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Prefeitura entrega o alvará para
construção de nova sede do 21º BPM/I
Em solenidade realizada na terça-feira, o comando da Polícia Militar recebeu das mãos das autoridades públicas do
Município o alvará para construção da nova sede da corporação. Este é um sonho antigo das autoridades ligadas ao
setor de segurança pública, pois o novo quartel vai substituir a atual sede do 21º Batalhão da Polícia Militar do Interior
(21º BPM/I), que fica no bairro do Tombo, além de abrigar também a 5ª Cia PM e Força Tática. A área escolhida fica na
Enseada, tem 3.600 metros quadrados e foi doada pela Prefeitura

Raquel Caxilé

ÚLTIMA PÁGINA

COVID-19

Guarujá começa a vacinar idosos
com 64 anos de idade em diante
Diego Marchi

PÁGINA 2

PAPA LACRE

Fundo Social entrega cadeira de rodas
viabilizada com campanha
O Diário Oficial publica diariamente
o DESTINÔMETRO, que contabiliza
as doações do imposto de renda
para projetos sociais que envolvem
crianças, adolescentes e idosos.
Você também pode doar ao declarar
o seu imposto pelo modelo completo.
Mais informações na página 3
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CONTRA A COVID-19

R$ 1

menu

restaurante

popular

SANTO ANTÔNIO

Cassoulet, farofa com milho, arroz, alface
com cenoura, banana e suco de limão
Alameda das Violetas, 330 - Santo Antônio

TIBério birolini

Peixe ao molho, pirão, arroz, feijão, alface
com beterraba, curau e suco de laranja
Restaurante Alimenta Cidadão
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana
Cardápios sujeitos a alterações

AGENDE PELO WHATSAPP
(13) 99620-0855 | 3344-3312
SEG A SEX - 8 ÀS 11H30 E 14 ÀS 16H30
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DOE SANGUE,
DOE VIDA

Colabore com o
Banco de Sangue do
Hospital Santo Amaro

Guarujá começa a vacinar
idosos com 64 anos
de idade em diante
C

Expectativa é imunizar
cerca de 2.700 pessoas
dentro dessa faixa etária

hegou a vez de quem
tem 64 anos completos
garantir a primeira dose
da vacina contra a covid-19 em
Guarujá. A imunização para
esse novo grupo começa nesta
sexta-feira (23). A expectativa
do Município é atender cerca
de 2.700 pessoas dentro dessa
faixa etária.
Para iniciar a nova fase de
vacinação, a Cidade recebeu
mais 2.720 doses da CoronaVac nesta quinta-feira (22).
O quantitativo corresponde
exatamente à última estimativa populacional do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dentro dessa
faixa etária no Município.
A Cidade segue com dois
postos de vacinação. O Ginásio
Guaibê, com funcionamento das
8 às 16 horas, para quem preferir
ser vacinado dentro do espaço,
além do sistema drive-thru no
estacionamento do ginásio, das
9 às 15 horas. O atendimento é

Novo público começa a ser atendido hoje

de segunda a sexta-feira.
Além do Guaibê, o Município tem um posto volante
montado na Coordenadoria
da Guarda Civil Municipal

(GCM), no Distrito de Vicente
de Carvalho (Rua Cunhambebe, 500, no Jardim Cunhambebe). Ele funciona das 8 às 14
horas, também nos dias úteis,

apenas com sala de vacinas.
Para garantir a dose, basta o
munícipe comparecer munido
de um documento com foto e
comprovante de residência.

Cadastro prévio reduz tempo
de espera para imunização

Drive-Thru Solidário arrecada
doações para famílias carentes

É recomendado, mas não obrigatório, o cadastro no
site do VacinaJá, do Governo do Estado (https://www.vacinaja.sp.gov.br). A realização do pré-cadastro não garante
preferência no momento da imunização, mas agiliza o
processo de preenchimento dos dados antes da vacinação,
economizando 90% do tempo.
Para se ter uma ideia, o tempo de atendimento para
quem fez o cadastro leva em média de 1 a 3 minutos. Quando não é feito, a inscrição no ato da vacinação seguida da
aplicação da dose propriamente dita demora cerca de 10
minutos.
O cadastro pode ser realizado pelo próprio candidato à
imunização ou por algum familiar. Imprimir a ficha que o
site disponibiliza ao final contribui ainda mais para agilizar
o atendimento no posto.

Desde o dia 26 de março,
Guarujá implantou o ‘Drive-Thru Solidário’, na vacinação
do Ginásio Guaibê. Quem vai
em busca de uma dose de vacina também pode contribuir
com uma dose solidariedade,
garantindo alimento às famílias em situação de vulnerabilidade. E é simples, basta
levar qualquer alimento não
perecível no ato da vacinação.
A doação não é obrigatória.
Os alimentos serão encaminhados às pessoas em situação

de vulnerabilidade social atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Guarujá (FSS).
A ação é uma parceria entre
o FSS e a Secretaria de Saúde
(Sesau), por meio da Diretoria
de Vigilância em Saúde.

