
 
PORTARIA N. 200, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Adriana Santana 

Cardoso para o cargo de 

provimento em comissão de 

Controladora Geral do 

Município, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

ADRIANA SANTANA CARDOSO, Auxiliar de Escritório, Registro Funcional n. 

2688, para o cargo de provimento em comissão de CONTROLADORA GERAL 

DO MUNICÍPIO, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista 

no Anexo I, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 

e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 

2022. 

 

 Art. 2º A Controladora Geral do Município deverá exercer as 

seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 

10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir a unidade central de controle interno, supervisionando 

as equipes sob seu comando, na verificação da regularidade dos atos 

administrativos praticados pelas Secretarias e demais setores da 

Administração Pública, no que se refere ao atendimento das diretrizes de 

Governo, reportando eventuais ocorrências ao Prefeito Municipal e sugerindo 

providências;  

 

b) orientar os diversos departamentos, no sentido de atender 

às solicitações do Tribunal de Contas e outros órgãos de fiscalização, 



 
reportando as irregularidades e providencias a serem adotadas ao Prefeito 

Municipal; 

c) opinar pela instauração da Tomada de Contas Especial no 

caso de omissão da autoridade responsável; 

 

d) dirigir, coadunar, implementar, supervisionar e planejar 

ações relacionadas com a avaliação da ação governamental e controlar a 

atuação das unidades seccionais; 

 

e) elaborar relatórios de resultados e atos praticados no âmbito 

da Administração Pública e geral, sempre que solicitado pelo superior 

hierárquico e/ou nos termos da lei relatando eventuais ocorrências; 

 

f) emitir instruções normativas, de observância obrigatória por 

todos os servidores públicos do Executivo, com a finalidade de estabelecer a 

padronização das ações do Sistema de Controle Interno e esclarecer dúvidas; 

 

g) comunicar ao Chefe do Executivo, através de relatório 

circunstanciado, acerca de irregularidade ou ilegalidade de que tenha ciência, 

nos termos da Lei Orgânica do Município; 

 

h) Propor providências para corrigir a ilegalidade ou 

irregularidade; 

 

i) propor o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;  

 

j) definir os procedimentos a serem adotados para que não 

mais ocorra fato semelhante; 

 

k) encaminhar, trimestralmente, ao Chefe do Executivo, 

relatório das atividades desenvolvidas no período pelo Sistema de Controle 

Interno, indicando os procedimentos realizados, os fatos apurados e as 

propostas de melhorias e aperfeiçoamentos;  

 

l) observar as disposições contidas na Lei Complementar nº 

102, de 25 de julho de 2014, que regula o sistema de controle interno do 

Executivo Municipal; e 

 

m) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 



 
 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 201, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Carmelo Mário Barone 

para o cargo de provimento em 

comissão de Ouvidor Geral do 

Município, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

CARMELO MÁRIO BARONE, Secretário de Escola, Registro Funcional n. 

4734, para o cargo de provimento em comissão de OUVIDOR GERAL DO 

MUNICÍPIO, com vencimento CCC-I, de acordo com a Referência prevista no 

Anexo I, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Ouvidor Geral do Município deverá exercer as 

seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 

10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dar atendimento ao público, coleta de informações e 

direcionamento das manifestações, demandas e denúncias dos munícipes ao 

Prefeito Municipal ou aos diversos setores da Administração Pública a que se 

destinam;  

 

b) apresentar propostas ao Prefeito Municipal de medidas para 

melhorar as rotinas administrativas e a transparência das informações 

públicas, de acordo com as demandas apresentadas pelos munícipes;  

 

c) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as 

respectivas equipes a fim de garantir o cumprimento de diretrizes 



 
estabelecidas e confiadas a ele pelo Prefeito Municipal para assegurar o 

direito de acesso à informação;  

d) coordenar, implementar, supervisionar e planejar ações 

relacionadas ao Serviço de Informação ao Cidadão;  

 

e) elaborar e transmitir relatórios periódicos, das demandas, 

denúncias e atendimentos, bem como dos resultados obtidos a partir das 

mesmas, conforme solicitação do superior hierárquico; e 

 

f) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 202, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Paulo Ségio Paes para 

o cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento da Procuradoria 

Geral, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, PAULO 

SÉRGIO PAES, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de provimento 

em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA 

GERAL, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no Anexo 

II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos 

termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento da Procuradoria Geral 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir e supervisionar as equipes seguindo as diretrizes 

estabelecidas pelo Governo e pelo Procurador Geral;  

 

b) dirigir, providenciar e distribuir os recursos humanos, 

equipamentos, materiais e orçamentos necessários à execução das atividades 

institucionais da Procuradoria;  

 

c) dirigir e orientar os subordinados na execução de atividades 

diárias, no sentido de atender ao plano de ação e metas estabelecidas pelo 

Governo e pelo Procurador Geral;  

 



 
d) interagir de forma articulada com as demais estruturas 

administrativas a fim de promover e garantir a implementação das diretrizes 

político governamentais, bem como na observância da legislação municipal;  

 

e) coordenar, orientar, supervisionar e sugerir ao Procurador 

Geral a elaboração de normas em assuntos da administração geral;  

 

f) coordenar, programar, monitorar e avaliar as atividades 

financeiras, contábeis e de execução orçamentária de programas, projetos e 

convênios entre as diversas áreas da Procuradoria Geral do Município;  

 

g) acompanhar a elaboração do Plano Plurianual e o 

Orçamento Anual de acordo com a legislação vigente, em conjunto com os 

órgãos exoneração, dentre cidadãos com bacharelado em Direito. próprios da 

Prefeitura;  

 

h) elaborar e supervisionar plano de manutenção e aquisição 

de material e serviços, assim como o controle dos bens patrimoniais 

necessários ao funcionamento da Procuradoria Geral;  

 

i) execução, acompanhamento, registro e controle das 

dotações orçamentárias e créditos adicionais;  

 

j) programação, execução e supervisão das atividades relativas 

a compras, patrimônio, protocolo, transporte e serviços gerais da Procuradoria 

Geral do Município;  

 

k) acompanhamento e controle da transferência de bens 

móveis e elaboração do inventário anual de bens móveis da Procuradoria 

Geral do Município;  

 

l) desenvolvimento, atualização e aquisição dos programas e 

sistemas em conjunto com o órgão próprio da Prefeitura, visando o 

atendimento das necessidades da Procuradoria Geral relativas à tecnologia de 

informática;  

 

m) apoio na formulação de diretrizes para o orçamento e na 

definição de prioridades da Procuradoria Geral do Município;  

 

n) elaboração das propostas orçamentárias da Procuradoria 

Geral do Município;  

 

o) dirigir outras atividades afins, legais e delegadas por seus 

superiores;  

p) exercício de outras competências correlatas, em razão de 

sua natureza;  

 



 
q) supervisionar os trabalhos da Comissão Permanente de 

Processos Disciplinares e Sindicâncias - COPIAS e da Divisão de Defesa do 

Consumidor; 

 

r) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 203, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia, interinamente, Fábio 

Benedito Gomes Leite para o 

cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Dívida Ativa, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, interinamente, a partir de 12 de fevereiro de 

2022, FÁBIO BENEDITO GOMES LEITE, Registro Funcional n. 2605, para o 

cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA, 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 

e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 

2022, sem qualquer acréscimo pecuniário. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 204, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Michelle Vaz Amaral 

para o cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Técnica Legislativa, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

MICHELLE VAZ AMARAL, Auxiliar de Escritório, Registro Funcional n. 1996, 

para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE TÉCNICA 

LEGISLATIVA, com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista no 

Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 

c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 



 
 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 205, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Nomeia Ana Maria Pereira da 
Silva para o cargo de 
provimento em comissão de 
Chefe do Setor de Defesa do 
Consumidor, 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 que os cargos de provimento em comissão 
da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 
serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 
observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 
provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 
Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 
Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, ANA 

MARIA PEREIRA DA SILVA, Técnica Auxiliar, Registro Funcional n. 747, para 

o cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista 
no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 
e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 
2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 
atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 
fevereiro de 2022: 

 
a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 
Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 
autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 
públicas governamentais;  

 
b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 
estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 



 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 
 
  
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 206, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Milena Neto de 

Campos Machado para o cargo 

de provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Atenção ao 

Ministério Público, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, MILENA 

NETO DE CAMPOS MACHADO, Auxiliar de Escritório, Registro Funcional n. 

1749, para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE 

ATENÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, com vencimento CCF, de acordo com 

a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 

10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, 

de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 

 

PORTARIA N. 207, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Readapta o servidor público 
municipal Claudio Honorato da 
Cruz. 

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

das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
CONSIDERANDO que a readaptação profissional do servidor 

público do Município de Bertioga tem previsão legal no artigo 32, da Lei Municipal 
n. 129, de 29 de agosto de 1995, alterada pela Lei Complementar n. 59, de 24 de 
outubro de 2008, e regulamentada pelo Decreto n. 2.612, de 13 de outubro de 
2016; 

 
CONSIDERANDO que de acordo com o laudo médico de fls. 

05/07, juntado aos autos do processo administrativo n. 8460/2021, o 
comprometimento à saúde do servidor é parcial-permanente, devendo exercer as 
atribuições do seu cargo de provimento efetivo, observadas as restrições médicas 
de evitar carregar ou levantar peso superior a 15kg, evitar esforços repetitivos, 
evitar o uso de colete e cinturão com arma por um período superior a 50min, não 
permanecer em posição ortostática por longos períodos e evitar atividades de 
contato corporal; 

 
CONSIDERANDO que a Secretária de Segurança e Cidadania é 

favorável à readaptação do servidor – fls. 14; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º READAPTAR, em caráter permanente, o servidor público 

municipal CLAUDIO HONORATO DA CRUZ, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Guarda Civil, Registro Funcional n. 58, para que exerça as atribuições 
do seu cargo, observadas as restrições médicas de evitar carregar ou levantar 
peso superior a 15kg, evitar esforços repetitivos, evitar o uso de colete e cinturão 
com arma por um período superior a 50min, não permanecer em posição 
ortostática por longos períodos e evitar atividades de contato corporal. 

 
Parágrafo único. O servidor deverá ser reavaliado a cada 06 

(seis) meses pela Medicina do Trabalho. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. (PA n. 8460/2021) 

 
 

 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 208, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Nomeia a Comissão Municipal de 
Acompanhamento da Contratação do 
Plano de Saúde, nos termos que 
especifica. 

