
 
PORTARIA N. 265, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Rosivaldo Leite da 

Silva para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Gestão de 

Frota, 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 09 de março de 2022, 

ROSIVALDO LEITE DA SILVA, (qualificado em seu prontuário), para o cargo 

de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE FROTA, 

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 09 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 09 de março de 2022. 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 266, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia Magda Penha Alves 
para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe do Setor de 
Gestão Cultural, 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 07 de março de 2022, MAGDA 

PENHA ALVES, Escriturária, Registro Funcional n. 985, para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE GESTÃO CULTURAL, 
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 07 de março de 2022, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Bertioga, 09 de março de 2022. 
  
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 267, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Adriana dos Santos 

Rodrigues para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe da Unidade de 

Expediente e Documentação – 

ST, 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 07 de março de 2022, ADRIANA 

DOS SANTOS RODRIGUES, Técnica Auxiliar, Registro Funcional n. 372, para 

o cargo de provimento em comissão de CHEFE DA UNIDADE DE 

EXPEDIENTE E DOCUMENTAÇÃO - ST, 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 Unidade 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 nas Unidades Administrativas de Expediente e Documentação, 

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 as 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 07 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 09 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 268, DE 10 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia  Luci de Oliveira 

Matos Cardia para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Proteção 

Social Especial de Média 

Complexidade, 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 14 de março de 2022, LUCI DE 

OLIVEIRA MATOS CARDIA, (qualificada em seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 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 14 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 10 de março de 2022. 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 269, DE 10 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Cristiana Dantas Pereira 

Siqueira para o cargo de provimento 

em comissão de Diretor de 

Departamento de Desenvolvimento 

Socioeconômico, 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 14 de março de 2022, 

CRISTIANA DANTAS PEREIRA SIQUEIRA, Merendeira, Registro Funcional n. 

1909, para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, 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 de Departamento de Desenvolvimento 

Socioeconômico deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei 

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

 

a) dirigir o Departamento de Desenvolvimento 

Socioeconômico, 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, 

com efeitos a partir de 14 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 10 de março de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 270, DE 10 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia  Robson Rocha 

Lima para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Políticas 

para Captação de Emprego e 

Oportunidade, 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 14 de março de 2022, ROBSON 

ROCHA LIMA, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de provimento em 

comissão de CHEFE DO SETOR DE POLÍTICAS PARA CAPTAÇÃO DE 

EMPREGO E OPORTUNIDADE, 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 14 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 10 de março de 2022. 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 271, DE 10 DE MARÇO DE 2022 

 
Cede a servidora pública Adriana 
Reani Rodrigues para a 
Prefeitura Municipal de Santos, 
nos termos que especifica. 

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

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

através do Ofício n. 432/2021-GPM-E, juntado aos autos do processo 
administrativo n. 222/2022, bem como a concordância do Secretário Municipal de 
Educação; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º CEDER, a partir 02 de fevereiro de 2022, a servidora 

pública ADRIANA REANI RODRIGUES, Professor de Primeira Infância, Registro 
Funcional n. 4322, sem prejuízo dos seus vencimentos e das demais vantagens de 
seu cargo, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, até 31 de dezembro de 
2022. 

 
§ 1º O Município de Santos ressarcirá ao Município de Bertioga as 

despesas com remuneração e obrigações patronais da referida servidora. 
 
§ 2º O controle de frequência e assiduidade da servidora deverá 

ser encaminhado a Diretoria do Departamento de Recursos Humanos, até o 5º 
(quinto) dia útil de cada mês. 

 
Art. 2º A servidora contribuirá para o Regime Próprio de 

Previdência Social do Município de Bertioga — RPPS (BERTPREV), como se em 
exercício estivesse com fundamento legal no artigo 11, da Lei Complementar n. 
95/2013. 

 
Art. 3º A Diretoria do Departamento de Recursos Humanos 

deverá ser imediatamente informada, por escrito, pela servidora ou pelo órgão 
solicitante, caso não haja interesse em manter a prorrogação da referida cessão. 

