
 
PORTARIA N. 403, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Vitalina Costa para a 

função gratificada de chefia da 

Divisão de Fiscalização de 

Obras Particulares, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, 

VITALINA COSTA, Oficial de Administração, Registro Funcional n. 543, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS PARTICULARES, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, 

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

fevereiro de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 404, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Leonardo Tramontana 

Ferrari para a função 

gratificada de chefia da Divisão 

de Cadastro 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, 

LEONARDO TRAMONTANA FERRARI, Auxiliar de Escritório, Registro 

Funcional n. 605, para a FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO 

DE CADASTRO URBANO, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 168, 

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

fevereiro de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
 

 

PORTARIA N. 405, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Inclui servidores públicos na 
Comissão de Estudo e Análise 
de Transporte Coletivo Urbano 
– CEAT, nomeada pela Portaria 
n. 325/2021, 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 mudança nos quadros de servidores da 

Prefeitura do Município de Bertioga; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º INCLUIR, a partir de 1º de abril de 2022, na 

COMISSÃO DE ESTUDO E ANÁLISE DE TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO - CEAT, nomeada pela Portaria n. 325, de 30 de julho de 2021, os 
seguintes servidores: 

 
I – Antonio Silva Neto, Registro n. 3277; 
 
II – Joelma Santos Silva, Registro n. 6127; 
 
III – Clebson Caetano Santos, Registro 5647. 
 
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. 1989/13, observado o limite estabelecido no 
§ 2º, do mesmo diploma legal. 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 25 de março de 2022. 

 
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 406, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Silvia Regina de 

Toledo Cabral para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefia Executiva de Gabinete 

do Secretário - SM, 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 1º de abril de 2022, SILVIA 

REGINA DE TOLEDO CABRAL, (qualificada em seu prontuário), para o cargo 

de provimento em comissão de CHEFIA EXECUTIVA DE GABINETE DO 

SECRETÁRIO - SM 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, 

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

  

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 407, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Paulo Fernando Kofity 

para a função gratificada de 

chefia da Divisão de Esportes 

Náuticos, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, PAULO 

FERNANDO KOFITY, Motorista, Registro Funcional n. 5977, para a FUNÇÃO 

GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE ESPORTES NÁUTICOS, nos 

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

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

Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
DECRETO N. 3.883, DE 14 DE MARÇO DE 2022 

 
(Afixado no Quadro de Editais do Paço Municipal na forma 
do Decreto Municipal n. 04/1993, em 14 de março de 2022) 

 
Inclui servidores na Comissão 
Especial de Regularização de 
Parcelamentos Urbanos – CERPU, 
nomeada pelo Decreto Municipal n. 
3.877, de 24 de fevereiro de 2022. 

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
CONSIDERANDO que o inciso I, do art. 3º, da Lei Municipal n. 343, 

de 28 de abril de 1999, autorizou o Poder Executivo Municipal a criar uma Comissão 
Especial de Regularização de Parcelamentos Urbanos; 

 
CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Regularização de 

Parcelamentos Urbanos foi criada oficialmente pelo Decreto Municipal n. 446, em 15 
de julho de 1999; 

 
CONSIDERANDO a solicitação do Secretário de Obras e Habitação, 

através do Memorando n. 060/2022-SO; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Por este Decreto ficam incluídos na COMISSÃO ESPECIAL 

DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS – CERPU, nos termos 

do art. 3º, inciso I, da Lei Municipal n. 343, de 28 de abril de 1999, os seguintes 
servidores: 

 
I – Regiane de Lourdes Toledo Machado, Registro n. 324; 
 
II – Alexandre Tessorato de Souza, Registro n. 343; 
 
III – Mara Lucia Lara Fernandes, Registro n. 375; e 
 
IV – Solange Ferreira Duarte, Registro n. 983. 
 
Art. 2º Os servidores acima mencionados receberão gratificação 

sobre os respectivos vencimentos básicos dos seus cargos, nos termos do parágrafo 
único, do artigo 3º, da Lei Municipal n. 343, de 28 de abril de 1999, nos seguintes 
percentuais: 

 
a) 16,07% (dezesseis inteiros e sete centésimos por cento) ao 

servidor Regiane de Lourdes Toledo Machado, Registro n. 324; 
 
b) 17,85% (dezoito inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) 

ao servidor Mara Lucia Lara Fernandes, Registro n. 375; e 



 
 
c) 20% (vinte por cento) aos servidores Alexandre Tessorato de 

Souza, Registro n. 343; e Solange Ferreira Duarte, Registro n. 983. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

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

 
Bertioga, 14 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 21 de março de 2022. 

DECRETO N. 3.889, DE 21 DE MARÇO DE 2022 
 

Abre Crédito Adicional Suplementar 
no orçamento do Poder Executivo 
Municipal de Bertioga no valor de R$ 
4.450.000,00 (quatro milhões, 
quatrocentos e cinquenta mil reais). 
 

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

 

 
CONSIDERANDO que o Poder Legislativo Municipal aprovou projeto 

de Lei autorizando o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, 
consolidado pela Lei Municipal n. 1.464, de 11 de março de 2022, e por ser necessário 
que os créditos adicionais sejam abertos por Decreto do Poder Executivo, consoante 
estabelece o artigo 42, da Lei Federal n. 4.320/64; 

 
DECRETA: 
 

Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Suplementar no 
orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 4.450.000,00 (quatro milhões, 
quatrocentos e cinquenta mil reais), destinado à seguinte dotação orçamentária: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 

DA 
DESPESA 

VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA 

01.24.01 23.695.0117.2.053 3.3.90.39.00 01.000.0000 551 R$   4.450.000,00  

DESPESAS COM EVENTOS 

DO CALENDÁRIO 
TURÍSTICO 

TOTAL R$   4.450.000,00 

 

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

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 

VÍNCULO DOT  VALOR  RECURSO 

          R$   2.450.000,00  
SUPERÁVIT FINANCEIRO - 

TESOURO GERAL 

          R$   2.000.000,00  
SUPERÁVIT FINANCEIRO - 

ROYALTIES 

TOTAL R$   4.450.000,00  

 

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

 

Bertioga, 21 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 21 de março de 2022. 