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de constituir uma comissão de 

servidores, visando transparência e imparcialidade em todo o processo de contratação 
da empresa;  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, para compor a COMISSÃO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, os seguintes 
servidores: 

 
I – Márcio Zitei da Silva, Registro n. 518 - Presidente; 
 
II – Marcelo Costa Gandares, Registro n. 425; 
 
III – Renato Losada Martins, Registro n. 176; 
 
IV – Alex Dias de Freitas, Registro n. 1972; 
 
V – Evelyn Mariane de Oliveira, Registro n. 2051; 
 
VI – Aparecido Fernando da Silva, Registro n. 2485; 
 
VII – Cinthia Pestana Gomes, Registro n. 315. 
 
Art. 2º Fica concedido aos servidores acima mencionados, 

mensalmente, gratificação pelo serviço extraordinário correspondente a 30% (trinta por 
cento) sobre o vencimento básico do nível 10-A, nos termos do caput do art. 1º, do 
Decreto Municipal n. 1.989, de 21 de junho de 2013, observado o limite estabelecido no 
§ 2º, do mesmo diploma legal. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. (PA n. 7519/2021) 

 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 209, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Roberto Marques 

Fernandes para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Tecnologia da Informação, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

ROBERTO MARQUES FERNANDES, Analista de Sistemas, Registro 

Funcional n. 974, para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, com vencimento 

CCD, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Tecnologia da 

Informação deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas e governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a política pública de tecnologia da informação, monitorando a execução 

de programas e atingimento de objetivos e orientando suas unidades 

subordinadas nesse sentido, provendo o agente político de informações e 



 
impressões acerca do atingimento das metas estabelecidas para o avanço na 

tecnologia de informações;  

 

c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento da política de tecnologia da 

informação e proteção de dados, apresentando propostas para a utilização 

racional dos equipamentos e suprimentos ao seu superior hierárquico e 

demais unidades envolvidas; 

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores, fazendo cumprir as deliberações e medidas a 

ele confiadas;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 210, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Claudio Marcelino de 

Souza para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Publicidade, 

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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

CLAUDIO MARCELINO DE SOUZA, (qualificado em seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE PUBLICIDADE, 

com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 

c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 



 
 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 

Afixado no Quadro de Editais do Paço Municipal na forma do 

Decreto Municipal n. 04/1993, em 14 de fevereiro de 2022. 
 

 

DECRETO N. 3.873, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Abre Crédito Adicional Suplementar 
no orçamento do Poder Executivo 
Municipal de Bertioga no valor de R$ 
644.169,67 (seiscentos e quarenta e 
quatro mil, cento e sessenta e nove 
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 inciso I, do art. 4º, da Lei Municipal 

n. 1.456, de 16 de dezembro de 2021, bem como a necessidade de adequação 
orçamentária junto à Secretaria de Saúde – SS; 

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

no orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 644.169,67 (seiscentos 
e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), 
destinado às seguintes dotações orçamentárias: 

 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 
NATUREZA 

DA DESPESA 
VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA 

01.25.01 10.302.0124.2.066 3.3.90.39.00 01.000.0000 670 R$    300.000,00  

RENOVAÇÃO DO 
CONTRATO DE 

LEITOS DE UTI 
COVID-19 

01.25.01 10.302.0124.2.066 3.3.90.39.00 05.000.0000 670 R$    344.169,67  

RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO DE 
LEITOS DE UTI 

COVID-19 

TOTAL R$    644.169,67    

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

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

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 

DA DESPESA 
VÍNCULO DOT  VALOR  RECURSO 

01.25.01 10.302.0124.2.066 3.3.90.34.00 01.000.0000 669 R$ 300.000,00  ORDINÁRIO 

    
 

    R$ 344.169,67  

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO - 

FNS 

ENFRETAMENTO 
COVID - 19                                        

CEF 624.0251 

TOTAL R$ 644.169,67    

 
 



 

Afixado no Quadro de Editais do Paço Municipal na forma do 

Decreto Municipal n. 04/1993, em 14 de fevereiro de 2022. 
 

 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 
  
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 

Afixado no Quadro de Editais do Paço Municipal na forma do 

Decreto Municipal n. 04/1993, em 17 de fevereiro de 2022. 

DECRETO N. 3.874, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Abre Crédito Adicional Suplementar 
no orçamento do Poder Executivo 
Municipal de Bertioga no valor de R$ 
678.400,68 (seiscentos e setenta e 
oito mil, quatrocentos reais e sessenta 
e oito 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 inciso I, do art. 4º, da Lei Municipal n. 
1.456, de 16 de dezembro de 2021, bem como a necessidade de adequação 
orçamentária junto às Secretarias de Administração e Finanças – SA; Educação – SE; e 
Saúde – SS; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Suplementar no 
orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 678.400,68 (seiscentos e 
setenta e oito mil, quatrocentos reais e sessenta e oito centavos), destinado às 
seguintes dotações orçamentárias: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA 

01.17.01 04.122.0201.2.192 3.3.90.47.00 01.000.0000 72 R$ 250.000,00  
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - 

AUTÔNOMOS 

01.19.02 12.361.0052.2.020 3.1.90.11.00 02.000.0000 202 R$ 147.552,01  
PESSOAL CIVIL - PARCELA 

DIFERIDA DO FUNDEB 
2021 

01.19.03 12.365.0053.1.092 4.4.90.51.00 01.000.0000 221 R$ 161.000,00  
EXECUÇÃO DE OBRAS EM 

UNIDADES DE ENSINO 

01.25.01 10.305.0127.2.070 4.4.90.52.00 05.000.0000 717 R$ 119.848,67  
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 

PARA A ZOONOSE 

TOTAL R$ 678.400,68 

 

Art. 2º As despesas com a abertura de Crédito Adicional Suplementar 
de que trata o artigo 1º deste Decreto serão cobertas com recursos oriundos de 
superávit financeiro, conforme segue: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
VÍNCULO DOT  VALOR  RECURSO 

          R$ 411.000,00  
SUPERÁVIT FINANCEIRO - 

TESOURO GERAL 

          R$ 147.552,01  
SUPERÁVIT FINANCEIRO - 

FUNDEB BB 13.434-1 

          R$ 119.848,67  
SUPERÁVIT FINANCEIRO - 
FNS BLINV CEF 624.025-1 

TOTAL R$  678.400,68 

 

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

 

Bertioga, 17 de fevereiro de 2022. 
  
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 

Afixado no Quadro de Editais do Paço Municipal na forma 

do Decreto Municipal n. 04/1993, em 17 de fevereiro de 2022. 

DECRETO N. 3.875, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Dispõe sobre alteração 
orçamentária, por 
remanejamento, no orçamento 
do Poder Executivo Municipal no 
valor de R$ 7.980,00 (sete mil, 
novecentos e oitenta 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 art. 25, § 1º, da Lei Municipal n. 

1.455, de 16 de dezembro de 2021, bem como a necessidade de adequação 
orçamentária junto à Secretaria de Administração e Finanças - SA; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Por este Decreto fica alterado, por remanejamento, o 

orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 7.980,00 (sete mil, 
novecentos e oitenta reais), destinado à seguinte dotação orçamentária: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 

VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA 

01.17.02 04.123.0191.2.195 4.4.90.39.00 01.000.0000 113 R$     7.980,00  
INSTALAÇÃO DE 

APARELHOS DE AR 

CONDICIONADO 

TOTAL R$     7.980,00  

 
Art. 2º A alteração orçamentária, por remanejamento, de que trata 

o artigo 1º deste Decreto será coberta com recursos oriundos da anulação da 
seguinte dotação orçamentária: 

 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 

VÍNCULO DOT  VALOR  RECURSO 

01.20.01 08.243.0162.2.036 3.3.90.39.00 01.000.0000 303 R$     7.980,00  ORDINÁRIO 

TOTAL R$     7.980,00 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
Bertioga, 17 de fevereiro de 2022. 

  
  
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 

 

 

LEI N. 1.461, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Dispõe sobre a revisão geral 
anual do vencimento padrão dos 
servidores públicos do Município 
de Bertioga afetos ao Poder 
Executivo 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 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de 
fevereiro de 2022, e que sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Ficam recompostos em 15,82% (quinze inteiros e oitenta e 

dois centésimos por cento) os vencimentos padrão dos servidores públicos do 
Município de Bertioga afetos ao Poder Executivo, a título de revisão geral anual 
nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. 

 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente lei 

correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

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

retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em 
contrário.  

 
Bertioga, 16 de fevereiro de 2022.  (PA n. 106/2022) 
 
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 
 PORTARIA N. 125, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Reduz a jornada de trabalho da 

servidora pública 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 o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 

Municipal n. 1.216, de 25 de maio de 2016, com alterações trazidas pela Lei 

Municipal n. 1.444, de 23 de junho de 2021 e no Decreto n. 2.548, de 28 de junho 

de 2016; 

 

CONSIDERANDO a manifestação favorável do Procurador Geral do 

Município, nos autos do processo administrativo n. 10704/2020; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º REDUZIR, a partir de 21 de fevereiro de 2022, a jornada de 

trabalho da servidora pública municipal DIUZETE APARECIDA DA SILVA, 

Inspetora de Alunos, Registro Funcional n. 959, em 02 (duas) horas diárias, sem 

prejuízo de seus vencimentos e sem compensação das horas referente à redução. 

 

Art. 2º O benefício de que trata o artigo anterior vigorará pelo prazo 

de 02 (dois) anos, podendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos, a 

requerimento da interessada, desde que comprovada à manutenção dos requisitos 

exigidos no artigo 1º, da Lei Municipal n. 1.216, de 25 de maio de 2016, com nova 

redação dada pela Lei Municipal n. 1.444, de 23 de junho de 2021. 

 

Parágrafo único. A renovação de que trata o caput deste artigo 

deverá ser protocolada em até 60 (sessenta) dias antes da cessação do benefício. 

 

Art. 3º A partir da cessação do benefício, os períodos não 

trabalhados serão computados como fração de jornada de trabalho para fins de 

descontos de vencimentos, procedendo-se a abertura de competente processo 

administrativo disciplinar na manutenção desta situação por mais de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. (PA n. 10704/2020) 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 126, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Instaura Processo Administrativo 
Disciplinar em face da ex-servidora 
Marisa Cristina Fescina Ribeiro. 