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

retroagindo os seus efeitos a 02 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Bertioga, 10 de março de 2022. (PA n. 222/2022) 
 
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 
 

Atos da Diretoria de Vigilância em Saúde 

(Vigilância Sanitária) 

 

PA 5972/21 – Ocymar Alves dos Santos – CPF: 033.030.518-28 – Cancele-

se o AIF nº 1192 lavrado em 28/07/2021 por não tramitar nos prazos legais; 

PA 5975/21 – Nelson Manias – CPF: 113.428.198-61– Cancele-se o AIF nº 

1193 lavrado em 28/07/2021 por falta de dados do autuado; PA 10803/20 – 

Rosa Maria Funchal Marques - CPF: 057.778.048-45 - Cancele-se o AIF nº 

1187 lavrado em 08/01/2021 por não tramitar nos prazos legais; PA 7103/19 

– Mindset.PSI. Pscicanálise Cursos E Treinamentos LTDA  – CNPJ: 

34.058.921/0001-27 – Cancele-se o AIF nº 565, lavrado em 03/12/2020 por 

não tramitar nos prazos legais; PA 3109/20 – SC Bertioga Clínica 

Odontológica LTDA – CNPJ: 35.817.343/0001-28 - Cancele-se o AIF nº 553 

lavrado em 27/03//2020 por não tramitar nos prazos legais;– Alexandre 

Ortega Gonzalez – CNPJ: 29.409.103/0001-91 Deferido o pedido através da 

Petição nº 919/2022 - Prorrogação de prazo 90 dias; PA 4020/21 – Yoichi 

Takasu CPF: 054.568.788-87 Fica advertido através do AIP nº 01/2022 em 

incorrência da lavratura do AIF nº 1195. 

 



 
DECRETO N. 3.880, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Suspende a obrigatoriedade 
do uso de máscaras de 
proteção contra a Covid-19 
em ambientes abertos, 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 que o Governo do Estado de São Paulo, 

anunciou a decisão de desobrigar o uso de máscaras de proteção contra a 
Covid-19 em ambientes abertos, mantendo a obrigatoriedade para 
ambientes fechados; 

 
CONSIDERANDO que todos os atos administrativos, podem 

ser aprimorados de modo a atender os objetivos a que se destinam; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica SUSPENSA a obrigatoriedade do uso de 

máscaras de proteção contra a Covid-19 em AMBIENTES ABERTOS, tais 

como ruas, avenidas, praças, parques, praias, campos de futebol, pátios de 
escolas, bem como eventos esportivos em geral, culturais e de lazer ao ar 
livre, dentre outros. 

 
Parágrafo único. Fica mantida a obrigatoriedade em todos 

os ambientes fechados de acesso público, tais como transporte público, 
salas de aulas, comércios e escritórios. 

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

publicação, com efeitos a partir de 09 de março de 2022, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Bertioga, 09 de março de 2022. (PA n. 2819/2020-3) 
 
 
 
 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 

Afixado no Quadro de Editais do Paço Municipal na forma do 

Decreto Municipal n. 04/1993, em 10 de março de 2022. 

DECRETO N. 3.881, DE 10 DE MARÇO DE 2022 
 

Dispõe sobre alteração orçamentária, 
por transposição, no orçamento do 
Poder Executivo Municipal no valor de 
R$ 274.300,00 (duzentos e setenta e 
quatro mil e trezentos 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 às Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda – SD; 
Saúde – SS; e Obras e Habitação – SO; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Por este Decreto fica alterado, por transposição, o orçamento do 
Poder Executivo Municipal no valor de R$ 274.300,00 (duzentos e setenta e quatro mil e 
trezentos reais), destinado às seguintes dotações orçamentárias: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 

DA 
DESPESA 

VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA 

01.20.01 08.244.0161.2.172 3.3.90.92.00 01.000.0000 320 R$     7.500,00  

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO 

CONSELHO TUTELAR - 
PAGAMENTO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO 

01.25.01 10.122.0121.2.196 3.3.90.92.00 01.000.0000 602 R$ 126.800,00  

COMPLEMENTO DE EMPENHO 
DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 

ORTOPEDIA PARA REALIZAÇÃO 

DE CIRURGIAS URGENTES E 
ELETIVAS DE BAIXA E MÉDIA 
COMPLEXIDADE REALIZADOS 

EM DEZ/2021 

01.26.01 15.451.0141.2.097 3.3.90.40.00 01.000.0000 747 R$  140.000,00  

AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 

AUTOCAD PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS DE OBRAS 

TOTAL R$ 274.300,00  

 