Para contribuir,
basta levar qualquer
alimento não perecível
no ato da vacinação
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ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO
D E C R E T O N.º 14.266.
“Altera dispositivos do Decreto n.º 14.261, de 17 de abril de 2021, que estabelece regras temporárias para
o funcionamento parcial e condicionado das atividades comerciais, empresariais, de prestação de serviço e outras
durante a Fase de Transição do Plano São Paulo, nos casos e períodos que especifica e dá outras providências”.
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando os princípios norteadores da administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
Considerando que o Governo do Estado de São Paulo, reconheceu e decretou situação de Calamidade Pública em razão da COVID-19,
conforme Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020;
Considerando o Decreto n.º 13.569/2020, que declara situação de calamidade pública no Município de Guarujá e dispõe sobre medidas
adicionais para enfrentamento da Pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), em complemento às medidas temporárias previstas
no Decreto nº 13.564, de 18 de março de 2020;
Considerando o pronunciamento oficial do Governo do Estado de São Paulo realizado no dia 16 de abril de 2021, bem ainda os termos
do Decreto nº 65.635, de 16 de abril de 2021, que reclassificou todo o Estado de São Paulo para a Fase de Transição do Plano São Paulo;
Considerando a melhora nos índices de internação dos leitos COVID no Município, o que permite o abrandamento das restrições relativos
ao funcionamento do comércio e de prestadores de serviços;
Considerando, por fim, o que consta no Processo Administrativo n.º 12949/942/2020,
D E C R E T A:
Art. 1.º Fica alterado o “caput” do Art. 2.º, do Decreto n.º 14.261, de 17 de abril de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2.º Fica autorizada a abertura dos estabelecimentos e desenvolvimento das atividades previstas no ANEXO I deste Decreto, as quais
deverão observar as respectivas regras, dias e horários de funcionamento.” (NR)
Art. 2.º Fica alterado o “caput” do Art. 7.º, do Decreto n.º 14.261, de 17 de abril de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7.º A abertura dos estabelecimentos e desenvolvimento das atividades listadas no ANEXO I deste Decreto ficam condicionadas às
seguintes medidas a serem cumpridas pelo responsável ou administrador do estabelecimento ou atividade:” (NR)
Art. 3.º Acrescenta-se o Art. 8-A ao Decreto n.º 14.261, de 17 de abril de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8-A Fica autorizado o funcionamento das quadras esportivas privadas, exclusivamente para treinos individuais, aplicadas as regras
do Art. 7.º deste Decreto, vedadas, em qualquer hipótese, atividades coletivas mediante a observância das seguintes medidas:
I – O horário de funcionamento não poderá exceder o limite de 8 horas diárias, permanecendo abertas somente até as 20:00 horas;
II – Proibição da utilização de churrasqueiras, vestiários e demais ambientes de uso comum;
III – Proibição de presença de público nos estabelecimentos.” (AC)
Art. 4.º Fica alterado o “caput” do Art. 13, do Decreto n.º 14.261, de 17 de abril de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. Fica autorizado o funcionamento das feiras livres, de terça-feira a domingo, das 7h às 12h, exclusivamente com barracas de
hortifrutigranjeiros, pescados, pastéis, caldo de cana e outros, de tamanho reduzido em 50% (cinquenta por cento), no limite de até 10m
(dez metros) de comprimento, montadas somente em um lado da via pública, com espaçamento mínimo de 2m (dois metros) umas das
outras, utilização de cordão de isolamento e observância do protocolo sanitário em vigor.” (NR)
Art. 5.º Fica alterado o Art. 14, do Decreto n.º 14.261, de 17 de abril de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. Fica autorizado o desenvolvimento da atividade dos ambulantes, compreendidos bairros e praias, das 09h às 19h, obedecidas
as seguintes regras:
I – Atendimento apenas através do sistema de retirada (take away), proibida em qualquer hipótese o consumo no local;
II - Os ambulantes devem utilizar máscara de proteção facial;
III - Deve ser disponibilizado álcool em gel 70% (setenta por cento) para higienização das mãos dos clientes;
IV - Os ambulantes devem instalar cordão/faixa limitadora mantendo o distanciamento de 1,5 metros entre os clientes e os carrinhos;
V - Ficam os ambulantes incumbidos de orientar seus clientes a não gerarem aglomeração;
VI - Os atendimentos aos clientes devem ser realizados de forma individual e isolada.
Parágrafo único: Fica proibido em qualquer hipótese àqueles ambulantes que desenvolvam a atividade nas praias a disponibilização de
serviço de praia, compreendida a colocação de guarda-sóis, mesas e cadeiras.” (NR)
Art. 6.º Fica alterado o “caput” do Art. 17, do Decreto n.º 14.261, de 17 de abril de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. Ficam permitidas as atividades físicas individuais em logradouros públicos e nas praias.” (NR)
Art. 7.º Acrescenta-se o §3º ao Art. 20, do Decreto n.º 14.261, de 17 de abril de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20 (…)
(…)
§3º O retorno dos servidores públicos municipais fica condicionado ao cumprimento dos prazos e diretrizes referidos na conclusão da
Comissão de Farmácia e Terapêutica - Deliberação CFT 12/2021, publicada no Diário Oficial de 25 de março de 2021.” (AC)
Art. 8.º Fica alterado o “Anexo I”, do Decreto n.º 14.261, de 17 de abril de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
“ ANEXO I
ESTABELECIMENTO, SERVIÇO OU ATIVIDADE