 
Mariana Santos Sousa, Secretária de Desenvolvimento 

Social, Trabalho e Renda, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei e no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações; 

 
CONSIDERANDO que de acordo com as informações trazidas 

aos autos dos processos administrativos nos 4859/2020 e 3212/2021, apensos 
ao de n. 8627/2017, a ex-servidora Marisa Cristina Fescina Ribeiro, quando 
ainda no exercício das atribuições do seu cargo de provimento efetivo de 
Assistente Social, teria se afastado do serviço público municipal por questão de 
saúde, entretanto continuado a trabalhar normalmente na Fundação Casa do 
Estado de São Paulo; 

 
CONSIDERANDO que alguns dias após o término da licença 

médica a servidora teria sido aposentada, através da Portaria n. 71/2021-
BERTPREV; 

 
CONSIDERANDO a existência de nexo de causalidade entre o 

fato apontado e a conduta supostamente praticada pela ex-servidora 
supramencionada; 

 
CONSIDERANDO que o processo administrativo disciplinar é o 

instrumento destinado a apurar responsabilidade de serviço por infração 
cometida por servidor no exercício de suas atribuições ou que tenha relação 
com as atribuições do cargo em que se encontre investido, conforme artigo 
123, da Lei Municipal n. 129/95; 

 
CONSIDERANDO que a conduta da ex-servidora, em tese, 

teria ocasionado lesão ao erário, nos termos do inciso VIII, do art. 108, da Lei 
Municipal n. 129/1995, cuja pena, em tese cabível, seria a de demissão; 

 
CONSIDERANDO que não poderá retornar ao serviço público 

municipal o servidor que for demitido por lesão ao erário, nos termos do artigo 
110, inciso III, da Lei Municipal n. 129/1995; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR, em face da ex-servidora Marisa Cristina Fescina Ribeiro, que 
ocupava o cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Registro Funcional 
n. 5153, com fundamento legal no artigo 116, da Lei Municipal n. 129, de 29 de 
agosto de 1995. 



 
 
Parágrafo único. O processo de que trata o caput deste artigo 

será conduzido pela COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS 
DISCIPLINARES E SINDICÂNCIAS – COPIAS, que terá o prazo de 60 

(sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, para conclusão de seus 
trabalhos, contados da data da intimação de seus membros. 

 
Art. 2º A COPIAS será a responsável pela apuração dos fatos 

aqui noticiados, devendo esclarecê-los, pormenorizadamente, indicando os 
autores, partícipes e responsáveis pelos atos administrativos ilegais e 
irregulares, apontando ainda a sua responsabilidade funcional, através da 
enumeração de todos os dispositivos legais violados, bem como as 
circunstâncias agravantes e atenuantes, observada a celeridade na apuração e 
respeitando-se o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, 
garantidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 
Art. 3º Poderá a COPIAS proceder à produção de todas as 

provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal do investigado 
e a oitiva de testemunhas, juntada de documentos e perícias, tudo em busca 
da verdade real sobre os fatos. 

 
Art. 4º Deverá ser providenciada a juntada da respectiva 

certidão de breve relato da vida funcional da ex-servidora, bem como registrado 
o resultado deste processo administrativo disciplinar em seu assentamento 
individual. 

 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. (PA n. 8627/2017) 

 
 
 
 
 

Mariana Santos Sousa  
Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda 



 
PORTARIA N. 127, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Transfere o servidor público 

municipal que menciona e dá outras 

providências. 

 

A Secretária de Segurança e Cidadania, Thalita Maria Walperes 

Figueiredo, e o Secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Ney Carlos da Rocha, 

no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, bem como no Decreto n. 

2.665, de 02 de janeiro de 2017, e suas alterações; e 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 30 da Lei Municipal n. 129, 

de 29 de agosto de 1995; 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º TRANSFERIR, a partir de 14 de fevereiro de 2022, o servidor 

público municipal ANTÔNIO LUIZ NORONHA DA SILVEIRA JUNIOR, Fiscal, 

Registro Funcional n. 2081, da Secretaria de Segurança e Cidadania – SC para a 

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA – ST, com fundamento legal 

no artigo 30, da Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995. 

 

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

efeitos a partir de 14 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Thalita Maria Walperes Figueiredo 

Secretária de Segurança e Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

Ney Carlos da Rocha  

Secretário de Turismo, Esporte e Cultura 

 



 
PORTARIA N. 128, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Exonera os servidores públicos 

que menciona dos cargos 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 o advento da Lei Complementar n. 

168/2022, que dispõe sobre a reorganização do Quadro de Cargos de 

Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Bertioga, institui funções 

gratificadas, e dá providências correlatas, bem como da Lei Complementar n. 

169/2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração 

Pública do Poder Executivo do Município de Bertioga, reorganiza os órgãos da 

Prefeitura Municipal, e dá outras providências; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º EXONERAR, a partir de 11 de fevereiro de 2022, os 

servidores públicos relacionados no ANEXO I, parte integrante desta Portaria, 

dos CARGOS que especifica. 

 

Parágrafo único. Os servidores públicos ocupantes de cargos 

de provimento efetivo deverão retornar ao exercício das atribuições do seu 

cargo de origem. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 11 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO I 

 

CARGOS EXONERADOS 

  

REGISTRO NOME CARGO  

3083 GUSTAVO RAMOS MELO SECRETÁRIO DE GOVERNO E GESTÃO 

4725 
MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS 
DINIZ 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 

4629 ROBERTO TADEU JULIÃO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS 

5888 
RUBENS ANTONIO MANDETTA DE 
SOUZA SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

3947 MARIANA SANTOS SOUSA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, TRABALHO E RENDA 

4986 FERNANDO ALMEIDA POYATOS SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE 

3141 DOUGLAS ORTIZ BLUHU SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO 

6014 THALITA MARIA WALPERES FIGUEIREDO SECRETÁRIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA 

5637 NEY CARLOS DA ROCHA 
SECRETÁRIO DE TURISMO, ESPORTE E 
CULTURA 

6214 REBECA RIBEIRO BARUFI ORECHOWSKI SECRETÁRIA DE SAÚDE 

868 LUIZ CARLOS RACHID SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO 

732 ROBERTO ESTEVES MARTINS NOVAES PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 



 
PORTARIA N. 129, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Exonera os servidores públicos 

que menciona dos cargos 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 o advento da Lei Complementar n. 

168/2022, que dispõe sobre a reorganização do Quadro de Cargos de 

Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Bertioga, institui funções 

gratificadas, e dá providências correlatas, bem como da Lei Complementar n. 

169/2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração 

Pública do Poder Executivo do Município de Bertioga, reorganiza os órgãos da 

Prefeitura Municipal, e dá outras providências; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º EXONERAR, a partir de 11 de fevereiro de 2022, os 

servidores públicos relacionados no ANEXO I, parte integrante desta Portaria, 

dos CARGOS que especifica. 

 

Parágrafo único. Os servidores públicos ocupantes de cargos 

de provimento efetivo deverão retornar ao exercício das atribuições do seu 

cargo de origem. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 11 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

 

CARGOS EXONERADOS 

  

REGISTRO NOME CARGO  

6177 
THATIANNY SERRICO DE OLIVEIRA 
MORAES 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

5656 DOUGLAS PACHECO CARNEVALE 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO 
GOVERNAMENTAL 

5677 HERMENEGILDO RASCIO NETO DIRETOR DO DEPARTAMENTO EXECUTIVO 

5073 SÉRGIO LUÍS DIAS SANTANA DE ARAÚJO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO 

5810 ADRIEL MACKOVIAK 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

5672 CRISTINA APARECIDA RAFFA VOLPI 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS 

4770 ZULEIKA MULLER SERAFIM 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

5644 CEZAR CAMPOREZI JORGE 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMENTO E COMÉRCIO 

2605 FÁBIO BENEDITO GOMES LEITE 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

5044 NICHOLAJ PSCHETZ 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
FINANÇAS 

4600 NELSON SIMÕES 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
ENERGÉTICA 

6099 ALEX DE SOUZA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA 
REGIONAL NORTE 

3115 JÚLIO FERNANDES LOURENÇO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 

5919 CÉLIA MARIA MONTI VIAM ROCHA 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
PEDAGÓGICA 

5901 JUSSARA INOCÊNCIO DOS SANTOS 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA 
EDUCACIONAL 

5807 
JULIANA PEREIRA NASCIMENTO DOS 
SANTOS 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
TRABALHO E RENDA 

6149 DANIELE CANGUSSU MELLO FERREIRA 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – SUAS 

5800 
JULIANA BATISTA DE CARVALHO 
CAMARGO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 

4793 NOELLE FARIAS DE AQUINO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 

6094 EZEQUIEL CELESTINO DE MOURA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
OPERAÇÕES AMBIENTAIS 

6152 TARCÍSIO PEREIRA LIMA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO URBANO 

5988 GUSTAVOS SANCHES PINTERICH 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PARTICULARES 

4037 JOSÉ CARLOS DE SOUZA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DEFESA 
CIVIL 

2673 RENILDO ANTUNES DE SOUZA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA GUARDA 
CIVIL 



 

6173 MÁRIO MARQUES 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTES 

5676 FABIANA GONÇALVES BONIFÁCIO LESSI 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 

5852 FILIPE TONI SOFIATI DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 

5674 CAMILA SOUZA QUELHAS ESTEVES 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
CULTURA 

5667 DANILO LERNE FILHO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
ESPORTES 

1772 BRUNA WESTIN GUIMARÃES BARBANTI DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

6236 MARLY INÊS DOS REIS 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
VIGILÂNCIA À SAÚDE 

6228 ALINE SANTOS DE LARA 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
ENFERMAGEM 

6237 MARCELO HANADA DE PAULA LIMA 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO EM SAÚDE 

6114 JOÃO GONÇALEZ URBANO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS 

5659 ANDRÉ ROGÉRIO DE SANTANA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
HABITAÇÃO 

6170 NELSON PARENTE JUNIOR 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
DE CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

6174 DANILO DE SANTANA SANTOS DIRETOR ADJUNTO 

2338 GLALBER SILVINO HORA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
EXECUTIVOS FISCAIS 

5673 PAULO SÉRGIO PAES 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA 
PROCURADORIA GERAL 

 



 

PORTARIA N. 130, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Dispensa os servidores 
públicos que menciona das 
funções 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 o advento da Lei Complementar n. 

168/2022, que dispõe sobre a reorganização do Quadro de Cargos de 

Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Bertioga, institui funções 

gratificadas, e dá providências correlatas, bem como da Lei Complementar n. 

169/2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração 

Pública do Poder Executivo do Município de Bertioga, reorganiza os órgãos da 

Prefeitura Municipal, e dá outras providências; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º DISPENSAR, a partir de 11 de fevereiro de 2022, os 

servidores públicos relacionados no ANEXO I, parte integrante desta Portaria, 

das FUNÇÕES DE CONFIANÇA que especifica. 

Parágrafo único. Fica revogada a gratificação concedida em 
razão do exercício da função de confiança. 