Art. 2º A alteração orçamentária, por transposição, de que trata o artigo 
1º deste Decreto será coberta com recursos oriundos da anulação das seguintes 
dotações orçamentárias: 

 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
VÍNCULO DOT  VALOR  RECURSO 

01.20.01 08.243.0162.2.036 4.4.90.52.00 01.000.0000 304 R$      7.500,00  ORDINÁRIO 

01.25.01 10.302.0124.2.066 3.3.90.39.00 01.000.0000 670 R$  126.800,00  VINCULADO 

01.26.01 15.451.0142.1.033 4.4.90.61.00 01.000.0000 753 R$  140.000,00  ORDINÁRIO 

TOTAL R$  274.300,00 

 

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

 

Bertioga, 10 de março 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 10 de março de 2022. 

DECRETO N. 3.882, DE 10 DE MARÇO DE 2022 
 

Abre Crédito Adicional Suplementar 
no orçamento do Poder Executivo 
Municipal de Bertioga no valor de R$ 
44.500,00 (quarenta e quatro mil e 
quinhentos 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 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 Municipais de Educação – SE; Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Renda – SD; e Segurança e Mobilidade – SC; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Suplementar no 
orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro 
mil e quinhentos reais), destinado às seguintes dotações orçamentárias: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 

DA 
DESPESA 

VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA 

01.19.05 12.361.0055.1.094 4.4.90.39.00 01.000.0000 264 R$    17.000,00  

INSTALAÇÃO DE APARELHO 

DE AR CONDICIONADO NAS 
UNIDADES ESCOLARES 

01.20.01 08.243.0162.2.036 3.3.90.36.00 01.000.0000 302 R$   22.500,00  

PAGAMENTO DE DESPESA 

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E 
RENOVAÇÃO DE CONTRATO 

- CONSELHO TUTELAR 

01.23.01 06.181.0101.2.020 3.1.90.92.00 01.000.0000 458 R$     5.000,00  
RESSARCIMENTO DO 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

TOTAL R$   44.500,00 

 

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

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 

VÍNCULO DOT  VALOR  RECURSO 

01.19.05 12.361.0055.1.094 4.4.90.51.00 01.000.0000 266 R$    17.000,00  VINCULADO  

01.20.01 08.243.0162.2.036 4.4.90.52.00 01.000.0000 304 R$    22.500,00  ORDINÁRIO 

01.23.01 06.181.0101.2.020 3.1.90.05.00 01.000.0000 454 R$      1.000,00  ORDINÁRIO 

01.23.01 06.181.0101.2.020 3.1.90.16.00 01.000.0000 457 R$      4.000,00  ORDINÁRIO 

TOTAL R$    44.500,00 

 

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

 

Bertioga, 10 de março de 2022. 
 
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 

 

 

LEI N. 1.462, DE 11 DE MARÇO DE 2022 
 
Institui alteração nos vencimentos 
incidentes aos Profissionais do 
Magistério Público Municipal, do 
Nível 7AA e do Nível 9AA, para fins 
de atendimento ao Piso Salarial 
Profissional Nacional, definido pela 
Lei Federal n. 11.738/2008. 
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 4ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 11 de 
março de 2022, e que sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei tem por finalidade a alteração da tabela incidente 

sobre o padrão de vencimentos do Professor de Primeira Infância - Nível 7AA e 
Professor de Educação Básica I - Nível 9AA, para fins de atendimento ao piso salarial 
nacional, definido pela Lei Federal n. 11.738 de 16 de julho de 2008. 

Art. 2º Fica concedido alteração nos vencimentos dos níveis Nível 
7AA e Nível 9AA, fixando-se o Piso Nacional do Magistério. 

§ 1º O vencimento básico para o nível 7AA - Professor de Primeira 
Infância para jornada de 32 horas semanais, será de  R$ 3.076,80 (três mil, setenta e 
seis reais e oitenta centavos), valor proporcional a 40 (quarenta) horas semanais.  

§ 2º O vencimento básico para o nível 9AA - Professor de Educação 
Básica I para jornada integral de 40 (quarenta) horas semanais, passa a vigorar o 
valor de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta cinco reais e sessenta 
centavos).    

Art. 3° As despesas decorrentes da execução da presente lei 
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.  