DECRETO N. 3.890, DE 21 DE MARÇO DE 2022 
 

Dispõe sobre alteração orçamentária, 
por transposição, no orçamento do 
Poder Executivo Municipal no valor de 
R$ 131.628,36 (cento e trinta e um 
mil, seiscentos e vinte e oito reais e 
trinta e seis 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 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 Municipal de Saúde – SS; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Por este Decreto fica alterado, por transposição, o orçamento do 
Poder Executivo Municipal no valor de R$ 131.628,36 (cento e trinta e um mil, 
seiscentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), destinado às seguintes dotações 
orçamentárias: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 

DA 
DESPESA 

VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA 

01.25.01 10.302.0123.2.128 4.4.90.52.00 01.000.0000 663 R$    65.937,11  

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 

PARA O CENTRO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS – 

CEME – RIO DA PRAIA 
(ESTANTE DE AÇO E OUTROS) 

01.25.01 10.302.0123.2.128 4.4.90.52.00 05.000.0000 663 R$    65.691,25  

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 

PARA O CENTRO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS – 

CEME – RIO DA PRAIA 

(ESTANTE DE AÇO E OUTROS) 

TOTAL R$ 131.628,36  

 

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 

01.25.01 10.301.0122.2.063 4.4.90.52.00 01.000.0000 627 R$    65.937,11  ORDINÁRIO 

01.25.01 10.301.0122.2.063 4.4.90.52.00 05.000.0000 627 R$    65.691,25  VINCULADO 

TOTAL R$   131.628,36 

 

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

 

Bertioga, 21 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 24 de março de 2022. 

DECRETO N. 3.891, DE 24 DE MARÇO DE 2022 
 

Dispõe sobre alteração orçamentária, 
por remanejamento e transposição, no 
orçamento do Poder Executivo 
Municipal no valor de R$ 493.236,84 
(quatrocentos e noventa e três mil, 
duzentos e trinta e seis reais e oitenta 
e quatro 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 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 Administração – SA; e Saúde – SS; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Por este Decreto fica alterado, por remanejamento e 
transposição, o orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 493.236,84 
(quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro 
centavos), destinado às seguintes dotações orçamentárias: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 

VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA 

01.17.01 04.122.0201.2.192 3.3.90.35.00 01.000.0000 68 R$ 62.000,00  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM 
CONSULTORIA EM 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
- AJUSTE CONTÁBIL 

01.25.01 10.302.0123.2.128 4.4.90.51.00 01.000.0000 662 R$ 431.236,84  

ADITIVO DO CONTRATO DE 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

TOTAL R$ 493.236,84  

 

Art. 2º A alteração orçamentária, por remanejamento e 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 

01.17.02 04.123.0191.2.195 3.3.90.35.00 01.000.0000 106 R$ 62.000,00  ORDINÁRIO 

01.25.01 10.122.0121.2.021 3.3.90.36.00 01.000.0000 592 R$ 137.962,14  VINCULADO 

01.25.01 10.302.0123.2.128 3.3.90.30.00 01.000.0000 659 R$ 100.000,00  VINCULADO 

01.25.01 10.302.0123.2.157 3.3.90.30.00 01.000.0000 664 R$ 76.274,70  VINCULADO 

01.25.01 10.302.0123.2.157 4.4.90.52.00 01.000.0000 666 R$ 100.000,00  VINCULADO 

01.25.01 10.302.0123.2.119 4.4.90.52.00 01.000.0000 651 R$ 17.000,00  VINCULADO 

TOTAL R$ 493.236,84 

 

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

 

Bertioga, 24 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 24 de março de 2022. 

DECRETO N. 3.892, DE 24 DE MARÇO DE 2022 
 

Abre Crédito Adicional Suplementar 
no orçamento do Poder Executivo 
Municipal de Bertioga no valor de R$ 
3.215.892,17 (três milhões, duzentos 
e quinze mil, oitocentos e noventa e 
dois reais e dezessete centavos). 
 

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

 
CONSIDERANDO que o Poder Legislativo Municipal aprovou projeto 

de Lei autorizando o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, 
consolidado pela Lei Municipal n. 1.464, de 11 de março de 2022, e por ser necessário 
que os créditos adicionais sejam abertos por Decreto do Poder Executivo, consoante 
estabelece o artigo 42, da Lei Federal n. 4.320/64; 

 
DECRETA: 
 

Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Suplementar no 
orçamento do Poder Executivo Municipal de Bertioga no valor de R$ 3.215.892,17 (três 
milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos), 
destinado às seguintes dotações orçamentárias: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 

DA 
DESPESA 

VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA 

01.20.02 08.244.0169.2.039 3.3.50.43.00 01.000.0000 356 R$     142.010,00  

PRORROGAÇÃO DE 

CONTRATO DOS 
SERVIÇOS DE 
ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL (CASA 
DE PASSAGEM) 

01.20.02 08.244.0169.2.039 3.3.90.34.00 01.000.0000 357 R$       65.000,00  

PRORROGAÇÃO DE 

CONTRATO DOS 
SERVIÇOS DE 
ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL (CASA 
DE PASSAGEM) 

01.23.01 06.181.0101.1.095 4.4.90.52.00 05.000.0000 453 R$    1.195.437,34  

AQUISIÇÃO DE VIATURAS 

PARA AS ATIVIDADES DA 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 

01.23.01 06.181.0101.1.095 4.4.90.52.00 01.000.0000 453 R$       404.562,66  

AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
PARA AS ATIVIDADES DA 

GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 

01.23.04 04.122.0106.1.050 4.4.90.52.00 01.000.0000 478 R$    1.130.000,00  

AQUISIÇÃO DE VIATURAS 

PARA FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO 

01.23.05 06.181.0108.2.191 4.4.90.52.00 01.000.0000 502 R$       278.882,17  

AQUISIÇÃO DE VIATURAS 

PARA ATUAREAM NA 
ATIVIDADE DELEGADA E 

FORÇA TAREFA 

TOTAL R$    3.215.892,17 

 

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 



 

Afixado no Quadro de Editais do Paço Municipal na forma do 

Decreto Municipal n. 04/1993, em 24 de março de 2022. 