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

retroagindo os seus efeitos a 11 de fevereiro de 2022, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

FUNÇÕES DE CONFIANÇA DISPENSADAS 

  

REGISTRO NOME FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

1730 

VERÔNICA APARECIDA SANT’ANA 

COLLAZO DOS SANTOS 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO 

1795 

ROSANA BLANCO CARVALHO CRUZ 

SANTOS 

CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E 

SUPORTE 

5143 ENIO NAGAI 

CHEFE DA DIVISÃO DE CERIMONIAL E 

EVENTOS OFICIAIS 

2691 JAIME ALVES DE MORAES 

CHEFE DA DIVISÃO DE MÍDIAS 

ELETRÔNICAS 

1996 MICHELLE VAZ AMARAL 

CHEFE DA DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES 

OFICIAIS 

1951 KARINA APARECIDA DIAS 

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE 

CONTRATOS 

2603 PRISCILA SANTOS BERNARDO 

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE 

FROTAS 

2520 AILTON ANTÔNIO DA SILVA 

CHEFE DA DIVISÃO DE PROTOCOLO E 

ARQUIVO 

335 NEY WAGNER DIAS DA SILVA 

CHEFE DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE 

5196 MANASSÉS LOPES DE SOUSA 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 

1222 ELAINE MONTEIRO ALONSO DA SILVA 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 

1747 DIMAS DOS SANTOS ROSSI 

CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

2435 PAULO SÉRGIO DOS SANTOS 

CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS CIVIS, 

ELÉTRICA E HIDRÁULICA 

1306 JOSÉ CARLOS CAVALCANTI DE MELO 

CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE 

VIAS PÚBLICAS 

1952 MARCO SILVA SANT’ANNA CHEFE DA DIVISÃO DE CEMITÉRIO 



 

2683 JOSÉ CLAUDIO DINIZ CHEFE DA DIVISÃO DE OFICINA MECÂNICA 

1716 LUIZ RICARDO MACHADO CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 

4023 DANIELLA JORGETTI 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

4399 PATRÍCIA LANCELLOTTI ALONSO 

CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

3783 JACQUELINE AUGUSTA DA SILVA 

CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL E EJA 

1204 SAMANTHA SANTIAGO GUEDES FREI 

CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

E CRECHE 

2464 ROSANA PARADA 

CHEFE DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

4534 CÁSSIO COLOMBRINI ABDALA 

CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE 

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

5168 CLAUDIA SOARES LIMA 

CHEFE DA DIVISÃO DE SUPORTE E 

LOGÍSTICA 

4584 MARCOS VINICIUS SILVA DIAS 

CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO 

ESCOLAR 

4024 

LUIZ CARLOS RIBEIRO DE SOUZA 

JÚNIOR CHEFE DA DIVISÃO DE PESSOAL 

1778 ANDREA PEREIRA BRAZ 

CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS 

SOCIAIS 

1739 DIUVER CLAY DE OLIVEIRA JÚNIOR 

CHEFE DA DIVISÃO DE CONVIVÊNCIA DO 

IDOSO 

1768 SAMUEL DIAS DE ARAÚJO SILVA CHEFE DA DIVISÃO DO DECAT 

578 MARIA LUCELIA APOLINÁRIO GOMES 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, TRABALHO E RENDA 

315 CINTHIA PESTANA GOMES 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

1753 

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA DOS 

SANTOS CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS 

2500 ITAMAR RIBEIRO DOS SANTOS 

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

1304 MARIA AMÉLIA DAS NEVES CHEFE DA DIVISÃO DE VIVEIRO DE MUDAS 



 

1715 EDGAR CAROLINO CHEFE DA DIVISÃO DE MONITORAMENTO 

2665 SILVANA STEINWACHER CUNHA 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

722 JOSÉ PAULO CASOLARO 

CHEFE DA DIVISÃO DE ANÁLISE DE OBRAS 

PARTICULARES 

1787 EDUARDO DIMITROUVI PENHA CHEFE DA DIVISÃO DE INSTALAÇÕES 

605 LEONARDO TRAMONTANA FERRARI 

CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS PARTICULARES 

543 VITALINA COSTA 

CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE 

POSTURAS 

1989 MÁRCIO AUGUSTO ROCHA CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL 

1992 FÁBIO EDUARDO ZACARIAS 

CHEFE DA DIVISÃO DE JUSTIÇA E 

DISCIPLINA 

1762 JOSÉ CARLOS ALVES 

CHEFE DA DIVISÃO DE TRÁFEGO E 

SINALIZAÇÃO 

1995 MARIA ALEXANDRA FERREIRA SILVA 

CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE 

216 WELSON SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR CHEFE DA DIVISÃO DE JUNTA MILITAR 

1949 TALITA CERQUEIRA ANDRADE SILVA 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA 

372 ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E 

CULTURA 

985 MAGDA PENHA ALVES 

CHEFE DA DIVISÃO DE INCENTIVO À 

CULTURA  

2326 JULIANA VEIGA DOS SANTOS 

CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E CULTURAL 

94 GERSON DE SOUZA RODRIGUES 

CHEFE DA DIVISÃO DE ESPORTES 

COLETIVOS 

615 HELENA RABELO DE ABREU 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE SAÚDE 

5268 BIANCA GANSAUSKAS DE ANDRADE  CHEFE DA DIVISÃO DA ESF 

1879 CLÁUDIO LUIZ DE ARAÚJO CHEFE DA DIVISÃO AMBULATORIAL 

2655 VANESSA XAVIER OLIVEIRA CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL 



 

2290 ANA CRISTINA SILVA THEODORO CHEFE DA DIVISÃO DST/AIDS 

1959 SILVANA MARIA DE BRITO CHEFE DA DIVISÃO DE FISIOTERAPIA 

117 ROSIMAIRE NASCIMENTO DA SILVA CHEFE DA DIVISÃO DE ODONTOLOGIA 

2656 

NÚBIA LAFAIETE PEREIRA DE LIMA 

CORREA CHEFE DA DIVISÃO DE EQUOTERAPIA 

348 VALDEMAR MUNIZ FILHO 

CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS 

EPIDEMIOLÓGICOS 

5045 VIVIANE COSTA SILVEIRA CHEFE DA DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO 

612 MILENE APARECIDA CHADDAD CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 

522 ANDRÉA MATTOSO SAUDA CHEFE DA DIVISÃO DE ZOONOSE 

1791 SORAIA RODRIGUES DA SILVA CHEFE DA DIVISÃO DE FARMÁCIA 

2058 DANIELA TEIXEIRA MARIANO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS 

281 ROGÉRIO ARAÚJO DOS SANTOS CHEFE DA DIVISÃO DE EDIFICAÇÕES 

513 GERVÁSIO ALVES DOS SANTOS 

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO 

2592 NARA KELLY ZANQUETA CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRAMENTO 

2073 LUIZILDA CELSA DE MACEDO 

CHEFE DA DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO E 

CONTROLE DE CONVÊNIOS 

431 DÉBORA COELHO DO AMARAL 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO 

1749 MILENA NETO DE CAMPOS MACHADO 

CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE DA 

PROCURADORIA GERAL 

2605 FÁBIO BENEDITO GOMES LEITE CHEFE DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA 

747 ANA MARIA PEREIRA DA SILVA 

CHEFE DA DIVISÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 

 



 
PORTARIA N. 131, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Exonera os servidores públicos 

que menciona dos cargos 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 o advento da Lei Complementar n. 

168/2022, que dispõe sobre a reorganização do Quadro de Cargos de 

Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Bertioga, institui funções 

gratificadas, e dá providências correlatas, bem como da Lei Complementar n. 

169/2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Administração 

Pública do Poder Executivo do Município de Bertioga, reorganiza os órgãos da 

Prefeitura Municipal, e dá outras providências; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º EXONERAR, a partir de 11 de fevereiro de 2022, os 

servidores públicos relacionados no ANEXO I, parte integrante desta Portaria, 

dos CARGOS que especifica. 

 

Parágrafo único. Os servidores públicos ocupantes de cargos 

de provimento efetivo deverão retornar ao exercício das atribuições do seu 

cargo de origem. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 11 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO I 

 

CARGOS EXONERADOS 

  

REGISTRO NOME CARGO  

3277 ANTÔNIO SILVA NETO 
ASSESSOR DE ASSUNTOS 
METROPOLITANOS 

6022 
ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO 
NOGUEIRA ASSESSORA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS 

6127 JOELMA SANTOS SILVA ASSESSORA DE RELAÇÕES LEGISLATIVAS 

4734 CARMELO MÁRIO BARONE OUVIDOR 

2688 ADRIANA SANTANA CARDOSO CONTROLADORA 

3116 PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA CHEFE EXECUTIVO DE GABINETE 

 



 
PORTARIA N. 132, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Nomeia Gustavo Ramos Melo 
para o cargo de Secretário 
Municipal de Governo e Gestão 
Institucional, 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 que os cargos de Secretário Municipal, 
Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 
titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 
por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 
estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 
Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 
Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

GUSTAVO RAMOS MELO, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO INSTITUCIONAL, nos 
termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da 
Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser 
remunerado com o subsídio mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º O Secretário Municipal deverá exercer as seguintes 
atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 
fevereiro de 2022: 

 
a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 
Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 
política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 
b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 
 
c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 
implementadas na sua área de atuação; e 

 



 
d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 
 
  
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 133, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz para o 

cargo de Secretária Municipal da 

Fazenda, 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 que os cargos de Secretário Municipal, 

Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos titulares 

têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados por subsídio 

fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios estabelecidos no § 4º do 

artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, nos termos 

do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Municipal 

n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, MIRIAN 

CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ, (qualificada no seu prontuário), para o 

cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser 

remunerada com o subsídio mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º A Secretária Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro 

de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da Administração 

Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a política de governo, 

bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do pessoal 

afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes estabelecidas 

em plano de governo e na proposição de medidas que serão implementadas na 

sua área de atuação; e 

 



 
d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 134, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Roberto Tadeu Julião 

para o cargo de Secretário 

Municipal de Serviços Urbanos, 

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 que os cargos de Secretário Municipal, 

Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 

titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 

por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 

estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

ROBERTO TADEU JULIÃO, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser 

remunerado com o subsídio mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º O Secretário Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 

Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 

política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 

implementadas na sua área de atuação; e 

 



 
d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 135, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Rubens Antonio 

Mandetta de Souza para o 

cargo de Secretário Municipal 

de Educação, 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 que os cargos de Secretário Municipal, 

Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 

titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 

por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 

estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA, (qualificado no seu prontuário), 

para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser 

remunerado com o subsídio mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º O Secretário Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 

Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 

política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 

implementadas na sua área de atuação; e 



 
 

d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 136, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia, interinamente, 

Mariana Santos Sousa para o 

cargo de Secretária Municipal 

de Desenvolvimento Social, 

Trabalho e Renda, 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 que os cargos de Secretário Municipal, 

Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 

titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 

por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 

estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, interinamente, a partir de 12 de fevereiro de 

2022, MARIANA SANTOS SOUSA, (qualificada no seu prontuário), para o 

cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

TRABALHO E RENDA, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 

10 de fevereiro de 2022 e da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de 

fevereiro de 2022, devendo ser remunerada com o subsídio mensal fixado na 

legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º A Secretária Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 

Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 

política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 

 



 
c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 

implementadas na sua área de atuação; e 

 

d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 137, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia, interinamente, 

Douglas Ortiz Bluhu para o 

cargo de Secretário Municipal 

de Planejamento Urbano, 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 que os cargos de Secretário Municipal, 

Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 

titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 

por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 

estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, interinamente, a partir de 12 de fevereiro de 

2022, DOUGLAS ORTIZ BLUHU, (qualificado no seu prontuário), para o cargo 

de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser 

remunerado com o subsídio mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º O Secretário Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 

Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 

política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 

implementadas na sua área de atuação; e 



 
 

d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 138, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia, interinamente, Thalita 

Maria Walperes Figueiredo para 

o cargo de Secretária Municipal 

de Segurança e Mobilidade, 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 que os cargos de Secretário Municipal, Prefeito 

e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos titulares têm 

prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados por subsídio 

fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios estabelecidos no § 4º do 

artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, nos termos 

do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Municipal 

n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, interinamente, a partir de 12 de fevereiro de 

2022, THALITA MARIA WALPERES FIGUEIREDO, (qualificada no seu 

prontuário), para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E 

MOBILIDADE, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022 e da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 

2022, devendo ser remunerada com o subsídio mensal fixado na legislação 

própria vigente. 