Art. 4º É devido o pagamento da diferença dos vencimentos nos 
níveis “7AA” e “9AA” ao fixado no Piso Nacional a partir de janeiro de 2022.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Bertioga, 11 de março de 2022.  (PA n. 1557/2022) 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 

 



 
LEI N. 1.463, DE 11 DE MARÇO DE 2022 

 
Autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito 
com a Caixa Econômica 
Federal, 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 4ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 11 de 
março de 2022, e que sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação 

de crédito junto a Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais), no âmbito no âmbito do programa FINISA, 
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Modalidade Apoio 
Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, nos termos da 
Resolução CMN n° 4.589, de 29/06/2017, e suas alterações, observada a 
legislação vigente, destinados à infraestrutura e obras de edifícios públicos, 
observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. 

 
Art. 2º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e 

outros encargos da operação de crédito, fica o Município de Bertioga/SP 
autorizado vincular em garantia da operação de crédito de que trata esta lei, as 
cotas de repartição constitucional, do Imposto de Circulação de Mercadorias – 
ICMS e/ou Fundo de Participação dos Municípios – FPM até o limite suficiente 
para o pagamento das prestações e demais encargos decorrentes desta Lei, 
em caráter irrevogável e irretratável, a modo “pro solvendo”, as receitas a que 
se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e parágrafo 3º, todos da 
Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito. 

 
Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que 

se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em 
créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 
101/2000. 

 
Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão 

consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos 
encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o 
artigo primeiro. 

 



 
Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir 

créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações 
decorrentes da operação de crédito ora autorizada. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 
Bertioga, 11 de março de 2022. (PA n. 1974/2022) 

 
 
 
 

Eng. Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 

 
 

LEI N. 1.464, DE 11 DE MARÇO DE 2022 
 

Dispõe sobre Autorização para 
abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento 
Vigente. 
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 4ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 11 de 
março de 2022, e que sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional 

Suplementar na importância de R$ 122.674.196,16 (cento e vinte e dois 
milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e cento e noventa e seis reais e 
dezesseis centavos).  

 
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito no artigo anterior, serão 

utilizados recursos previsto nos incisos I e II, parágrafo primeiro, do artigo 43 
da Lei nº 4320/64: 

 
RECURSO:           Valor: 
 
SUPERÁVIT FINANCEIRO 
Tesouro Geral       R$ 36.252.340,88 
CIDE        R$      569.190,89 
Royalties       R$ 33.295.791,65 
Alienação de Bens      R$      574.503,53 
Cessão Onerosa Lei 13885/2019    R$   1.195.437,34 
QESE Transporte      R$      231.892,74 
PNAE        R$      477.086,84 
PNATE       R$        15.108,81       
Salário Educação       R$   1.873.915,53 
Quadra Escolar Guaratuba     R$        93.096,66 
SEE Merenda Escolar      R$        31.307,51 
Programa de Constr. Quadra Poliesportiva   R$          3.872,15 
Programa Dinheiro Direto na Escola    R$       11.639,14  
Secretaria de Estado da Saúde    R$      485.444,50 
FNS – Repasses Investimentos    R$   1.654.046,16 
FNS – Repasses Custeio     R$   3.361.601,30 
Fundo Mun. Assistência ao Trânsito FUMAT – Multas R$   1.088.094,01 
Fundo Mun. Assistência ao Trânsito FUMAT – Estadia R$   2.104.872,72 
Fundo Mun. de Segurança Pública - FUNSEG  R$      278.882,17 
Fundo Estadual de Assistência Social   R$      537.723,94 
Fundo Nacional de Assistência Social   R$      413.399,26 



 

 
 

Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente FMDCA R$      314.493,97 
Fundo Mun. de Habitação – FMH    R$      188.237,05 
Fundo Mun. de Saneamento - FUNSAIB   R$   3.080.437,32 
TAC – Drenagem Indaiá e Vista Alegre   R$      536.109,72 
Fundo Mun. de Preservação Ambiental - FUNESPA R$      567.524,47 
Fundo Mun. de Turismo - FETUR    R$      423.964,87 
FUSSESP Natal Espetacular     R$        12.827,95 
FUSSESP Costurando Futuro    R$        78.652,29 
Fundo Mun. de Iluminação Pública    R$   6.521.064,37 
 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
FUNDEB       R$   3.963.983,42 
SES Ampliação NEIM Prof. Zilmar Moura dos Santos R$      313.875,00 
FNDE – TCE 202143259-8 – Aquis. de Materiais Esportivos   
         R$      100.000,00 
EP 2019.227.079-9 – SEDS Aquisição de veículo  R$      250.000,00 
EP 2020.071.18480 – SEDS Aquisição de equipamentos R$        70.000,00 
Fundo Mun. Assistência ao Trânsito FUMAT – Multas R$   1.399.002,51 
Fundo Mun. Assistência ao Trânsito FUMAT – Estadia R$      488.710,11 
BLINV Estrut. U.A.E. – Portaria 2654   R$      100.685,00 
FINISA II       R$   5.035.380,38 
FINISA III       R$ 15.000,000,00 
 

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

revogadas as disposições em contrário.  
 
Bertioga, 11 de março de 2022. (PA n. 10942/2021-2) 

 
 
 
 

Eng.º Caio Mateus 
Prefeito do Município 



 
LEI N. 1.465, DE 11 DE MARÇO DE 2022 

 
Autoriza o Município de 
Bertioga a doar área 
institucional ao Estado de São 
Paulo para a instalação de 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. 
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 4ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 11 de 

março de 2022, e que sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º O Município de Bertioga fica autorizado a doar ao 

Estado de São Paulo, parte da área institucional com suas benfeitorias, 
localizada no bairro de Guaratuba, a qual segue destacada com a seguinte 
descrição: 
 

“ÁREA A, destinada à Escola Estadual, destacada de área 
maior de finalidade institucional, da Quadra R do loteamento 
denominado Costa do Sol, no perímetro urbano do Município 
de Bertioga, desta Comarca, com a seguinte descrição: “com 
frente entre as Ruas R2o e R1, mede 23,50 metros, do lado 
direito da frente aos fundos mede 54,56 metros, seguindo mais 
46,00 metros em um ângulo de 90° que confronta com a área B 
e segue mais 37 metros entre as Ruas R5h e R6, do lado 
esquerdo da frente aos fundos, entre as Ruas R2o e Rp mede 
50,00 metros e segue mais 50,00 metros entre as Ruas Rp e 
R4d e nos fundos mede 51,00 metros entre as Ruas R4d e 
R5h, encerrando a área de 4.217,17m².” (NR) Memorial 
descritivo alterado pela lei municipal n. 1105/2014”. 

 
Art. 2º O imóvel objeto dessa doação deverá ser usado 

exclusivamente para a instalação de Escola Estadual do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio. 

 
§ 1º O donatário tem o prazo de até 04 (quatro) anos para 

repassar os recursos necessários para as construções das unidades.  
 
§ 2º O desvio de finalidade ou o descumprimento do que 

determina esta Lei implicará na retrocessão dos imóveis ao patrimônio público 
do Município. 

 



 
Art. 3° A transcrição do imóvel deverá ser celebrada por meio 

de Instrumento Público de Doação, devidamente registrado, sendo que todas 
as despesas com a transcrição serão suportadas pela Prefeitura do Município 
de Bertioga. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Bertioga, 11 de março de 2022.  (PA n. 365/2022) 

 
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 
LEI N. 1.466, DE 11 DE MARÇO DE 2022  

 
Cria o Programa Municipal 
Dinheiro Direto na Escola – 
PMDDE - do Município de 
B e r t i o g a  e dispõe sobre os 
critérios e as formas de 
transferências e de prestação 
de contas dos recursos 
destinados às Unidades 
Escolares da Rede Municipal de 
Ensino e dá outras 
providencias. 
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 4ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 11 de 
março de 2022, e que sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica criado o Programa Municipal Dinheiro Direto na 
Escola (PMDDE) do Município de Bertioga, com o objetivo de prestar assistência 
financeira suplementar às escolas públicas da educação básica da rede municipal 
de Bertioga, a fim de promover melhorias em sua infraestrutura física e 
pedagógica, com vistas a fortalecer a participação da comunidade e a autogestão 
escolar. 

 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação fica 

autorizada a conceder assistência financeira às unidades executoras 
representativas da comunidade escolar – Associação de Pais e Mestres (APMs) ou 
aos Conselhos Escolares das escolas municipais dotados de CNPJ, por meio de 
transferência direta, mediante crédito do valor do repasse em conta bancária 
específica. 