          R$ 207.010,00  
SUPERÁVIT FINANCEIRO 

- TESOURO 

          R$ 1.195.437,34  
SUPERÁVIT FINANCEIRO 
- CESSÃO ONEROSA LEI 

13885/2019 

          R$ 404.562,66  
SUPERÁVIT FINANCEIRO 

- ROYALTIES 

          R$ 1.130.000,00  

SUPERÁVIT FINANCEIRO 

- FUNDO MUN. 
ASSISTÊNCIA AO 

TRÂNSITO FUMAT - 

MULTAS 

          R$ 278.882,17  

SUPERÁVIT FINANCEIRO 
- FUNDO MUN. 

ASSISTÊNCIA AO 
TRÂNSITO FUMAT - 

ESTADIA 

TOTAL R$  3.215.892,17  

 

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

 

Bertioga, 24 de março de 2022. 
 
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 
LEI N. 1.467, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de condomínios residenciais e 
comerciais localizados no 
Município de Bertioga a dar 
publicidade à Lei Estadual 
17.477/21. 
Autor: Vereador Taciano 
Goulart Cerqueira Leite 

 
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 Os condomínios, villaggios, conjuntos habitacionais 

residenciais ou comerciais, serão obrigados a afixarem em seus murais, nas 
entradas dos condomínios, nas áreas comuns; placas, cartazes ou até mesmo 
comunicados que divulguem o teor da Lei Estadual 17.477/21 que versa sobre 
a obrigatoriedade dos condomínios, villaggios, conjuntos habitacionais 
residenciais ou comerciais, devidamente representados por seus 
administradores ou síndicos, em comunicarem aos órgãos públicos de 
segurança a ocorrência ou qualquer sinal de maus-tratos a animais em suas 
unidades condominiais ou nas áreas comuns. 

 
Art. 2° As fiscalizações dos condomínios de Bertioga serão 

realizadas por órgãos competentes da Prefeitura.  
 
Art. 3° Em caso de infração desta Lei, deverá ser aplicada 

multa que deverá ser regulamentada por Decreto do Poder Executivo.  
 
Art. 4° Revogam-se as disposições ao contrário. 

 
Bertioga, 25 de março de 2022.  (PA n. 2268/2022) 

 
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 

  

 
 

PORTARIA N. 353, DE 23 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. 1985/2022, pela servidora, a exoneração do cargo de 

provimento efetivo de Psicólogo; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 04 de março de 

2022, a servidora pública PRISCILA VELLOSO NOGUEIRA, Registro 

Funcional n. 5048, do cargo de provimento efetivo de PSICÓLOGA, nomeada 

através da Portaria n. 447/2014. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 04 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. (PA n. 1985/2022) 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 

  

 
 

PORTARIA N. 354, DE 23 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. 2211/2022, pela servidora, a exoneração do cargo de 

provimento efetivo de Professor de Educação Básica II – Educação 

Especial/Inclusiva; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 15 de março de 

2022, a servidora pública KATIA SANTOS DA SILVA, Registro Funcional n. 

5263, do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA II – EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA, nomeada através da 

Portaria n. 48/2016. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 15 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. (PA n. 2211/2022) 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 355, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 
Cede a servidora pública Sílvia 
Fossa Monteiro da Silva 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. 436/2021-GPM-E, juntado aos autos do processo 
administrativo n. 223/2022, bem como a concordância da Secretária Municipal de 
Saúde; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º CEDER, a partir 1º de janeiro de 2022, a servidora pública 

SÍLVIA FOSSA MONTEIRO DA SILVA, Odontóloga, Registro Funcional n. 1693, 
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 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 23 de março de 2022. (PA n. 223/2022) 
 
 
 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 

  

 
 

PORTARIA N. 356, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Exonera, a pedido,  o 

servidor público 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. 2352/2022, pelo servidor, a exoneração do cargo de 

provimento efetivo de Secretário de Escola; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 16 de março de 

2022, o servidor público LUCAS TEODORO COSTA, Registro Funcional n. 

5241, do cargo de provimento efetivo de SECRETÁRIO DE ESCOLA, 

nomeado através da Portaria n. 560/2015. 

 

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

retroagindo os seus efeitos a 16 de março de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. (PA n. 2352/2022) 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 357, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Rosana Blanco 

Carvalho Cruz Santos para a 

função gratificada de chefia da 

Divisão de Apoio às Licitações, 

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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, ROSANA 

BLANCO CARVALHO CRUZ SANTOS, Técnica em Contabilidade, Registro 

Funcional n. 1795, para a FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO 

DE APOIO ÀS LICITAÇÕES, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 

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

de fevereiro de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 

2022. 