• Serviços vinculados à saúde

HORÁRIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL

“DELIVERY”

“DRIVE-THRU”

“TAKE-AWAY”

Sem restrição de horário e dia
(24hrs)

Sem restrição de
horário e dia
(24hrs)

Sem restrição de
horário e dia
(24hrs)

Sem restrição de
horário e dia
(24hrs)

• Farmácias e Drogarias

• Postos de Combustíveis

• Serviços de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade
• Prestadores de serviço de segurança privada e portaria
• Comércio de insumos médico-hospitalares

• Clínicas veterinárias e hospitais-veterinários
• Hotéis, pensões e outros estabelecimentos de hospedagem, na proporção máxima
de 50% da capacidade do estabelecimento
• Transportadoras e distribuidoras

• Serviços de transporte individual e de entrega de mercadorias
• Atividades portuárias e retroportuárias

• Atividades industriais cuja paralisação afete o abastecimento e os serviços essenciais
• Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros
• Imprensa e atividade jornalística
• Serviços funerários

• Hipermercados, supermercados, mercados
• Padarias
• Estacionamentos (vedado o serviço de manobrista)

• Mercearias, açougues e peixarias
• Lojas de conveniência

• Lojas de venda de alimentos e medicamentos para animais
• Distribuidores de gás

• Lojas de venda de água mineral

• Unidades de atendimento ao público de prestadores de serviços públicos essenciais,
como energia elétrica, saneamento básico, gás canalizado, telecomunicações e
cartórios extrajudiciais
Segunda-feira a Domingo, das 6h às 20h

Segunda-feira a
Domingo, das 6h
às 20h

• Shopping centers, observadas as regras previstas no art. 7° deste Decreto.

Segunda-feira a Domingo, das 12h às 20h

• Quadras esportivas privadas (exclusivamente para treinos individuais)

Segunda-feira a Domingo, das 12h às 20h

Segunda-feira a
Segunda-feira a
Segunda-feira a
Domingo, das 12h Domingo, das 12h Domingo, das 12h
às 20h
às 20h
às 20h

• Agências e postos dos Correios

• Prestadores de serviços diretamente relacionados a serviços essenciais

• Óticas, exclusivamente para comercialização, consertos ou ajustes em lentes
e óculos de grau

Segunda-feira a
Domingo, das 6h
às 20h

Segunda-feira a
Domingo, das 6h
às 20h

• Casas lotéricas, com controle de filas e espaçamento de 3m (três metros) entre
as pessoas
• Serviços de higienização e limpeza, exceto lavanderias
• Lojas de Materiais de Construção Civil
• Bancas de Jornais e Revistas
• Serviços de manutenção de equipamentos, assistência técnica, oficinas de conserto
e manutenção em geral e sistemas de segurança privada

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

• Feiras Livres

Terça a Domingo, das 7h às 12h, de um
lado da via, com redução em 50% do
tamanho das barracas e espaçamento de
2m entre elas

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

• Ambulantes (praias e bairros)

Segunda-feira a Domingo, das 09h às 19h

Não se aplica

Não se aplica

Segunda-feira a Sábado, das 6h às 20h,
restrito o atendimento presencial à execução
de atos judiciais ou administrativos urgentes
e necessários

Segunda-feira a
Domingo, das 09h
às 19h

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

• Igrejas e templos de qualquer culto
• Salões de beleza, barbearias e clínicas de estética
• Academia esportiva, estúdio de pilates e yoga, crossfit, artes marciais e piscinas

• Escritórios de advocacia e contabilidade
• Atividades físicas individuais em logradouros e praias

Segunda-feira a Domingo, limitada à
proporção máxima de 25% da capacidade
do local
Segunda-feira a Domingo, das 11h às 19h

Segunda-feira a Domingo, das 07h às 11h e
das 16h às 20h

Segunda-feira à Domingo, exceto às
quartas-feiras

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

• Demais atividades comerciais

Segunda-feira a Domingo, das 11h às 19h

Sem restrição de
dia e horário

• Quiosques

Segunda-feira a Domingo, das 10h às 19h,
limitada a proporção máxima de 25% da
capacidade do local