 
Art. 2º O valor de repasse será regulamentado por meio de 

decreto.  
 
Parágrafo único. O repasse financeiro disposto no caput deste 

artigo fica condicionado à existência de recursos financeiros à Secretaria Municipal 
de Educação, observada ainda a prioridade de investimentos e aplicação a serem 
definidos pelo referido órgão de gestão. 

 
Art. 3º A receita do PMDDE será composta pelas dotações 

próprias consignadas no orçamento do Poder Executivo destinado à Secretaria 
Municipal de Educação, observada ainda a prioridade de investimentos e aplicação 
a serem definidos pelo referido órgão de gestão. 

 
Art. 4º As deliberações de repasses de recursos públicos 

municipais serão condicionadas à comprovação de regularidade fiscal da unidade 
executora e de regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle. 

 



 
Art. 5º Os recursos do PMDDE que constem nas contas 

específicas vinculadas ao programa em 31 de dezembro de cada exercício 
poderão ser reprogramados pelas unidades executoras para aplicação no 
exercício seguinte, de acordo com a regulamentação do programa. 

 
Art. 6º Os pagamentos de despesas com recursos do PMDDE 

deverão ser realizados somente por meio de movimentação bancária eletrônica e 
cartão magnético, vedada à realização de saque do recurso da conta bancária 
específica. 

 
Art. 7° A Secretaria Municipal de Educação suspenderá o repasse 

dos recursos do programa nas seguintes hipóteses: 
 
I – omissão na prestação de contas, conforme definido na 

regulamentação do programa; 
 
II – rejeição da prestação de contas; 
 
III - utilização dos recursos em desacordo com os critérios 

estabelecidos para a execução do programa, constatado por análise documental 
ou de auditoria; 

 
IV – inadimplência;  
 
V – irregularidade fiscal, trabalhista ou de constituição e 

funcionamento da entidade.  
 
§ 1º O repasse dos recursos poderá ser restabelecido após a 

regularização das pendências referidas nos incisos I a V deste artigo e a adoção 
de providências para apurar os fatos e punir eventuais responsáveis. 

 
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação poderá condicionar o 

repasse de recursos à substituição de presidente da diretoria executiva da unidade 
executora, sempre que essa providência for indispensável para a regularização da 
entidade. 

 
Art. 8º Os recursos transferidos as unidades executoras 

destinam-se à cobertura de despesas que concorram para a garantia do 
funcionamento e melhoria da qualidade do ensino das escolas beneficiárias, e 
serão utilizados para: 

 
I - aquisição de material permanente; 
 
II - manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade 

escolar; 
 
III - aquisição de materiais de consumo, expedientes e didáticos 

– pedagógicos necessários ao funcionamento da escola; 
 
IV - implementação do projeto pedagógico; 
 
V - desenvolvimento de atividades educacionais; 



 
 
VI - contratação de pessoas físicas e jurídicas para a instalação, 

manutenção e conservação de bens imóveis, móveis, equipamentos e máquinas; 
 
VII - contratação de serviços de comunicação e processamento 

de dados e aquisição de software; 
 
VIII - contratação de serviços de contabilidade pelas unidades 

executoras e para aquisição de certificado digital para cumprimento de obrigações 
acessórias.  

 
Parágrafo único. Os recursos do PMDDE serão repassados as 

escolas bimestralmente. 
 
Art. 9º As prestações de contas dos recursos recebidos à conta 

do PMDDE serão apresentadas pelas unidades executoras à Secretaria de 
Educação, instruídas pelos documentos indicados na regulamentação do 
programa. 

 
§ 1° A unidade executora manterá arquivados, em bom estado de 

conservação, os documentos comprovantes de despesas realizadas, pelo prazo 
estabelecido em regulamento. 

 
§ 2º A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos 

à execução do programa é de competência dos Conselhos Fiscais das unidades 
executoras, bem como da Secretaria de Educação, e será feita mediante 
realização de auditorias, inspeções e análise da documentação pertinente, em 
especial das prestações de contas, sem prejuízo da fiscalização dos órgãos de 
controle interno e externo. 

 
§ 3º A Secretaria de Educação e os órgãos incumbidos da 

fiscalização dos recursos destinados à execução do programa poderão celebrar 
parcerias, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do 
programa. 