 

Art. 2º A servidora designada para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 358, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Ednéia Jorge de 

Oliveira para a função 

gratificada de chefia da Divisão 

de Pesquisa de Mercado, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, EDNÉIA 

JORGE DE OLIVEIRA, Recepcionista, Registro Funcional n. 2685, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE PESQUISA DE 

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

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

de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º A servidora designada para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 359, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Geraldo Chaddad 

Filho para a função gratificada 

de chefia da Divisão de 

Registro de Preços, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, 

GERALDO CHADDAD FILHO, Escriturário, Registro Funcional n. 621, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE REGISTRO DE 

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

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

de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 360, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Karina Aparecida Dias 

para a função gratificada de 

chefia da Divisão de Gestão 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 as funções gratificadas de chefia, deverão 

ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de provimento 

efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de Bertioga, 

mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 18 

de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Municipal 

n. 169, de 10 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, KARINA 

APARECIDA DIAS, Auxiliar de Escritório, Registro Funcional n. 1951, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE GESTÃO DE 

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

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

2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º A servidora designada para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta por 

cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de pessoal 

efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no art. 37, XI da 

Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que se 

refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração para 

nenhum efeito. 

   

Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício das 

seguintes atribuições: 

 



 
I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem subordinados, 

na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das respectivas unidades em 

níveis subordinados aos diversos Departamentos integrante da estrutura 

administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 361, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Marcio Augusto Rocha 

para a função gratificada de 

chefia da Divisão de 

Coordenadoria Operacional, 

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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, MARCIO 

AUGUSTO ROCHA, Guarda Civil, Registro Funcional n. 1989, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE COODENADORIA 

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

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

de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 362, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Fábio Eduardo 

Zacarias para a função 

gratificada de chefia da Divisão 

de Justiça e Disciplina, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, FÁBIO 

EDUARDO ZACARIAS, Guarda Civil, Registro Funcional n. 1992, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE JUSTIÇA E 

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

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

de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 363, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa José Carlos Alves 

para a função gratificada de 

chefia da Divisão de Controle 

de Tráfego e Sinalização, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, JOSÉ 

CARLOS ALVES, Ajudante Geral, Registro Funcional n. 1762, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE CONTROLE DE 

TRÁFEGO E SINALIZAÇÃO, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 

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

de fevereiro de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 

2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 364, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Enaide Moreira de 

Melo para a função gratificada 

de chefia da Divisão de 

Educação de Trânsito, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, ENAIDE 

MOREIRA DE MELO, Recepcionista, Registro Funcional n. 1801, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE 

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

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

de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 365, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Maria Alexandra 

Ferreira Silva para a função 

gratificada de chefia da Divisão 

de Fiscalização de 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, MARIA 

ALEXANDRA FERREIRA SILVA, Auxiliar de Escritório, Registro Funcional n. 

1995, para a FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE, nos termos da Lei Complementar 

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

n. 169, de 10 de fevereiro de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de 

março de 2022. 

 

Art. 2º A servidora designada para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 366, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Maria Inês Marques 

para a função gratificada de 

chefia da Divisão da Junta 

Administrativa de Recursos e 

Infrações, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, MARIA 

INÊS MARQUES, Auxiliar de Escritório, Registro Funcional n. 586, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES, nos termos da Lei 

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

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022 e do Decreto 

Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º A servidora designada para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 



 
   

Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 367, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Talita Cerqueira 

Andrade Silva para a função 

gratificada de chefia da Divisão 

de Gestão, Avaliação de 

Contratos, Contábil e 

Orçamento - SC, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, TALITA 

CERQUEIRA ANDRADE SILVA, Auxiliar de Escritório, Registro Funcional n. 

1949, para a FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE GESTÃO, 

AVALIAÇÃO DE CONTRATOS, CONTÁBIL E ORÇAMENTO - SC, nos termos 

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

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022 e do Decreto 

Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º A servidora designada para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 



 
concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   

Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 23 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 368, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 

Exonera a servidora pública 

que menciona do cargo que 

especifica e dá outras 

providências. 

 

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

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 31 de março de 2022, 

JOELMA SANTOS SILVA, Registro Funcional n. 6127, do cargo de CHEFE 

DE SETOR DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, nomeada através da 

Portaria n. 153/2022. 

 

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

com efeitos a partir de 31 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 24 de março de 2022. 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 369, DE 24 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 31 de março de 2022, 

ANTONIO SILVA NETO, Registro Funcional n. 3277, do cargo de CHEFE DE 

SETOR DE RELAÇÕES LEGISLATIVAS, nomeado através da Portaria n. 

150/2022. 

 

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

com efeitos a partir de 31 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 24 de março de 2022. 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 370, DE 24 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 31 de março de 2022, DOUGLAS 

PACHECO CARNEVALE, Registro Funcional n. 5656, do cargo de DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, nomeado através da 

Portaria n. 147/2022. 

 

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

com efeitos a partir de 31 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 24 de março de 2022. 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 371, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Joelma Santos Silva 

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 1º de abril de 2022, JOELMA 

SANTOS SILVA, (qualificada 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) 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 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 24 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 372, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Antônio Silva Neto 

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 1º de abril de 2022, ANTÔNIO 

SILVA NETO, (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) 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 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 24 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 373, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Douglas Pacheco 

Carnevale para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefia Executiva de Gabinete 

do Prefeito, 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 1º de abril de 2022, DOUGLAS 

PACHECO CARNEVALE, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFIA EXECUTIVA DE GABINETE DO 

PREFEITO, 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 A Chefia Executiva de Gabinete do Prefeito deverá 

exercer as seguintes atribuições, nos termos da Lei Complementar Municipal 

n. 168, de 10 de fevereiro de 2022: 

 

a) exercer a direção geral e distribuir a rotina do Gabinete do 

Prefeito, no atendimento e de acordo com as metas estabelecidas pelo Chefe 

do Executivo;  

 

b) acompanhar, quando solicitado, compromissos com outras 

autoridades, instituições e Poderes, visando ao aperfeiçoamento das rotinas 

administrativas e atividades do gabinete, reportando ao Prefeito Municipal o 

alcance dos resultados e metas fixados pelo governo;  

 

c) assessorar as Secretarias Municipais no atendimento das 

metas e diretrizes estabelecidas no plano de Governo, e de acordo com as 



 
orientações do Prefeito Municipal, estabelecendo as responsabilidades dentro 

da rotina administrativa do gabinete; 

 

d) chefiar os subordinados do setor na elaboração e 

publicação dos atos nos órgãos oficiais, quando necessário, reportando os 

resultados dos atos praticados e eventuais ocorrências ao Prefeito Municipal, 

transmitindo aos subordinados as prioridades a serem observadas;  

 

e) orientar os subordinados na execução de suas atividades 

diárias, no sentido de atender ao plano de ação; 

 

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, 

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 24 de março de 2022. 