Sem restrição de
dia e horário

• Marinas

• Restaurantes, lanchonetes e similares
• Atividades Culturais

Não se aplica

Segunda-feira a Domingo, das 12h às 20h,
limitada a proporção máxima de 25% da
capacidade do local

Segunda-feira a Domingo, das 11h às 19h

Sem restrição de
dia e horário
Não se aplica

Segunda-feira a
Sem restrição de
Domingo, das 11h
dia e horário
às 19h

Segunda-feira a
Sem restrição de
Domingo, das 10h
dia e horário
às 19h

Segunda-feira a
Sem restrição de
Domingo, das 12h
dia e horário
às 20h
Não se aplica

“(NR)
Art. 9.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial:
I – O parágrafo único do Art. 3º, do Decreto n.º 14.261, de 17 de abril de 2021;
II - O §3º, do Art. 17, do Decreto n.º 14.261 de 17 de abril de 2021;
III – O §5º, do Art. 18, do Decreto n.º 14.261 de 17 de abril de 2021;
IV - O “Anexo II”, do Decreto n.º 14.261 de 17 de abril de 2021.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 22 de abril de 2021.
PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 22.04.2021.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

Não se aplica

D E C R E T O N.º 14.267.
“Acrescenta dispositivos nos Decretos que dispõem sobre a Estrutura Organizacional e
o Quadro Demonstrativo dos Cargos das Secretarias Municipais, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que a lei lhe confere;
Considerando os princípios que regem a administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e da eficiência;
Considerando a necessidade de reformular o Organograma da Prefeitura Municipal de Guarujá;
Considerando a publicação da Lei n.º 4.872, de 23 de dezembro de 2020, mais especificamente no que tange à otimização dos serviços
prestados por esta Municipalidade; e,
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Considerando, ainda, a necessidade de se adequar a Estrutura Organizacional da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Portuário,
D E C R E T A:
Art. 1.º Fica suprimido do Anexo II, do Decreto n.º 14.073, de 04 de janeiro de 2021, e
demais alterações, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social,
01 (um) cargo de Assessor de Relação com a Comunidade - DAS-9.
Art. 2.º Fica acrescido ao Anexo II, do Decreto n.º 14.064, de 04 de janeiro de 2021, e
demais alterações, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão do Gabinete do Prefeito, 01 (um) cargo de Assessor de Relação
com a Comunidade - DAS-9.
Art. 3.º Permanecem inalteradas as demais disposições contidas nos Decretos n.ºs 14.064
e 14.073, de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 22 de abril de 2021.
PREFEITO
“GAB”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 22.04.2021.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino
Republicação por Incorreção
Portaria N.º 1.126/2021. VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições que a Lei
lhe confere; e,
Considerando o que consta do processo administrativo n.º 11768/720371/2021;
R E S O L V E:
EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a pedido, a servidora MONICA LAFFRONT DE
AMORIM FELIX – Pront. n.º 20.371, do cargo de Inspetor de Alunos.
Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de abril de 2021.
PREFEITO
Secretário Municipal de Administração
“ADM GP4”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 16.04.2021
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
Republicação por Incorreção
Portaria N.º 1.139/2021.VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições que a Lei
lhe confere,
R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Orientador de Ensino (FG-E4), junto à E.M.
“Prof. Guilherme Furlani Jr.”, da servidora ELBA MARIA RIBEIRO COSTA - Pront. n.º 17.197,
retroagindo seus efeitos a 16/04/2021.
Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 17 de abril de 2021.
PREFEITO
Secretário Municipal de Educação
“GAB”/ icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 17.04.2021
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
Portaria N.º 1.153/2021.VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o que consta no processo administrativo n.º 28492/96926/2018;
R E S O L V E:
TORNAR PÚBLICO que a servidora AUREA BARBOSA DE AGUIAR – Pront. n.º 6.926, do
quadro efetivo de Agente de Serviços Gerais, migrou do Regime de Trabalho Celetista para
o Regime Jurídico Único Estatutário, conforme disposto no art. 1012 da Lei Complementar
n.º 135, de 04 de abril de 2012, retroagindo seus efeitos a 08/04/2021.
Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 22 de abril de 2021.
PREFEITO
“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente,
“GAB”, em 22.04.2021
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
ERRATA
PORTARIA N.º 1149/2021 de 20/04/2021
Na Portaria n.º 1149/2021 de 20 de abril de 2021, republicada no Diário Oficial do
Município, Edição n.º 4659, de 21 de abril de 2021,
onde se lê:
“retroagindo seus efeitos a 19/04/2021. .....”.
leia-se:
“retroagindo seus efeitos a 26/03/2021..”
Portaria n.º 1.154/2021.VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas atribuições que
a Lei lhe confere; e,
R E S O L VE:
EXONERAR o Sr. OZENILDO FARIAS PINHEIRO – Pront. n.º 22.125, do cargo de provimento
em comissão, símbolo DAS-9, de Assessor de Relação com a Comunidade, junto a Secretaria

Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, a partir de 23/04/2021.
Registre-se, publique e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 22 de abril de 2021.
PREFEITO
“GAB”/eso
Registrada no Livro Competente,
“GAB’, em 22.04.2021.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que a digitei e assino
Portaria n.º 1.155/2021.VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas atribuições que
a Lei lhe confere; e,
R E S O L VE:
NOMEAR o Sr. OZENILDO FARIAS PINHEIRO, para o cargo de provimento em comissão,
símbolo DAS-9, de Assessor de Relação com a Comunidade, junto ao Gabinete do Prefeito,
a partir de 23/04/2021.
Registre-se, publique e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 22 de abril de 2021.
PREFEITO
“GAB”/eso
Registrada no Livro Competente,
“GAB’, em 22.04.2021.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que a digitei e assino

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

GESTÃO ADMINISTRATIVA
CONVOCAÇÃO
CONVOCO os Membros da Comissão Permanente destinada ao desenvolvimento, padronização e atualização tecnológica, instituída pelo Decreto Municipal n.º 12.222/2017, para
a 99ª Reunião conforme concordância estabelecida:
Data: 27/04/2021 (terça-feira)
Horário: 10:00 horas
Realização: Através de teletrabalho, utilizando a ferramenta/aplicativo de videoconferência
Wilson Roberto Rodrigues
Presidente
ADM TI – Diretoria de Tecnologia da Informação
Tel.: (13) 3308-7637 ou 3308-7696 – Ramal: 7637
AVISO DE EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021
Objeto: Credenciamento de profissional da área de psicologia (pessoa física ou jurídica),
habilitado pela Polícia Federal, para realização de exames e elaboração de laudos psicológicos, para a aptidão de portes de arma de fogo pelos integrantes da Guarda Civil
Municipal de Guarujá.
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site www.guaruja.
sp.gov.br, através do link “Serviços Online”; “Sistema de Licitações”, ou pessoalmente, na
Diretoria de Compras e Licitações (mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos
custos de reprodução) sito na Av Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá –
SP, no período de 26 de abril de2021 até o dia 14 de maio de 2021. O pagamento deverá
ser efetivado na Agência Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. Os
demais atos que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente apenas no
Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII;
Lei Municipal nº 2.812/2001, e disponibilizados, em caráter informativo, no site do Município.
Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação
serão recebidos na Secretaria de Defesa e Convivência Social, sito à Rua Washington, nº
264 – Pitangueiras - Guarujá/SP, no dia 17 de maio de 2021 até às 09h30m, quando
se dará a abertura da sessão pública.
Guarujá, 22 de abril de2021.
LUIZ CLÁUDIO VENÂNCIO ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021
Processo Administrativo nº 2168/240912/2021
Objeto da Licitação: Registro de preços para aquisição de medicamentos e suplemento
alimentar Bloco 6/2021, para atender a Secretaria de Saúde do Município de Guarujá.
LICITAÇÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.brou www.bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: 28/04/2021
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 28/04/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/05/2021 às 09h30m
(Horário Oficial de Brasília - DF)
Nº DA OFERTA DE COMPRA: 833500801002021OC000014
833500801002021OC000015
O Município de Guarujá, através da Secretaria de Saúde, TORNA PÚBLICO que na data,
horário elocal acima assinalados, fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico,
com critério de julgamento de acordo com o Edital. O Edital na íntegra e seus anexos poderão
ser obtidos gratuitamente no site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços Online”;
“Sistema de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licitações(mediante
o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de reprodução).
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 110/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 26342/71137/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADO: NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA

OBJETO: PARA AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E RATICIDA PARA USO DA UNIDADE DE
VIGILÂNCIA EM ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ.
Valor: R$ 1.042.080,50 (Um milhão, quarenta e dois mil, oitenta reais e cinquenta
centavos)
Item
01
02
03
05
06
07
09

Quant
6000
3000
3000
24
50
100
4000

Unid.
K.G
Seringas
Seringas
Potes
Litros
Frascos
K.G

Descrição
Rodenticida Anticoagulante
Inseticida gel p/ Formigas
Baraticida - gel
larvicida biológico concentrado
Inseticida liquido concentrado
Inseticida piretroide
Raticida isca granulada

Preço Unit. (R$)
R$ 76,75
R$ 44,75
R$ 46,73
R$ 458,75
R$ 194,21
R$ 211,00
R$ 66,33