 
§ 4º Será responsabilizado, na forma da lei, aquele que aplicar 

irregularmente os recursos do programa, bem como o que permitir, inserir ou fizer 
inserir na prestação de contas documentos ou declaração falsa ou diversa da que 
deveria ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre os fatos. 

§ 5º O representante legal da unidade executora fica obrigado a 
efetuar a prestação de contas por ocasião de sua substituição ou do término de 
seu mandato, nos termos da regulamentação do programa. 

 
Art. 10. A execução e aplicação dos recursos destinados às 

escolas deverão obedecer ao disposto na Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, 
que regulamenta as licitações e contratos administrativos públicos no Brasil. 

 
Art. 11. A inobservância do disposto nessa lei e nas demais 

normas do programa sujeitará os responsáveis às sanções administrativas e 
judiciais cabíveis, competindo à Secretaria da Educação a iniciativa dessas 
medidas. 

 



 
Art. 12. O Secretário Municipal de Educação encaminhará ao 

Prefeito Municipal proposta de edição de decreto regulamentar desta lei em até 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 

 
Parágrafo único. O decreto previsto no caput deste artigo deverá 

estabelecer: 
 
I – requisitos para adesão ao programa; 
 
II – critérios para repasse de recursos, dentre os quais o número 

de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino beneficiados e os valores 
máximos que poderão ser repassados anualmente; 

 
III – condições para a efetivação dos gastos; 
 
IV – datas-limite para o repasse de recursos; 
 
V – procedimentos para aquisição de bens, contratação de 

serviços e pagamento de despesas; 
 
VI – regras simplificadas para prestação de contas pelas 

entidades beneficiadas; 
 
VII – as modalidades de despesas admitidas, de custeio e de 

capital, inclusive investimentos de pequeno porte que contribuam para garantir o 
funcionamento e a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas. 

 
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e 

revogam-se as disposições em contrário. 
 
Bertioga, 11 de março de 2022. (PA n. 5647/2021) 
 
 
 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 253, DE 07 DE MARÇO DE 2022 

 
Declara nula a Portaria n. 230, de 04 
de março de 2022, que nomeou a 
servidora Lucia Maria Ruta Lopes 
Naves para o cargo de provimento 
em comissão de Chefe do Setor de 
Atenção ao Ministério Público. 

 

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

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DECLARAR nula a Portaria n. 230, de 04 de março de 2022, 
que nomeou a servidora Lucia Maria Ruta Lopes Naves, Técnica em Contabilidade, 
Registro Funcional n. 2678, para o cargo de provimento em comissão de Chefe do 
Setor de Atenção ao Ministério Público. 

 

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

 
Bertioga, 07 de março de 2022.  

 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 

  

 
 

PORTARIA N. 254, DE 07 DE MARÇO DE 2022 

 

Exonera, a pedido,  a 

servidora pública 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 que nos termos do art. 41, da Lei Municipal 

n. 129, de 29 de agosto de 1995, a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a 

pedido do servidor ou de ofício, e que foi solicitado através do processo 

administrativo n. 1768/2022, pela servidora, a exoneração do cargo de 

provimento efetivo de Professora de Educação Básica I; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 03 de março de 

2022, a servidora pública ALINE MANZINI, Registro Funcional n. 4055, do 

cargo de provimento efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, 

nomeada através da Portaria n. 192/2010. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 03 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 07 de março de 2022. (PA n. 1768/2022) 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 255, DE 08 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Jefferson Ricardo do 

Espírito Santo para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de 

Infraestrutura, 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 07 de março de 2022, 

JEFFERSON RICARDO DO ESPÍRITO SANTO, (qualificado em seu 

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

DE INFRAESTRUTURA, 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 07 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 08 de março de 2022. 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 256, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 
Prorroga a retribuição pecuniária 
concedida ao servidor público 
municipal que menciona e dá outras 
providências. 

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

das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
CONSIDERANDO a autorização contida na Lei Municipal n. 