 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 374, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Cinthia dos Santos 

Sena para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe da Unidade de 

Expediente e Documentação - 

SD, 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 1º de abril de 2022, CINTHIA 

DOS SANTOS SENA, (qualificada em seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DA UNIDADE DE EXPEDIENTE E 

DOCUMENTAÇÃO - SD, 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, 

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 24 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 375, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Carlos Augusto Freixo 

Corte Real 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 1º de abril de 2022, CARLOS 

AUGUSTO FREIXO CORTE REAL, (qualificado em 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, 

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 24 de março de 2022. 

 

 

  

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 

 

PORTARIA N. 376, DE 24 DE MARÇO DE 2022 
 

Prorroga a readaptação da 

servidora pública municipal 
Flávia Araújo Cavalcante, 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 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. 

46/49, juntado aos autos do processo administrativo n. 216/2021, o 

comprometimento à saúde da servidora é parcial-permanente, podendo ser 
exercidas atividades inerentes ao seu cargo, com restrições de não carregar 
peso, não ficar muito tempo em pé/ou sentada e não fazer movimento repetitivo 

em coluna lombar, sendo o caráter da concessão permanente; 
 
CONSIDERANDO que o Secretário de Educação é favorável à 

prorrogação da readaptação da servidora – fls. 51; 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º PRORROGAR, em caráter permanente, a readaptação 

da servidora pública municipal FLAVIA ARAÚJO CAVALCANTE, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Inspetora de Alunos, Registro Funcional n. 

4187, para que exerça as atribuições inerentes ao seu cargo na unidade da 
Secretaria Municipal de Educação a que estiver lotada, observadas as 
restrições médicas de não carregar peso, não ficar muito tempo em pé/ou 

sentada e não fazer movimento repetitivo em coluna lombar. 
 
Parágrafo único. A servidora deverá ser reavaliada a cada 12 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
Bertioga, 24 de março de 2022. (PA n. 216/2021) 

 
 
 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 377, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 

Reduz a jornada de trabalho do 

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 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 da Secretária de 

Segurança e Cidadania, nos autos do processo administrativo n. 8546/2021; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º REDUZIR, a partir de 28 de março de 2022, a jornada de 

trabalho do servidor público municipal EVANDRIL BOPPRE DO CARMO, Guarda 

Civil, Registro Funcional n. 5199, 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 do interessado, 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 28 de março de 2022, revogadas as disposições em contrário. 

 

Bertioga, 24 de março de 2022. (PA n. 8546/2021) 

 

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 



 
Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 378, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa comissão para conduzir 

o procedimento administrativo de 

Tomada de Contas Especial nos 

autos do processo administrativo 

n. 1804/2020, nos termos do 

Decreto Municipal n. 2.305, de 

15 de maio de 2015. 

 

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. 2.305, de 15 de maio de 2015; 

 

CONSIDERANDO que a Requisição AG-022/2021-DF-1.4, do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicita informações quanto a atual 

situação do processo administrativo n. 1804/2020 (autuado para reconstituição de 

autos extraviados e apurações necessárias), referente ao Termo de Parceria n. 

01/2015, firmado com a Associação Civil Cidadania Brasil – ACCB, objeto de 

questionamento através do TC-017754.989.19-2; 

 

CONSIDERANDO que de acordo com o Parecer Conclusivo do 

então Secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, às fls. 07/13, as 

metas físicas teriam sido cumpridas e os objetivos alcançados, porém, teriam sido 

detectadas divergências quanto à execução financeira do referido Termo, que 

teriam levado à reprovação da prestação de contas; 

 

CONSIDERANDO que se faz necessário instaurar Tomada de 

Contas Especial destinada a apurar se as divergências detectadas quanto à 

execução financeira do referido Termo, que levaram à reprovação da prestação de 

contas (pelo então Secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda), 

caracterizaram a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, do qual 

tenha resultado dano ao erário, assim como a identificação dos responsáveis e a 

quantificação do eventual dano; 

 

CONSIDERANDO que são imprescritíveis as ações de 

ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de 

improbidade administrativa, conforme o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, nos termos do Decreto Municipal n. 2.305, de 

15 de maio de 2015, COMISSÃO para conduzir o procedimento administrativo de 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL destinada a apurar se houve eventual prática 

de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, do qual tenha resultado dano ao 

erário, assim como identificação dos responsáveis e quantificação do eventual 



 
dano, conforme noticiado nos autos do processo administrativo n. 1804/2020, 

composta pelos seguintes servidores: 

 

I - Paulo Sérgio Paes, Registro Funcional n. 5673;  

 

II - Danilo de Santana Santos, Registro Funcional n. 6174; e 

 

III - Daniele Cangussu Mello Ferreira, Registro Funcional n. 6149. 

 

Parágrafo único. Ficam os membros da Comissão supracitada, 

autorizados à inquirição de pessoas que tenham alguma relação com a necessária 

Tomada de Contas Especial, servidores públicos ou não, podendo para tanto se 

utilizar dos meios necessários à elucidação dos fatos, nos termos do Decreto 

Municipal n. 2.301, de 15 de maio de 2015. 