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a conta dos
recursos consignados no orçamento vigente, conforme segue:
Órgão: 16.01 Secretaria Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
O fornecimento do ítem será diretamente acompanhado e fiscalizado pela Secretaria
Municipal de Defesa e Convivência Social que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA, nos termos do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93; Vigência
de 12 meses à partir da data de assinatura; Data da assinatura: 22 de Março de 2021.
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 111/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 26342/71137/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADO: BIDDEN COMERCIAL LTDA
OBJETO: PARA AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E RATICIDA PARA USO DA UNIDADE DE
VIGILÂNCIA EM ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ.
Valor: R$ 40.334,00 (Quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais)
Item
04
08

Quant
250
200

Unid.
Frascos
Litros

Descrição
Inseticida neo-nicotinoide
Aditivo adjavante formulado

Preço Unit. (R$)
R$ 148,68
R$ 15,82

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a conta dos
recursos consignados no orçamento vigente, conforme segue:
Órgão: 16.01 Secretaria Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
O fornecimento do ítem será diretamente acompanhado e fiscalizado pela Secretaria
Municipal de Defesa e Convivência Social que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA, nos termos do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93; Vigência
de 12 meses à partir da data de assinatura; Data da assinatura: 22 de Março de 2021.
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 114/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº: 36/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9603/186070/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADO: KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA MACRODRENAGEM PARA A CONTENÇÃO DE INUNDAÇÕES OU
ALAGAMENTOS DA SUB BACIA1 / BACIA DA PRAIA DA ENSEADA, BAIRROS DE VILA
JÚLIA E TRÊS MARIAS, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, ESTADO DE SÃO PAULO, no valor
global de R$ 230.451,37 (Duzentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e
trinta e sete centavos).
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a conta dos
recursos consignados no orçamento vigente, conforme segue:
Órgão: 23.01 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Elementos de despesas: 3.3.90.39.00 (01901 e 01894)
Fonte de recurso: 1- Tesouro 2- Transferência e convênios estaduais
Os serviços ora contratados serão diretamente acompanhados e fiscalizados pela Secretaria Municpal de Infraestrutura e Obras que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA, nos termos do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93; Vigência
de 12 meses à partir da data de assinatura; Data da assinatura: 08 de Abril de 2021.

DESENVOLVIMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOTIFICAÇÃO
Notificamos a OSC ASSOCIAÇÃO CASA RAONI, CNPJ 18.408.499/0001-36, para que,
até o dia 30/04/2021, providencie a entrega das Prestações de Contas referente ao
Termo de Fomento nº 061/2020, cujo prazo para entrega já expirou.
O não cumprimento acarretará medidas para aplicação das penalidades cabíveis, bem
como do fechamento da análise de prestação de contas no estado em que se encontra.
Fernando Antonio de Almeida Monte
Prontuário 21.315
Diretor de Gestão Integrada e Planejamento de Assistência Social
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO (1ª CHAMADA)
A Prefeitura Municipal de Guarujá́, Estado de São Paulo, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social - SEDEAS, torna público a CONVOCAÇÃO – PRIMEIRA
CHAMADA, das instituições abaixo relacionadas, para apresentação de documentação,
nos termos da Lei 13.019/2014.
Instituição
Grupo Espírita Mãos Estendidas

Associação Casa de Acolhimento Lar Maanaim do Guarujá

CNPJ

Processo
administrativo

23.799.859/0001-08

8594/2021

01.648.380/0001-38

8588/2021

SEXTA-

DIÁRIO OFICIAL DE

FEIRA

Guarujá
Associação de Amigos do Lar do Menor Assistido
Associação Fábrica de Esperança

Instituto Asas

23.4.2021

68.011.394/0001-17

8585/2021

39.815.646/0001-62

8593/2021

32.420.644/0001-25

8574/2021

Ficam os responsáveis convocados para manifestarem-se acerca do que consta nos
processos citados no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar desta publicação no Diário
Oficial do Município.
Fernando Antonio de Almeida Monte
Diretor de Gestão Integrada e Planejamento em Assistência Social
Giuliano Altieri Vidotto
Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social

TURISMO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS COM O.S.Cs
A Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias com O.S.Cs, instituída através do Decreto nº 13.474 de 28 de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições,
serve-se do presente para tornar público o parecer da Comissão, informando que:
- Entendemos a justificativa na prestação de contas do repasse apresentado pela Guarujá
Convention & Visitors Bureau, referente as 5a e 6ª Parcelas, da prestação de contas, dos meses
de janeiro/2021 e fevereiro/2021, conforme analisado pela Comissão e deferido pela mesma.
Guarujá, 22 de abril de 2021
Elizabeth Jorge Piasenti - Pront. 11.170
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Fábio Santos
Secretário de Turismo