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

 
CONSIDERANDO que esta medida é de relevante interesse 

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

 
CONSIDERANDO que o servidor preencheu todos os 

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

 
CONSIDERANDO que foi juntada aos autos a Planilha de 

Controle de Registro do Veículo, demonstrando seu efetivo uso nas ações 
fiscalizadoras no Município; 

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

de março de 2022, a retribuição pecuniária concedida ao servidor JOSÉ 
ROBERTO MATTOS, Fiscal, Registro Funcional n. 1808, nos termos do art. 2º, 

§ 2º, da Lei Municipal n. 556, de 04 de dezembro de 2003, e do parágrafo 
único, do art. 2º do Decreto n. 1.378, de 24 de abril de 2009. 

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

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

 
Bertioga, 09 de março de 2022. (PA n. 890/2017) 
  

 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 257, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Rômulo César Almeida 

da Cruz para o cargo de 

provimento em comissão de 

Assessor 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 07 de março de 2022, RÔMULO 

CÉSAR ALMEIDA DA CRUZ, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de ASSESSOR DE ASSUNTOS 

METROPOLITANOS, com vencimento CCC-I, 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 Assessor de Assuntos Metropolitanos deverá exercer 

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

de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) assessorar a autoridade superior hierarquicamente, em 

razão de especial vinculo de confiança com ela estabelecido, nas atividades 

finalísticas e nas decisões que envolvem ações governamentais no âmbito 

Federativo, de interesse para a implementação de ações e programas, bem 

como desenvolvimento de planos e metas de Governo;  

 

b) atender e acompanhar autoridades e representantes de 

órgãos e instituições públicas ou particulares, por solicitação do superior 

hierárquico, em compromissos que tenham como pauta os assuntos 

federativos em geral;  



 
c) colaborar para a definição da rotina do superior hierárquico, 

inclusive organizando compromissos, nos termos por ele estabelecidos;  

 

d) acompanhar e coordenar o relacionamento com outros 

setores, órgãos e instituições de Governos Municipais, Estaduais e Federal, 

inclusive no que se refere ao cumprimento de prazos e coleta de dados e 

informações, de forma a viabilizar as ações governamentais de interesse para 

a efetivação do plano de Governo; e 

 

e) 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 07 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 09 de março de 2022. 

 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 258, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Diego Eduardo 

Bachiega da Silva para o cargo 

de provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Cerimonial e 

Eventos Oficiais, 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 07 de março de 2022, DIEGO 

EDUARDO BACHIEGA DA SILVA, (qualificado em seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE CERIMONIAL E 

EVENTOS OFICIAIS, 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 07 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 09 de março de 2022. 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 259, DE 09 DE MARÇO 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 08 de março de 2022, ISRAEL 

SALCCI, Fiscal, Registro Funcional n. 296, do cargo de DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E COMÉRCIO, nomeado através da 

Portaria n. 162/2022. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 08 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 09 de março de 2022. 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 260, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia José Carlos de Oliveira 

da Silva para o cargo de 

provimento em comissão de 

Diretor de 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 09 de março de 2022, JOSÉ 

CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA, (qualificado em seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE 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 de 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, 

com efeitos a partir de 09 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 09 de março de 2022. 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 261, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Márcia Regina Bráz 

Lia para o cargo de provimento 

em comissão de Chefe do 

Setor de Projetos de 

Capacitação e Oportunidades, 

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 07 de março de 2022, MÁRCIA 

REGINA BRÁZ LIA, (qualificada em seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE PROJETOS DE 

CAPACITAÇÃO E OPORTUNIDADES, 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 07 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 09 de março de 2022. 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 262, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Mariana Jardim 

Cordeiro para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Atendimento 

e Assistência, 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 07 de março de 2022, MARIANA 

JARDIM CORDEIRO, (qualificada em seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTO E 

ASSISTÊNCIA, 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 07 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 09 de março de 2022. 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 263, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Ana Paula Martins para 

o cargo de provimento em 

comissão de Chefe do Setor de 

Transporte Sanitário, SAMU e 

Gestão de Frotas, 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 14 de março de 2022, ANA PAULA 

MARTINS, (qualificada em seu prontuário), para o cargo de provimento em 

comissão de CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE SANITÁRIO, SAMU E 

GESTÃO DE FROTAS, 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 14 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 09 de março de 2022. 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 264, DE 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Elton Celestino de 

Oliveira para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Obras Civis, 

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 09 de março de 2022, ELTON 

CELESTINO DE OLIVEIRA, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE OBRAS CIVIS, 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 09 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 09 de março de 2022. 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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