 

Art. 2º Fica fixado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 

data da notificação da Comissão, prorrogável por igual período nos casos de força 

maior, em conformidade com a legislação municipal em vigor, para que apresente 

relatório circunstanciado do apurado, sugerindo ainda o que entender cabível. 

 

Art. 3º A Comissão remeterá relatório circunstanciado à Unidade 

Central de Controle Interno para tomada das medidas que entender necessárias, 

após a conclusão de seus trabalhos. 

 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

Bertioga, 24 de março de 2022. (PA n. 1804/2020) 

 

 

 

 

 

 

Mariana Santos Sousa  

Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda  

 



 

 

PORTARIA N. 379, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 
Readapta a servidora pública 
municipal Cleonice Maria de 
Araújo Garcez, 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 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. 

05/08, juntado aos autos do processo administrativo n. 2125/2022, o 
comprometimento à saúde da servidora é parcial-permanente, devendo exercer 
as atribuições do seu cargo de provimento efetivo, observadas as restrições 
médicas de não carregar peso, evitar movimento de rotação e não ficar muito 
tempo em pé e/ou sentada (alternar), sendo o caráter da concessão 
permanente; 

 
CONSIDERANDO que o Secretário de Educação é favorável à 

readaptação da servidora – fls. 11; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º READAPTAR, em caráter permanente, a servidora 

pública municipal CLEONICE MARIA DE ARAÚJO GARCEZ, ocupante do 

cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Básica I, Registro 
Funcional n. 738, para que exerça as atribuições do seu cargo, observadas as 
restrições médicas de não carregar peso, evitar movimento de rotação e não 
ficar muito tempo em pé e/ou sentada (alternar). 

 
Parágrafo único. A servidora deverá ser reavaliada a cada 12 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
Bertioga, 24 de março de 2022. (PA n. 2125/2022) 

 
 

 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 



 

 

 

PORTARIA N. 380, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação do 
Termo de Fomento SE n. 
01/2022, de cooperação mútua 
entre a Prefeitura do Município 
de Bertioga e a Associação de 
Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Bertioga – 
APAE, de que trata o processo 
administrativo n. 7436/2017. 

 
Rubens Antônio Mandetta de Souza, Secretário Municipal de 

Educação, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
CONSIDERANDO a solicitação do Secretário Municipal de 

Educação, através do Memorando SE n. 280/2022; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 23 de março de 2022, a 

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO do Termo de Fomento SE 
n. 01/2022, de cooperação mútua entre a Prefeitura do Município de Bertioga e 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bertioga - APAE, de que 
trata o processo administrativo n. 7436/2017, nos termos da Lei Federal n. 
13.019, de 31 de julho de 2014 e do Decreto Municipal n. 2.844, de 06 de 
outubro de 2017, composta pelas seguintes servidoras: 

 
 
I – Rosana Parada, Registro Funcional n. 2464; 
 
II – Jacqueline Augusta da Silva, Registro Funcional n. 3783; e 
 
III – Ellen Dayane Souza Lemos, Registro Funcional n. 5381. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos a 23 de março de 2022, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Bertioga, 24 de março de 2022. (PA n. 7436/2017) 
 
  

 
Rubens Antônio Mandetta de Souza  
Secretário Municipal de Educação 



 
PORTARIA N. 381, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Gabriel Nascimento do 

Amparo para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe da Unidade de 

Expediente e Documentação - 

SL, 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 1º de abril de 2022, GABRIEL 

NASCIMENTO DO AMPARO, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DA UNIDADE DE EXPEDIENTE E 

DOCUMENTAÇÃO - SL, 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, 

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 382, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Patrícia Rocha Esteves 

de Carvalho para o cargo de 

provimento em comissão de 

Chefe do Setor de Atenção 

Ambulatorial, 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 1º de abril de 2022, PATRÍCIA 

ROCHA ESTEVES DE CARVALHO, (qualificada em seu prontuário), para o 

cargo de provimento em comissão de CHEFE DO SETOR DE ATENÇÃO 

AMBULATORIAL, 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 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 383, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia Karina Rodrigues de 
Lima para o cargo de 
provimento efetivo de 
Enfermeiro. 

 
A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações, 

 
CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 
art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 
CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de 
Enfermeiro; 

 
CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 
Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 
Município; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, KARINA RODRIGUES DE LIMA, qualificado(a) no Concurso 
n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO, Nível 10A, 
conforme o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo 
Municipal, previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 de outubro 
de 2018, que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012. 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 25 de março de 2022. 
 
 
 

  
Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 
Secretária Municipal de Administração  



 
PORTARIA N. 384, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia Diego Martins de 
Souza para o cargo de 
provimento efetivo de 
Engenheiro Civil. 

 
A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações, 

 
CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 
art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

 
CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de 
Engenheiro Civil; 

 
CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 
Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 
Município; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, DIEGO MARTINS DE SOUZA, qualificado(a) no Concurso n. 
02/2021, para o cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO CIVIL, Nível 
10A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo 

Municipal, previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 de outubro 
de 2018, que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012. 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 25 de março de 2022. 
 
 
 
 

Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 
Secretária Municipal de Administração  



 
PORTARIA N. 385, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia Cassio Assis dos 
Santos para o cargo de 
provimento efetivo de Fiscal. 

 
A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações, 

 
CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 
art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 
CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Fiscal; 
 
CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 
Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 
Município; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, CASSIO ASSIS DOS SANTOS, qualificado(a) no Concurso 
n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de FISCAL, Nível 9A, conforme 
o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo Municipal, 
previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 de outubro de 2018, 
que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012. 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 25 de março de 2022. 
 