INFRAESTRUTURA E OBRAS
SEINFRA DSOLO 1.1
COMUNICADO 01/21
Faço público que foram emitidos OS ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES,
bem como a guia de recolhimento referente ao Exercício de 2021, que deverão ser retirados
no Setor de Arrecadação – SEFIN EXEC 2, de segunda a sexta-feira, no horário das 11
às 16 horas, ou diretamente no site www.guaruja.sp.gov.br, mediante a apresentação do
número da Inscrição comercial do Prédio ou número de cadastro em caso de residência.
A referida cobrança tem vencimento em 23/12/2021.
Guarujá, 10 de março de 2021.
MÁRCIA CRISTINE DE SOUZA
Pront. 7056

MEIO AMBIENTE
Edital de Convocação – SEMAM
Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA
Convocação
Assembleia Ordinária Nº 02/2021
O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente convoca, todos os seus Conselheiros a participarem da 1ª Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 29 de Abril de 2021,
primeira chamada as 9h30min, e segunda chamada as 10 horas, nos termos do Parecer
da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo Proc.014048/2020-79.
A reunião será realizada por meio da plataforma microsoft teams, o link eletrônico será
disponibilizado pela SEMAM, um dia antes da reunião no grupo de WhatsApp.
Pautas:
1 - Abertura dos trabalhos pelo presidente do COMDEMA
2 - Apresentação e aprovação sobre sistema construtivo do cercamento do jundu na
Praia da Enseada.
3 - Discussão do demostrativo da prestação de contas do valor enviado para a saúde
utilizado no combate ao covid.
4 - Ratificação sobre o valor para curso de capacitação dos funcionários da Semam no
que concerne o licenciamento ambiental e placa para o Município Verde e Azul.
5 - Apresentação sobre o seminário Guarujá 2034 / Agenda da ONU - ODS
6 - Deliberação sobre a remoção de exemplares no quadrilátero do centro de Guarujá.
7 - Aprovação das atas anteriores.
8 - Informes e manifestações de conselheiros e convidados .
9 - Encerramento dos trabalhos.
Guarujá, 20 de Abril de 2021.
Sidnei Aranha
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente
Shirley Costa Valentim da Silva
Secretária Executiva
Edital de Convocação – SEMAM
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente – F.M.M.A
CONVOCAÇÃO
Assembleia Ordinária n° 002/2021
O Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal Meio Ambiente convoca todos os
seus Conselheiros a participarem da 2ª Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 28 de
abril de 2021, às 14horas nos termos do Parecer da Procuradoria-Geral do Estado de
São Paulo Proc.014048/2020-79.
A reunião será realizada por meio da plataforma microsoft teams, o link eletrônico será
disponibilizado pela SEMAM, um dia antes da reunião no grupo de whatssap.
Pauta:
1 - Deliberação para aprovação dos orçamentos para curso de capacitação dos funcionários
da Semam no que concerne o licenciamento ambiental.
2 - Deliberação para aprovação dos orçamentos para aquisição de placa para o Programa
Município Verde e Azul.
Guarujá, 22 de abril de 2021.
SIDNEI ARANHA
Presidente