 

 Art. 2º A Secretária Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro 

de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da Administração 

Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a política de governo, 

bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do pessoal 

afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes estabelecidas 

em plano de governo e na proposição de medidas que serão implementadas na 

sua área de atuação; e 

 

d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 



 
 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 139, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Ney Carlos da Rocha 

para o cargo de Secretário 

Municipal de Turismo e 

Cultura, 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 que os cargos de Secretário Municipal, 

Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 

titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 

por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 

estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, NEY 

CARLOS DA ROCHA, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser 

remunerado com o subsídio mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º O Secretário Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 

Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 

política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 

implementadas na sua área de atuação; e 



 
 

d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 140, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Rebeca Ribeiro Barufi 

Orechowski para o cargo de 

Secretária Municipal de Saúde, 

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 que os cargos de Secretário Municipal, 

Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 

titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 

por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 

estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

REBECA RIBEIRO BARUFI ORECHOWSKI, (qualificada no seu prontuário), 

para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser 

remunerada com o subsídio mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º A Secretária Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 

Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 

política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 

implementadas na sua área de atuação; e 

 



 
d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 141, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Luiz Carlos Rachid 

para o cargo de Secretário 

Municipal de Obras e 

Habitação, 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 que os cargos de Secretário Municipal, 

Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 

titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 

por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 

estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, LUIZ 

CARLOS RACHID, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser 

remunerado com o subsídio mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º O Secretário Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 

Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 

política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 

implementadas na sua área de atuação; e 



 
 

d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 142, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Roberto Esteves 

Martins Novaes para o cargo 

de Procurador Geral do 

Município, 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 que a direção superior da Procuradoria 

Geral do Município competirá ao Procurador Geral de livre designação pelo 

Prefeito, dentre os membros da Procuradoria e com reconhecimento de saber 

jurídico, reputação ilibada e com experiência em áreas diversas da 

administração municipal, nos termos do § 2º, do art. 11, da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

ROBERTO ESTEVES MARTINS NOVAES, Procurador, Registro Funcional n. 

732, para o cargo de PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, com 

vencimento CCB, de acordo com a Referência prevista no Anexo I, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Procurador Geral do Município deverá exercer as 

seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 

10 de fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da Procuradoria Geral do Município 

e auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 

Administração Municipal, no âmbito da atuação da pasta; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 

implementadas na sua área de atuação; e 

 



 
d) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito. 

 

Parágrafo único. Ao Procurador Geral compete ainda 

assessorar o Prefeito Municipal e os demais Secretários Municipais em 

assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo 

normas, medidas e diretrizes, sem prejuízo das atribuições inerentes ao cargo 

de Procurador do Município, na forma e nos limites da lei e do regulamento, 

nos termos do § 3º, do art. 11, da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 

de fevereiro de 2022. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 143, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Nomeia, interinamente, Mirian 
Cajazeira Vasques Martins 
Diniz para o cargo de 
Secretária Municipal de 
Administração, 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 que os cargos de Secretário Municipal, 
Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 
titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 
por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 
estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 
Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 
Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, interinamente, a partir de 12 de fevereiro de 

2022, MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ, (qualificada no seu 

prontuário), para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 
de fevereiro de 2022 e da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de 
fevereiro de 2022, sem qualquer acréscimo pecuniário. 

 

 Art. 2º A Secretária Municipal deverá exercer as seguintes 
atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 
fevereiro de 2022: 

 
a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 
Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 
política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 
b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 
 
c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 
implementadas na sua área de atuação; e 

 



 
d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 
 
  
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 144, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Danilo Lerne Filho 

para o cargo de Secretário 

Municipal de Esportes e Lazer, 

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 que os cargos de Secretário Municipal, 

Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 

titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 

por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 

estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, DANILO 

LERNE FILHO, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da Lei Complementar Municipal 

n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser remunerado com o subsídio 

mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º O Secretário Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 

Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 

política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 

implementadas na sua área de atuação; e 

 



 
d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 145, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia, interinamente, 

Fernando Almeida Poyatos para 

o cargo de Secretário Municipal 

de Meio Ambiente, 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 que os cargos de Secretário Municipal, Prefeito 

e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos titulares têm 

prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados por subsídio 

fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios estabelecidos no § 4º do 

artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, nos termos 

do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Municipal 

n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, interinamente, a partir de 12 de fevereiro de 

2022, FERNANDO ALMEIDA POYATOS, (qualificado no seu prontuário), para o 

cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser 

remunerado com o subsídio mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º O Secretário Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro 

de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da Administração 

Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a política de governo, 

bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do pessoal 

afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes estabelecidas 

em plano de governo e na proposição de medidas que serão implementadas na 

sua área de atuação; e 

 



 
d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 146, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Juliana Batista de 

Carvalho Camargo para o 

cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento Executivo de 

Governo, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

JULIANA BATISTA DE CARVALHO CAMARGO, (qualificada no seu 

prontuário), para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO EXECUTIVO DE GOVERNO, com vencimento CCD, de 

acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal 

n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento Executivo de Governo 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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;  

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a organização do gabinete do Prefeito e da Secretaria de Governo e 

Gestão;  

 



 
c) monitorar a execução de programas e atingimento de 

objetivos, orientando suas unidades subordinadas;  

 

d) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento de reuniões, de acordo com as 

orientações emanadas dos superiores hierárquicos;  

 

e) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores;  

 

f) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

g) representar o Secretário de Governo e Gestão, bem como o 

Prefeito Municipal em reuniões, quando solicitado; 

 

h) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 147, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Douglas Pacheco 

Carnevale para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Ações Governamentais, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

DOUGLAS PACHECO CARNEVALE, (qualificado no seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

AÇÕES GOVERNAMENTAIS, com vencimento CCD, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Ações Governamentais 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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; 

 

d) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 148, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Sergio Luís Dias 

Santana De Araújo para o 

cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Comunicação 

e Imprensa, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, SÉRGIO 

LUIS DIAS SANTANA DE ARAÚJO, (qualificado no seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, com vencimento CCD, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Comunicação e 

Imprensa deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir o Departamento de Comunicação e Imprensa 

supervisionando e planejando a atuação da sua unidade subordinada na 

veiculação de informações acerca da implementação das ações e diretrizes 

políticas pela Administração municipal; 

  

b) dirigir, planejar e supervisionar a unidade subordinada, no 

sentido de prover o funcionalismo público com informações acerca das 

políticas públicas que serão desenvolvidas pelo Governo;  

 



 
c) construir em conjunto com o Agente Político soluções para 

pontos de atuação pertinentes à comunicação institucional.  

 

d)  monitorar e Orientar a execução de programas visando 

atingir os objetivos de excelência e eficiência, na comunicação institucional 

interna e externa;  

 

e) propor melhorias ao Agente Político pertinentes aos fins 

desejados; 

 

f) verificar medidas que possam potencializar as ações 

políticas públicas da área com menor custo e melhor desempenho; 

 

g) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais do Poder Público no que se refere à área de 

comunicação; 

 

h) fomentar e engajar os integrantes da equipe de trabalho na 

participação das ações desenvolvidas pelas demais Secretarias; 

 

i) reportar êxitos, soluções e problemas ao Agente Político.  

 

j) dirigir outras atividades de cunho institucional que lhe sejam 

afins, legais ou delegadas por seus superiores; 

 

k) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 149, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Nomeia Cristina Aparecida 
Raffa Volpi para o cargo de 
provimento em comissão de 
Diretor do Departamento de 
Licitações e Contratos, 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 que os cargos de provimento em comissão 
da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 
serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 
observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 
provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 
Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 
Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

CRISTINA APARECIDA RAFFA VOLPI, (qualificada no seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS, com vencimento CCD, de acordo com a 
Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 
de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 
10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Licitações e Contratos 
deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 
Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 
a) dirigir o Departamento de Licitações e Contratos, 

supervisionando as respectivas equipes a fim de garantir o cumprimento de 
cronograma estabelecido pelo Prefeito e pelo Secretário que lhe é superior 
hierarquicamente, de acordo com as diretrizes políticas e governamentais que 
dependam da licitação para contratação de serviços e aquisição de 
suprimentos ou bens; 

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

atos procedimentais aplicáveis aos processos licitatórios, monitorando as 
etapas necessárias à sua efetivação e orientando suas unidades 
subordinadas, reportando ao superior hierárquico eventuais ocorrências;  

 



 
c) zelar pelo fiel cumprimento da legislação reguladora das 

licitações e contratos administrativos, determinando ações para propiciar o 
devido conhecimento e atualização das normas aplicáveis, e atuando para 
impedir seu descumprimento;  

 
d) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento das licitações e compras 
governamentais;  

 
e) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores;  
 
f) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 
 

g) executar outras atividades correlatas. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 
 
  
 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 150, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Nomeia Antônio Silva Neto 
para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe do Setor de 
Relações Legislativas, 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 que os cargos de provimento em comissão 
da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 
serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 
observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 
provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 
Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 
Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

ANTÔNIO SILVA NETO, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE RELAÇÕES 

LEGISLATIVAS, com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista 
no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 
e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 
2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 
atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 
fevereiro de 2022: 

 
a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 
Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 
autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 
públicas governamentais;  

 
b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 
estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 
 