 
 

  
Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 
Secretária Municipal de Administração  



 
PORTARIA N. 386, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia Thales Vinicius 
Oggiano para o cargo de 
provimento efetivo de 
Odontólogo. 

 
A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações, 

 
CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 
art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 
CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de 
Odontólogo; 

 
CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 
Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 
Município; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, THALES VINICIUS OGGIANO, qualificado(a) no Concurso n. 
02/2021, para o cargo de provimento efetivo de ODONTÓLOGO, Nível 10A, 
conforme o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo 
Municipal, previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 de outubro 
de 2018, que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012. 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 25 de março de 2022. 
 
 
 

  
Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 
Secretária Municipal de Administração  



 
PORTARIA N. 387, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia George Soares 
Gonçalves para o cargo de 
provimento efetivo de 
Odontólogo. 

 
A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações, 

 
CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 
art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 
CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de 
Odontólogo; 

 
CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 
Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 
Município; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, GEORGE SOARES GONÇALVES, qualificado(a) no 
Concurso n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de ODONTÓLOGO, 
Nível 10A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder 

Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 
de outubro de 2018, que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro 
de 2012. 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 25 de março de 2022. 
 
 
 
 

Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 
Secretária Municipal de Administração  



 
PORTARIA N. 388, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia Nathalia dos Santos 
Martelli para o cargo de 
provimento efetivo de 
Odontólogo. 

 
A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações, 

 
CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 
art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 
CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de 
Odontólogo; 

 
CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 
Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 
Município; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, NATHALIA DOS SANTOS MARTELLI, qualificado(a) no 
Concurso n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de ODONTÓLOGO, 
Nível 10A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder 

Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 
de outubro de 2018, que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro 
de 2012. 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 25 de março de 2022. 
 
 
 

  
Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 
Secretária Municipal de Administração  



 
PORTARIA N. 389, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia Rudy Vieitos Gertners 
para o cargo de provimento 
efetivo de Psicólogo. 

 
A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações, 

 
CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 
art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 
CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Psicólogo; 
 
CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 
Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 
Município; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, RUDY VIEITOS GERTNERS, qualificado(a) no Concurso n. 
02/2021, para o cargo de provimento efetivo de PSICÓLOGO, Nível 10A, 
conforme o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo 
Municipal, previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 de outubro 
de 2018, que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012. 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 25 de março de 2022. 
 
 
 

  
Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 
Secretária Municipal de Administração 



 
PORTARIA N. 390, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia Rosana Oliveira 
Rodrigues de Freitas para o 
cargo de provimento efetivo de 
Psicólogo. 

 
A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações, 

 
CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 
art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 
CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Psicólogo; 
 
CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 
Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 
Município; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, ROSANA OLIVEIRA RODRIGUES DE FREITAS, 
qualificado(a) no Concurso n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de 
PSICÓLOGO, Nível 10A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento 
Efetivo do Poder Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei 
Complementar n. 145, de 11 de outubro de 2018, que alterou a Lei 
Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012. 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 25 de março de 2022. 
 
 
 

  
Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 
Secretária Municipal de Administração 



 
PORTARIA N. 391, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia Guilherme Santos 
Freitas para o cargo de 
provimento efetivo de 
Psicólogo. 

 
A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações, 

 
CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 
art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 
CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Psicólogo; 
 
CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 
Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 
Município; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, GUILHERME SANTOS FREITAS, qualificado(a) no 
Concurso n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de PSICÓLOGO, 
Nível 10A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder 
Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 
de outubro de 2018, que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro 
de 2012. 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 25 de março de 2022. 
 
 
 

  
Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 
Secretária Municipal de Administração  



 
PORTARIA N. 392, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 
Nomeia Daniela de Souza Melo 
para o cargo de provimento 
efetivo de Técnico em 
Enfermagem. 

 

A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações, 

 

CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 
Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 
art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 

CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 
Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Técnico 
em Enfermagem; 

 

CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 
n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 
Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 
Município; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, DANIELA DE SOUZA MELO, qualificado(a) no Concurso n. 

02/2021, para o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

Nível 6A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder 
Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 
de outubro de 2018, que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro 
de 2012. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Bertioga, 25 de março de 2022. 
 
 
 

  

Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 

Secretária Municipal de Administração 



 
PORTARIA N. 393, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Rozane Barbosa 

Gomes para o cargo de 

provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem. 

 

A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 

alterações, 

 

CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 

Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 

art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 

CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem; 

 

CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 

Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 

Município; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, ROZANE BARBOSA GOMES, qualificado(a) no Concurso n. 

02/2021, para o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

Nível 6A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder 

Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 

de outubro de 2018, que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro 

de 2012. 

 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

 

 

  

Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 

Secretária Municipal de Administração  



 
PORTARIA N. 394, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Marjory Batista de 

Souza para o cargo de 

provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem. 

 

A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 

alterações, 

 

CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 

Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 

art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 

CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem; 

 

CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 

Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 

Município; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, MARJORY BATISTA DE SOUZA, qualificado(a) no 

Concurso n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, Nível 6A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento 

Efetivo do Poder Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei 

Complementar n. 145, de 11 de outubro de 2018, que alterou a Lei 

Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012. 

 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

 

 

  

Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 

Secretária Municipal de Administração 



 
PORTARIA N. 395, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Ronny Santos Araujo 

Barreto para o cargo de 

provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem. 

 

A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 

alterações, 

 

CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 

Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 

art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 

CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem; 

 

CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 

Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 

Município; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, RONNY SANTOS ARAUJO BARRETO, qualificado(a) no 

Concurso n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, Nível 6A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento 

Efetivo do Poder Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei 

Complementar n. 145, de 11 de outubro de 2018, que alterou a Lei 

Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012. 

 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

 

 

  

Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 

Secretária Municipal de Administração 



 
PORTARIA N. 396, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Lemoel Alves de 

Araujo para o cargo de 

provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem. 