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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 
 
  
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 151, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Danilo de Santana 

Santos para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Assuntos 

Governamentais, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, DANILO 

DE SANTANA SANTOS, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE ASSUNTOS 

GOVERNAMENTAIS, com vencimento CCF, de acordo com a Referência 

prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro 

de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de 

fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 152, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Renata Costa Oliveira 

para o cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Assuntos Federativos, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, RENATA 

COSTA OLIVEIRA, (qualificada no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE ASSUNTOS 

FEDERATIVOS, com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista 

no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 

2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro 

de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 153, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Joelma Santos Silva 

para o cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Assuntos Metropolitanos, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, JOELMA 

SANTOS SILVA, (qualificada no seu prontuário), para o cargo de provimento 

em comissão de CHEFE DO SETOR DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, 

com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 

c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 



 
 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 154, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Daidijane Maria da 

Silva para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Gestão do 

Fundo Social de Solidariedade, 

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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

DAIDIJANE MARIA DA SILVA, (qualificada no seu prontuário), para o cargo 

de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO 

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, com vencimento CCF, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 155, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Paulo Roberto de 

Castro Silva para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Gestão dos 

Conselhos, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, PAULO 

ROBERTO DE CASTRO SILVA, (qualificado no seu prontuário), para o cargo 

de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DOS 

CONSELHOS, com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista no 

Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 156, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Adriel Mackoviak para 

o cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Análise e Produção de Editais, 

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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, ADRIEL 

MACKOVIAK, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de provimento em 

comissão de CHEFE DO SETOR DE ANÁLISE E PRODUÇÃO DE EDITAIS, 

com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 

c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 



 
 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 157, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Thatianny Serrico de 

Oliveira Moraes para o cargo 

de provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Governança 

de Tecnologia, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

THATIANNY SERRICO DE OLIVEIRA MORAES, (qualificada no seu 

prontuário), para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR 

DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA, com vencimento CCF, de acordo com 

a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 

10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, 

de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 158, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Zuleika Muller Serafim 

para o cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento Executivo de 

Administração, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

ZULEIKA MÜLLER SERAFIM, (qualificada no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO EXECUTIVO 

DE ADMINISTRAÇÃO, com vencimento CCD, de acordo com a Referência 

prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro 

de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de 

fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento Executivo de Administração 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas e governamentais;  

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a administração geral de suprimentos, patrimônio mobiliário e atendimento 

ao contribuinte, monitorando a execução de programas e atingimento de 

objetivos e orientando suas unidades subordinadas, de acordo com as 

orientações políticas públicas do seu superior hierárquico;  



 
 

c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento de políticas públicas 

administrativas visando seu aperfeiçoamento;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores, adotando as diretrizes por ele estabelecidas;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 159, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Fabio Benedito Gomes 

Leite para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Recursos Humanos, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, FABIO 

BENEDITO GOMES LEITE, Auxiliar de Escritório, Registro Funcional n. 2605, 

para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS, com vencimento CCD, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas e governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a gestão de recursos humanos, monitorando a execução de programas e 

atingimento de objetivos e orientando suas unidades subordinadas, 

transmitindo, em razão do liame de confiança, ao seu superior hierárquico 

eventuais ocorrências e sugerindo a adoção de medidas visando à correção;  



 
 

c) zelar pelo fiel cumprimento da legislação reguladora da 

gestão de recursos humanos na Administração Pública, determinando ações 

para propiciar o devido conhecimento e atualização das normas aplicáveis, e 

atuando para impedir seu descumprimento; 

 

d) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento da política de recursos humanos;  

 

e) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores;  

 

f) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

g) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 160, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Nomeia Alex de Souza para o 
cargo de provimento em 
comissão de Diretor do 
Departamento de 
Administração Regional 
Descentralizada, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 
serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 
observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 
provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 
Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 
CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, ALEX 

DE SOUZA, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de provimento em 
comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DESCENTRALIZADA, com vencimento CCD, de acordo com a 
Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 
de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 
10 de fevereiro de 2022. 

 
 Art. 2º O Diretor do Departamento de Administração Regional 

Descentralizada deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 
Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 
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 políticas e governamentais;  

 
b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a administração geral de suprimentos, patrimônio mobiliário e atendimento 
ao contribuinte, monitorando a execução de programas e atingimento de 
objetivos e orientando suas unidades subordinadas, de acordo com as 
orientações políticas públicas do seu superior hierárquico;  

 



 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento de políticas públicas 
administrativas visando seu aperfeiçoamento;  

 
d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores, adotando as diretrizes por ele estabelecidas;  
 
e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 
 
f) executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 
 
  
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 161, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Nicholaj Pschetz para 

o cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Finanças, 

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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

NICHOLAJ PSCHETZ, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, 

com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Finanças deverá exercer 

as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, 

de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir, organizar e coordenar a unidade que lhe é 

subordinada, supervisionando as respectivas equipes a fim de garantir o 

cumprimento da legislação tributária nas atividades financeiras do Município, 

de acordo com as orientações emanadas do Secretário e do Prefeito 

Municipal; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas à 

contabilidade pública e ao licenciamento de prestadores de serviços, 

monitorando a execução das rotinas, atingimento de objetivos e orientando 

suas unidades subordinadas;  

 



 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento e execução da política tributária, 

contábil e financeira;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores, dando cumprimentos as suas deliberações;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 162, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Israel Salcci para o 

cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de 

Abastecimento e Comércio, 

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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, ISRAEL 

SALCCI, Fiscal, Registro Funcional n. 296, para o cargo de provimento em 

comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E 

COMÉRCIO, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no 

Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Abastecimento e 

Comércio deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas e governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

às principais atividades comerciais praticadas no município, bem como a 

implantação de novas atividades, avaliando permanentemente o seu 

desempenho;  

 



 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento do licenciamento da atividade 

comercial em geral, em linha com a política de desenvolvimento econômico 

proposta pelos Secretários e pelo Prefeito Municipal; 

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 163, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Cezar Camporezi Jorge 

para o cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Fiscalização de Ambulantes. 

 

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

das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO que os cargos de provimento em comissão da 

Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a serem 

preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem observar a 

quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de provimento, os 

critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei Complementar n. 168, de 

10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Municipal 

n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, CEZAR 

CAMPOREZI JORGE, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de provimento 

em comissão de CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTES, 

com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes atribuições, 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições estratégicas 

no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da Administração 

Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da autoridade nomeante 

para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao planejamento 

de ações que implementem programas, políticas, planos e estratégias voltadas 

para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 

c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 



 
 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 164, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Daniele Cangussu 

Mello Ferreira para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretora do Departamento de 

Assistência Social, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

DANIELE CANGUSSU MELLO FERREIRA, (qualificada no seu prontuário), 

para o cargo de provimento em comissão de DIRETORA DO 

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com vencimento CCD, de 

acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal 

n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º A Diretora do Departamento de Assistência Social 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas e governamentais, 

reportando eventuais ocorrências e propondo soluções para as deficiências;  

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a política de proteção social básica e especial, previstas nas diretrizes de 

governo e na legislação, monitorando a execução de programas e atingimento 

de objetivos e orientando suas unidades subordinadas;  



 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento dos serviços sócio assistenciais 

em conformidade com o SUAS;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores com quem possui vinculo de confiança;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 165, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Célia Maria Monti Viam 

Rocha para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Gestão do Magistério e Ensino, 

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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, CÉLIA 

MARIA MONTI VIAM ROCHA, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

DO MAGISTÉRIO E ENSINO, com vencimento CCD, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º A Diretora do Departamento de Magistério e Ensino 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas e governamentais;  

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a política pedagógica nos níveis de ensino de responsabilidade do Poder 

Público Municipal, monitorando a execução de programas e atingimento de 

objetivos e orientando suas unidades subordinadas; 

 



 
c) zelar pelo cumprimento das disposições legais e 

regulamentares que disciplinam a gestão pedagógica em todo o país, 

contribuindo para a formação da grade curricular aplicada na rede municipal 

de ensino, bem como na escolha do material de apoio pedagógico a sem 

utilizado nas aulas;  

 

d) interagir no planejamento da política pedagógica e 

desenvolvimento do magistério e demais profissionais da educação;  

 

e) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores;  

 

f) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

g) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 166, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Samuel Xavier 

Santana Guedes para o cargo 

de provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Gestão de Tecnologia 

Educacional, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

SAMUEL XAVIER SANTANA GUEDES, Professor de Educação Básica I, 

Registro Funcional n. 5192, para o cargo de provimento em comissão de 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista 

no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 

2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro 

de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Gestão de Tecnologia 

Educacional deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir o Departamento de Tecnologia Educacional, 

supervisionando as respectivas equipes a fim de garantir o cumprimento de 

cronograma estabelecido pelo Prefeito e pelo Secretário que lhe é superior 

hierarquicamente, de acordo com as diretrizes políticas e governamentais que 

dependam da licitação para contratação de serviços e aquisição de 

suprimentos ou bens; 

 



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

atos procedimentais aplicáveis aos processos licitatórios, monitorando as 

etapas necessárias à sua efetivação e orientando suas unidades 

subordinadas, reportando ao superior hierárquico eventuais ocorrências; 

c) zelar pelo fiel cumprimento da legislação reguladora das 

licitações e contratos administrativos, determinando ações para propiciar o 

devido conhecimento e atualização das normas aplicáveis, e atuando para 

impedir seu descumprimento; 

 

d) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento das licitações e compras 

governamentais; 

 

e) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores; 

 

f) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

g) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 167, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Aparecido Fernando 

da Silva para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Gestão Administrativa e 

Orçamentária, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

APARECIDO FERNANDO DA SILVA, Assistente de Direção de Escola, 

Registro Funcional n. 2485, para o cargo de provimento em comissão de 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 

ORÇAMENTÁRIA, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista 

no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 

2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro 

de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Gestão Administrativa e 

Orçamentária deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir o Departamento de Gestão Administrativa e 

Orçamentária, supervisionando as respectivas equipes a fim de garantir o 

cumprimento de cronograma estabelecido pelo Prefeito e pelo Secretário que 

lhe é superior hierarquicamente, de acordo com as diretrizes políticas e 

governamentais que dependam da licitação para contratação de serviços e 

aquisição de suprimentos ou bens; 

 



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

atos procedimentais aplicáveis aos processos licitatórios, monitorando as 

etapas necessárias à sua efetivação e orientando suas unidades 

subordinadas, reportando ao superior hierárquico eventuais ocorrências; 

 

c) zelar pelo fiel cumprimento da legislação reguladora das 

licitações e contratos administrativos, determinando ações para propiciar o 

devido conhecimento e atualização das normas aplicáveis, e atuando para 

impedir seu descumprimento; 

 

d) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento das licitações e compras 

governamentais; 

 

e) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores; 

 

f) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

g) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 168, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Ezequiel Celestino de 

Moura para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Operações Ambientais, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

EZEQUIEL CELESTINO DE MOURA, (qualificado no seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

OPERAÇÕES AMBIENTAIS, com vencimento CCD, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Operações Ambientais 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas e governamentais, 

reportando ocorrências e deficiências e sugerindo, de acordo com sua 

percepção, soluções para os problemas;  

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com operações de controle ambiental, monitorando a execução de programas 



 
e atingimento de objetivos e orientando suas unidades subordinadas, visando 

o atingimento das metas políticas públicas estabelecidas;  

c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento da fiscalização ambiental, controle 

de ocupações e conservação de recursos naturais;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 169, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Mylene Vaz Pinto Lyra 

para o cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Educação Ambiental, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 21 de fevereiro de 2022, MYLENE 

VAZ PINTO LYRA, (qualificada no seu prontuário), para o cargo de provimento 

em comissão de CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, com 

vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º A Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 

c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 



 
 

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

com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 170, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Noelle Farias de 

Aquino para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de 

Licenciamento e Atividades 

Públicas, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, NOELLE 

FARIAS DE AQUINO, (qualificada no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE LICENCIAMENTO E 

ATIVIDADES PÚBLICAS, com vencimento CCF, de acordo com a Referência 

prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro 

de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de 

fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º A Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 



 
 

c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 171, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Nelson Parente Junior 

para o cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Obras e 

Engenharia, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, NELSON 

PARENTE JUNIOR, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E 

ENGENHARIA, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no 

Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Obras e Engenharia 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as 

respectivas equipes a ele confiada a fim de garantir o cumprimento de 

diretrizes estabelecidas pelo Prefeito e pelo Secretário que lhe é superior 

hierarquicamente, de acordo com as diretrizes políticas e governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a elaboração e habilitação de propostas para execução de obras públicas 

em convênio com outras entidades pública, monitorando a execução de 

programas e atingimento de objetivos, e orientando suas unidades 

subordinadas, detectar e reportar eventuais deficiências e ocorrências e 

propor soluções;  



 
 

c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais e esferas governamentais no planejamento da 

política de captação de recursos e gestão de convênios relacionados à 

execução de obras públicas, visando atingir as metas e diretrizes do Governo;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores e fazer cumprir as deliberações e orientações 

políticas;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 172, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia André Rogério de 

Santana para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Habitação, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, ANDRÉ 

ROGÉRIO DE SANTANA, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

HABITAÇÃO, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no 

Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Habitação deverá 

exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal 

n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as 

respectivas equipes a ele 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 políticas e governamentais;  

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a política habitacional, monitorando a execução de programas e 

atingimento de objetivos e orientando suas unidades subordinadas, detectar e 

reportar eventuais ocorrências e propor soluções;  

 



 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento implementação da política 

regularização fundiária despachar o expediente do seu Departamento 

diretamente com as autoridades superiores, visando atingir as metas e 

diretrizes políticas públicas do Governo;  

 

d) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

e) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 173, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia João Gonçalez Urbano 

para o cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Planejamento 

de Obras Públicas, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, JOÃO 

GONÇALES URBANO, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, com vencimento CCD, de acordo 

com a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, 

de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 

169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Planejamento de Obras 

Públicas deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as 

respectivas equipes a ele 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 políticas e governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a elaboração e execução do plano de obras públicas, monitorando a 

execução de programas e atingimento de objetivos e orientando suas unidades 

subordinadas, detectar e reportar eventuais deficiências e ocorrências e 

propor soluções;  



 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento e gestão de projetos e orçamentos 

de obras públicas, visando atingir as metas e diretrizes políticas públicas 

estabelecidas pelo Governo;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores e fazer cumprir suas deliberações e 

orientações políticas públicas;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 174, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia José Ferreira Filho 

para o cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Acompanhamento e Prestação 

de Contas de Convênios, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 21 de fevereiro de 2022, JOSÉ 

FERREIRA FILHO, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de provimento 

em comissão de CHEFE DO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, com vencimento CCF, de 

acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal 

n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 175, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Patrícia da Silva 

Oliveira para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de 

Planejamento Financeiro de 

Obras, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 21 de fevereiro de 2022, 

PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA, (qualificada no seu prontuário), para o cargo 

de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO DE OBRAS, com vencimento CCF, de acordo com a Referência 

prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro 

de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de 

fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º A Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 



 
 

c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 176, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Giuliana Cristoni 

Pereira da Silva para o cargo 

de provimento em comissão de 

Chefe do Setor de 

Planejamento Habitacional, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 21 de fevereiro de 2022, 

GIULIANA CRISTONI PEREIRA DA SILVA, (qualificada no seu prontuário), 

para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE 

PLANEJAMENTO HABITACIONAL, com vencimento CCF, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º A Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 177, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Juliana Pereira 

Nascimento dos Santos para o 

cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Regularização Fundiária, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

JULIANA PEREIRA NASCIMENTO DOS SANTOS, (qualificada no seu 

prontuário), para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR 

DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, com vencimento CCF, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º A Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 178, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Jussara Inocêncio dos 

Santos para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Projetos e 

Orçamentos, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

JUSSARA INOCÊNCIO DOS SANTOS, (qualificada no seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE PROJETOS E 

ORÇAMENTOS, com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista 

no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 

2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro 

de 2022. 

 

 Art. 2º A Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 179, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Gustavo Sanches 

Pinterich para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de 

Gerenciamento de Obras, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

GUSTAVO SANCHES PINTERICH, (qualificado no seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE 

GERENCIAMENTO DE OBRAS, com vencimento CCF, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 180, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

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 

das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar n. 168, 

de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º EXONERAR, a partir de 20 de fevereiro de 2022, 

DOUGLAS ORTIZ BLUHU, do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO URBANO, nomeado interinamente através da Portaria n. 

137/2022. 

 

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

com seus efeitos a partir de 20 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 181, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Renato Losada Martins 

para o cargo de Secretário 

Municipal de Planejamento 

Urbano, 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 que os cargos de Secretário Municipal, 

Prefeito e outros equiparados a agentes políticos na forma da lei, cujos 

titulares têm prerrogativas, vantagens e direitos específicos, são remunerados 

por subsídio fixado pelo Poder Legislativo, de acordo com os critérios 

estabelecidos no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 21 de fevereiro de 2022, 

RENATO LOSADA MARTINS, Fiscal, Registro Funcional n. 176, para o cargo 

de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022, devendo ser 

remunerado com o subsídio mensal fixado na legislação própria vigente. 

 

 Art. 2º O Secretário Municipal deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral da respectiva Secretaria Municipal e 

auxiliar o Chefe do Poder Executivo nos atos de gestão superior da 

Administração Municipal, no âmbito da atuação da Pasta, de acordo com a 

política de governo, bem como substituí-lo nos impedimentos; 

 

b) exercer a gestão e supervisão geral das unidades e do 

pessoal afeto à sua área de competência; 

 

c) assistir o Prefeito no cumprimento das diretrizes 

estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas que serão 

implementadas na sua área de atuação; e 



 
 

d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito. 

 

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

com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 182, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Tarcisio Pereira Lima 

para o cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Planejamento 

Urbano, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

TARCÍSIO PEREIRA LIMA, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

PLANEJAMENTO URBANO, com vencimento CCD, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Planejamento Urbano 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir o Departamento de Planejamento Urbano, 

supervisionando as respectivas equipes a fim de garantir o cumprimento de 

cronograma estabelecido pelo Prefeito e pelo Secretário que lhe é superior 

hierarquicamente, de acordo com as diretrizes políticas e governamentais que 

dependam da licitação para contratação de serviços e aquisição de 

suprimentos ou bens; 

 

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

atos procedimentais aplicáveis aos processos licitatórios, monitorando as 



 
etapas necessárias à sua efetivação e orientando suas unidades 

subordinadas, reportando ao superior hierárquico eventuais ocorrências; 

c) zelar pelo fiel cumprimento da legislação reguladora das 

licitações e contratos administrativos, determinando ações para propiciar o 

devido conhecimento e atualização das normas aplicáveis, e atuando para 

impedir seu descumprimento; 

 

d) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento das licitações e compras 

governamentais; 

 

e) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores; 

 

f) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

g) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 183, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Marcelo Hanada de 

Paula Lima para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Gestão Administrativa e 

Planejamento, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

MARCELO HANADA DE PAULA LIMA, (qualificado no seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, com vencimento CCD, de 

acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal 

n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Gestão Administrativa e 

Planejamento deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir o Departamento de Gestão Administrativa e 

Planejamento, supervisionando as respectivas equipes a fim de garantir o 

cumprimento de cronograma estabelecido pelo Prefeito e pelo Secretário que 

lhe é superior hierarquicamente, de acordo com as diretrizes políticas e 

governamentais que dependam da licitação para contratação de serviços e 

aquisição de suprimentos ou bens; 

 

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

atos procedimentais aplicáveis aos processos licitatórios, monitorando as 



 
etapas necessárias à sua efetivação e orientando suas unidades 

subordinadas, reportando ao superior hierárquico eventuais ocorrências; 

 

c) zelar pelo fiel cumprimento da legislação reguladora das 

licitações e contratos administrativos, determinando ações para propiciar o 

devido conhecimento e atualização das normas aplicáveis, e atuando para 

impedir seu descumprimento; 

 

d) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento das licitações e compras 

governamentais; 

 

e) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores; 

 

f) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

g) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 184, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Aline Santos de Lara 

para o cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Atenção 

Básica, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, ALINE 

SANTOS DE LARA, (qualificada no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO 

BÁSICA, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no 

Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Atenção Básica deverá 

exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal 

n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as 

respectivas equipes 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 políticas e governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a política de Atenção Básica, 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 atenção primária em 

saúde, visando atingir as diretrizes públicas do Governo;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores e fazer cumprir sua deliberações e orientações 

políticas públicas; 

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores. 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 185, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Marly Inês dos Reis 

para o cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Vigilância em 

Saúde, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, MARLY 

INÊS DOS REIS, (qualificada no seu prontuário), para o cargo de provimento 

em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no Anexo 

II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos 

termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as 

respectivas equipes confiadas ao cargo a fim de garantir o cumprimento de 

diretrizes estabelecidas pelo Prefeito e pelo Secretário que lhe é superior 

hierarquicamente, de acordo com as diretrizes políticas e governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a política de vigilância em saúde, monitorando a execução de programas 

e atingimento de objetivos e orientando suas unidades subordinadas, detectar 

e reportar eventuais deficiências e ocorrências, propondo soluções;  