 

A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 

alterações, 

 

CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 

Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 

art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 

CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem; 

 

CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 

Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 

Município; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, LEMOEL ALVES DE ARAUJO, qualificado(a) no Concurso 

n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, Nível 6A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento 

Efetivo do Poder Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei 

Complementar n. 145, de 11 de outubro de 2018, que alterou a Lei 

Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012. 

 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

 

 

  

Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 

Secretária Municipal de Administração 



 
PORTARIA N. 397, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Mauriclaine de Lima 

Hardman para o cargo de 

provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem. 

 

A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 

alterações, 

 

CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 

Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 

art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 

CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem; 

 

CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 

Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 

Município; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, MAURICLAINE DE LIMA HARDMAN, qualificado(a) no 

Concurso n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, Nível 6A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento 

Efetivo do Poder Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei 

Complementar n. 145, de 11 de outubro de 2018, que alterou a Lei 

Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012. 

 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

 

 

  

Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 

Secretária Municipal de Administração 



 
PORTARIA N. 398, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Nomeia Renata de Oliveiira 

para o cargo de provimento 

efetivo de Técnico em 

Enfermagem. 

 

A Secretária Municipal de Administração, Mirian Cajazeira 

Vasques Martins Diniz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

bem no Decreto Municipal n. 2.665, de 02 de janeiro de 2017 e suas 

alterações, 

 

CONSIDERANDO as disposições do inciso I, do artigo 12, da 

Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995; do § 2º, do artigo 37, da Lei 

Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012; e do inciso II, do 

art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 

CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi aprovado(a) no 

Concurso Público n. 02/2021, para o cargo de provimento efetivo de Técnico 

em Enfermagem; 

 

CONSIDERANDO que o Resultado Final do Concurso Público 

n. 02/2021 foi homologado, a partir de 1º de fevereiro de 2022, através do 

Termo de Homologação publicado na Edição n. 1033, do Boletim Oficial do 

Município; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir de 1º de abril de 2022, após 

concurso público, RENATA DE OLIVEIIRA, qualificado(a) no Concurso n. 

02/2021, para o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

Nível 6A, conforme o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder 

Executivo Municipal, previsto no Anexo V, da Lei Complementar n. 145, de 11 

de outubro de 2018, que alterou a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro 

de 2012. 

 

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

com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

 

 

  

Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz 

Secretária Municipal de Administração 



 
PORTARIA N. 399, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Marcelo Costa 

Gandares para a função 

gratificada de chefia da Divisão 

de Gestão, Avaliação de 

Contratos, Contábil e 

Orçamento, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, 

MARCELO COSTA GANDARES, Escriturário, Registro Funcional n. 425, para 

a FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE GESTÃO, 

AVALIAÇÃO DE CONTRATOS, CONTÁBIL E ORÇAMENTO, nos termos da 

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

Complementar Municipal n. 169, de 10 de fevereiro de 2022 e do Decreto 

Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 



 
concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   

Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 400, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Silvana Steinwacher 

Cunha para a função 

gratificada de chefia da Divisão 

de Monitoramento de 

Instalações Particulares, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, SILVANA 

STEINWACHER CUNHA, Recepcionista, Registro Funcional n. 2665, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE MONITORAMENTO 

DE INSTALAÇÕES PARTICULARES, nos termos da Lei Complementar 

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

n. 169, de 10 de fevereiro de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de 

março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 



 
   

Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 401, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Jose Paulo Casolaro 

para a função gratificada de 

chefia da Divisão de Aprovação 

Digital, 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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, JOSE 

PAULO CASOLARO, Arquiteto, Registro Funcional n. 722, para a FUNÇÃO 

GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE APROVAÇÃO DIGITAL, nos 

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

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

Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 



 
PORTARIA N. 402, DE 25 DE MARÇO DE 2022 

 

Designa Eduardo Dimitrouvi 

Penha para a função 

gratificada de chefia da Divisão 

de Projetos Uni-habitacionais, 

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 as funções gratificadas de chefia, 

deverão ser preenchidas exclusivamente por servidores titulares de cargo de 

provimento efetivo do Quadro Geral de Cargos da Prefeitura do Município de 

Bertioga, mediante Portaria do Prefeito Municipal, nos termos do art. 10, da Lei 

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

 

CONSIDERANDO que os critérios para a designação das 

funções gratificadas foram regulamentados pelo Decreto Municipal n. 3.887, de 

18 de março de 2022, observados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 28 de março de 2022, 

EDUARDO DIMITROUVI PENHA, Fiscal, Registro Funcional n. 1787, para a 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA DA DIVISÃO DE PROJETOS UNI-

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

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

de 2022 e do Decreto Municipal n. 3.887, de 18 de março de 2022. 

 

Art. 2º O servidor designado para o exercício de função 

gratificada terá direito a retribuição pecuniária no percentual de 40% (quarenta 

por cento) do valor da referência 10A, da tabela de vencimentos do quadro de 

pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Bertioga, observado o disposto no 

art. 37, XI da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. A retribuição pela função gratificada a que 

se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de 

concessão de gratificações posteriores, nem se incorporará à remuneração 

para nenhum efeito. 

   



 
Art. 3º A função gratificada de chefia destina-se ao exercício 

das seguintes atribuições: 

 

I - exercer atividades de chefia ou coordenação de serviços 

técnicos, administrativos ou operacionais em relação às quais não exista cargo 

criado por lei; 

 

II - orientar as tarefas dos servidores que lhe forem 

subordinados, na consecução das atividades-meio ou atividades-fim das 

respectivas unidades em níveis subordinados aos diversos Departamentos 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo; e 

 

III - executar outras atribuições afins, legais ou delegadas pelo 

superior hierárquico. 

 

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

com efeitos a partir de 28 de março de 2022, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Bertioga, 25 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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