 



 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento da política de vigilância sanitária e 

epidemiológica, visando o atingimento das metas e diretrizes políticas públicas 

do Governo;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores e fazer cumprir as deliberações e orientações 

políticas públicas;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas; 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 186, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Andressa Junqueira 

Capalbo Nogueira para o cargo 

de provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Atendimento de Assistência 

Complementar, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO NOGUEIRA, (qualificada no seu 

prontuário), para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR, 

com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

Art. 2º O Diretor do Departamento de Atendimento de 

Assistência Complementar deverá exercer as seguintes atribuições, nos 

termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as 

respectivas equipes 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 políticas e governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a política de Atendimento de Assistência Complementar, 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 atenção primária em 

saúde, visando atingir as diretrizes públicas do Governo;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores e fazer cumprir suas deliberações e 

orientações políticas públicas;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores. 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 187, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Bruna Westin 

Guimaraes Barbanti para o 

cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Atenção à Saúde Mental, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, BRUNA 

WESTIN GUIMARÃES BARBANTI, (qualificada no seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE ATENÇÃO À 

SAÚDE MENTAL, com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista 

no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 

2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro 

de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 188, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Viviane Costa Silveira 

para o cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Vigilância Epidemiológica, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, VIVIANE 

COSTA SILVEIRA, Enfermeira, Registro Funcional n. 5045 para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, com vencimento CCF, de acordo com a Referência 

prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro 

de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de 

fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 189, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Renildo Antunes de 

Souza para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento do 

Comando da Guarda Civil 

Municipal, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

RENILDO ANTUNES DE SOUZA, Guarda Civil Municipal, Registro Funcional 

n. 2673, para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, com 

vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento do Comando da Guarda 

Civil Municipal deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas governamentais de 

segurança, reportando eventuais ocorrências e deficiências e propondo 

soluções; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a política de segurança municipal, monitorando a execução de programas 



 
e atingimento de objetivos e orientando suas unidades subordinadas no 

sentido de atingir as metas políticas públicas do Governo;  

c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais, demais esferas governamentais e sociedade civil 

no planejamento da política de segurança pública nos termos das diretrizes 

políticas públicas do Governo;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores, fazendo cumprir suas deliberações e 

orientações, visando atingir a meta política pública do Governo;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 190, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia José Carlos de Souza 

para o cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Defesa Civil, 

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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, JOSÉ 

CARLOS DE SOUZA, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DEFESA 

CIVIL, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, 

da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos 

termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Defesa Civil deverá 

exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal 

n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas e governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a Defesa Civil, monitorando a execução de programas e atingimento de 

objetivos e orientando suas unidades subordinadas;  

 

c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais e organismos regionais no planejamento articulação 

da política de defesa civil, nos termos das diretrizes governamentais; 



 
 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores, fazendo cumprir suas deliberações e 

orientações político-administrativas;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; e 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 191, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Mário Marques para o 

cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Mobilidade, 

Trânsito e Transporte, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, MÁRIO 

MARQUES, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de provimento em 

comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE, TRÂNSITO 

E TRANSPORTE, com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista 

no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 

2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro 

de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Mobilidade, Trânsito e 

Transporte deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas do Governo; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com política de trânsito e transportes, monitorando a execução de programas e 

atingimento de objetivos e orientando suas unidades subordinadas;  

 



 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento de educação e controle de trânsito 

e transportes, fiscalização e organização do sistema viário;  

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores, fazendo cumprir suas deliberações e 

orientações políticas públicas; 

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 192, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Marcos Freitas dos 

Santos para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Comando 

Administrativo da GCM, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

MARCOS FREITAS DOS SANTOS, Guarda Civil, Registro Funcional n. 1724, 

para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE 

COMANDO ADMNISTRATIVO DA GCM, com vencimento CCF, de acordo com 

a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 

10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, 

de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 193, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Alex dos Santos para o 

cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Corregedoria da Guarda Civil 

Municipal, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, ALEX 

DOS SANTOS, Guarda Civil, Registro Funcional n. 2626, para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE CORREGEDORIA DA 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL, com vencimento CCF, de acordo com a 

Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 

de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 169, de 

10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes 

atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de 

fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições 

estratégicas no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da 

autoridade nomeante para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas 

públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao 

planejamento de ações que implementem programas, políticas, planos e 

estratégias voltadas para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 



 
c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 194, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Maurício dos Santos 

Souza para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefia Executiva de Gabinete 

do Secretário - SU, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

MAURÍCIO DOS SANTOS SOUZA, Oficial de Administração, Registro 

Funcional n. 300, para o cargo de provimento em comissão de CHEFIA 

EXECUTIVA DE GABINETE DO SECRETÁRIO - SU, com vencimento CCC-I, 

de acordo com a Referência prevista no Anexo I, da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º A Chefia Executiva de Gabinete do Secretário deverá 

exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal 

n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) auxiliar diretamente o Secretário Municipal de sua Pasta e 

representá-lo em reuniões, eventos e audiências, quando designado; 

 

b) assistir o Secretário Municipal de sua Pasta no cumprimento 

das diretrizes estabelecidas em plano de governo e na proposição de medidas 

que serão implementadas na sua área de atuação; 

 

c) coordenar projetos, ações e atividades de interesse da 

Secretaria; e 

 



 
d) executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

Prefeito ou pelo Secretário Municipal de sua Pasta. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 195, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Júlio Fernandes 

Lourenço para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Manutenção de Próprios 

Municipais, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, JÚLIO 

FERNANDES LOURENÇO, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, com vencimento CCD, de 

acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar Municipal 

n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Manutenção de Próprios 

Municipais deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir, supervisionando as respectivas equipes a fim de 

garantir o cumprimento de cronograma estabelecido pelo Prefeito e pelo 

Secretário que lhe é superior hierarquicamente, de acordo com as diretrizes 

políticas e governamentais que dependam da licitação para contratação de 

serviços e aquisição de suprimentos ou bens; 

 

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

atos procedimentais aplicáveis aos processos licitatórios, monitorando as 



 
etapas necessárias à sua efetivação e orientando suas unidades 

subordinadas, reportando ao superior hierárquico eventuais ocorrências; 

 

c) zelar pelo fiel cumprimento da legislação reguladora das 

licitações e contratos administrativos, determinando ações para propiciar o 

devido conhecimento e atualização das normas aplicáveis, e atuando para 

impedir seu descumprimento; 

 

d) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento das licitações e compras 

governamentais; 

 

e) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores; 

 

f) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

g) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 196, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Nelson Simões para o 

cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Gestão 

Energética, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, NELSON 

SIMÕES, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de provimento em 

comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ENERGÉTICA, 

com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Gestão Energética 

deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir a unidade que lhe é subordinada, de acordo com a 

orientação do agente nomeante, 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 

políticas e governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a política energética e de iluminação pública, monitorando a execução de 

programas e atingimento de objetivos e orientando suas unidades 

subordinadas, garantindo o atingimento das metas de governo; 

 



 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento da política energética; 

 

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores; 

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 197, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Hermenegildo Rascio 

Neto para o cargo de provimento 

em comissão de Chefe do Setor 

de Análise e Controle, 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 que os cargos de provimento em comissão da 

Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a serem 

preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem observar a 

quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de provimento, os 

critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei Complementar n. 168, de 

10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Municipal 

n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 

HERMENEGILDO RASCIO NETO, (qualificado no seu prontuário), para o cargo 

de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE ANÁLISE E CONTROLE, 

com vencimento CCF, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Chefe de Setor deverá exercer as seguintes atribuições, 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) exercer atividades próprias de chefia em posições estratégicas 

no nível dos Setores, integrantes da estrutura organizacional da Administração 

Pública, que demandem atuação sob absoluta fidelidade da autoridade nomeante 

para o desenvolvimento de ações vinculadas às políticas públicas governamentais;  

 

b) orientar as tarefas em atenção às diretrizes e ao planejamento 

de ações que implementem programas, políticas, planos e estratégias voltadas 

para o alcance dos objetivos e metas governamentais; e 

 

c) executar outras atribuições afins, legais proferidas por ato 

normativo do Prefeito ao Superior hierárquico Imediato. 

 



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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 198, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Camila Souza Quelhas 

Esteves para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor do Departamento de 

Cultura, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, CAMILA 

SOUZA QUELHAS ESTEVES, (qualificada no seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, 

com vencimento CCD, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei 

Complementar Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da 

Lei Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Cultura deverá exercer 

as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, 

de 10 de fevereiro de 2022: 

 

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 políticas e 

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) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 199, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nomeia Filipe Toni Sofiati para 

o cargo de provimento em 

comissão de Diretor do 

Departamento de Turismo, 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 que os cargos de provimento em comissão 

da Prefeitura do Município de Bertioga, de livre nomeação e exoneração, a 

serem preenchidos por pessoa de confiança da autoridade nomeante, devem 

observar a quantidade, as atribuições, o perfil profissional, os requisitos de 

provimento, os critérios e os procedimentos gerais estabelecidos na Lei 

Complementar n. 168, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 12 de fevereiro de 2022, FILIPE 

TONI SOFIATI, (qualificado no seu prontuário), para o cargo de provimento em 

comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, com vencimento 

CCD, de acordo com a Referência prevista no Anexo II, da Lei Complementar 

Municipal n. 168, de 10 de fevereiro de 2022 e nos termos da Lei 

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022. 

 

 Art. 2º O Diretor do Departamento de Turismo deverá exercer 

as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, 

de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as 

respectivas equipes que lhe tenha sido confiada, a fim de garantir o 

cumprimento de diretrizes estabelecidas pelo Prefeito e pelo Secretário que 

lhe é superior hierarquicamente, de acordo com as diretrizes políticas e 

governamentais; 

 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas 

com a política de desenvolvimento turístico, monitorando a execução de 

programas e atingimento de objetivos e orientando suas unidades 

subordinadas, detectar e reportar deficiências e apresentar soluções visando o 

atingimento das metas políticas públicas do Governo; 

 



 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais 

estruturas organizacionais no planejamento da política de fomento e 

divulgação institucional do potencial turístico, visando atingir as diretrizes 

políticas públicas;  

 

d) Despachar o expediente do seu Departamento diretamente 

com as autoridades superiores, fazendo cumprir suas deliberações e 

orientações politicas e administrativas;  

 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus 

superiores; 

 

f) executar outras atividades correlatas. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de fevereiro de 2022, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bertioga, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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