Edital de chamamento para o 4º concurso de vídeo socioambiental
“Olhar Sustentável”
A Prefeitura Municipal de Guarujá torna pública para as unidades de ensino da rede municipal
e cidadãos residentes em Guarujá a chamada para o 4º concurso de vídeo socioambiental
intitulada “Olhar Sustentável”, contendo normas e prazos para a participação.
I – FINALIDADE
O presente concurso tem a finalidade de estimular a população para o engajamento
socioambiental, desenvolvendo a percepção crítica e proatividade local. Paralelamente
existe o objetivo de incentivar o sentimento de pertencimento territorial, assim como a
habilidade em propor soluções para problemas no meio natural e urbano, visando garantir
um futuro de qualidade para todos. Outra meta do concurso é possibilitar a expressividade
dos munícipes, bem como agir como um canal de divulgação, essenciais para despertar o
anseio por esperança e o desejo de continuarem a fazer a diferença. Para alcançar os propósitos delineados, o atual edital nomeou o seguinte tema: “Restauração de Ecossistemas”
Promover a produção de materiais de educomunicação, através de mídias audiovisuais,
seguem as propostas ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esse modelo
é preconizado como efetivo meio de difundir a educação ambiental, a sustentabilidade e
os hábitos de vida saudável.
Os três melhores vídeos de cada categoria serão premiados e farão parte de um vídeo/
catálogo sobre o olhar sustentável dos estudantes do ensino fundamental do Município,
bem como cidadãos residentes em Guarujá.
Os melhores vídeos do concurso, selecionados em cada categoria, serão apresentados
no evento de premiação em ambiente virtual (aberto a toda população), que ocorrerá no
dia 07 de junho de 2021, a partir das 14 horas.
II – TEMA
Os participantes deverão gravar seus vídeos em algum ponto da cidade de Guarujá, utilizando qualquer equipamento de captação de som e imagens, respeitando os protocolos
de segurança vigentes, por ocasião da pandemia causada pelo vírus COVID-19, observando
o enquadramento no tema : “Restauração de Ecossistemas”
O tema faz parte das ações do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), sendo a sede deste ano para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente o
Paquistão. A data também marcará o lançamento formal da Década das Nações Unidas
da Restauração de Ecossistemas 2021-2030.
A Década das Nações Unidas tem o objetivo de aumentar em grande escala a restauração
de ecossistemas degradados e destruídos para combater a crise climática, evitar a perda
de um milhão de espécies e aumentar a segurança alimentar, o abastecimento de água
e a subsistência.
Restabelecer os reservatórios naturais de carbono - tais como florestas e turfeiras - poderia
ajudar a fechar a lacuna de emissões climáticas em 25% até 2030. O plantio de espécies
de árvores nativas também pode ajudar a amortecer alguns dos efeitos devastadores
esperados em um planeta em aquecimento, tais como o aumento do risco de incêndios
florestais. Atualmente, 3,2 bilhões de pessoas - 40% da população mundial - sofrem com
a contínua degradação dos ecossistemas, perdendo, por exemplo, o acesso a solos férteis
ou água potável segura.
A Década da ONU vai de 2021 até 2030, que é também o prazo final para atingir os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a linha do tempo que os cientistas
identificaram como crítica para evitar os piores impactos da mudança climática.
III – PARTICIPANTES
O 4 º Concurso de vídeo socioambiental “Olhar Sustentável” promovido pela Prefeitura
Municipal de Guarujá, através da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria
de Educação é aberto a participação de alunos da rede municipal de ensino fundamental
e munícipes em geral.
IV - CATEGORIAS
O presente Concurso está dividido nas seguintes categorias:
A - Ensino Fundamental I;
B - Ensino Fundamental II;
C - Cidadãos residentes no município de Guarujá.
V – REGULAMENTO
Para assegurar a lisura do evento, assim como permitir a liberdade criativa dos participantes,
o seguinte regramento é proposto:
1 - Será selecionado pelo menos um (01) servidor da equipe gestora ou docente de cada
unidade de ensino como representante, sabendo que o funcionário selecionado se encarregará de auxiliar as equipes da Unidade na condução dos vídeos para as categorias A e B;
2 - Os autores dos vídeos deverão ter um número máximo de 3 (três) pessoas. Todos
os participantes deverão ter sua imagem projetada no vídeo, podendo ser no momento
dos créditos finais;
3 - Cada participante poderá inscrever até 01 (um) vídeo inédito e de sua própria autoria;
4 – As obras devem possuir um conteúdo de texto previamente aos vídeos (créditos iniciais),
que não serão contabilizados como tempo do vídeo. Nele deve constar:
• Nome completo dos autores;
• Nome das obras (vídeos);
• Categoria de inscrição;
• Idade;
• Número e tipo de documento de identificação (RG, CPF, etc.), apenas para categoria 3;
• Nome da escola e ano/série escolar, apenas para as categorias 1 e 2.
5 - Os vídeos deverão ter no máximo 3 (três) minutos de projeção, com tolerância de 30
segundos e os arquivos digitais não poderão exceder 500MB (Megabytes);
6 - Os vídeos devem ser obrigatoriamente gravados na posição horizontal e com legenda
em todo o seu conteúdo;
7- As obras enviadas deverão ter seu título incorporado ao vídeo;
8 - Os vídeos poderão ser manipulados digitalmente , deverão ser inéditos e respeitarem
o tema estipulado;
9 - Os nomes dos autores do vídeo e da Unidade de Ensino serão citados em qualquer
exposição de imagens e som utilizadas pelo concurso.
10 - Os vídeos devem estar livres de problemas técnicos que dificultem sua exibição, assim
como isentos de conteúdo inapropriado, ofensivo ou discriminatório.
VI– INSCRIÇÕES
1 – As inscrições deverão ser efetuadas através do formulário eletrônico da plataforma
Google Forms no endereço https://forms.gle/doCMMhdut6k52YMx8 , no qual deverá
ser feito também o upload dos vídeos. Todos os interessados terão até as 23h59min
do dia 24 de maio de 2021, para enviar sua inscrição. Caso não seja possível realizar a
inscrição pela plataforma, excepcionalmente, poderá ser entregue em DVD ou Pen Drive
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na Secretaria de Meio Ambiente.
2 – Para a categoria C (Cidadãos residentes no município de Guarujá) é obrigatório anexar
uma cópia digital de um comprovante de residência, para confirmar sua elegibilidade no
concurso.
3 – É vedada a participação de funcionários públicos municipais, assim como dos ascendentes e descendentes diretos de funcionários das Secretarias Municipais de Meio
Ambiente (SEMAM) e de Educação (SEDUC).
2 – Os organizadores do presente concurso não se responsabilizam por falhas técnicas ou
quaisquer evento que impossibilite o envio do material pela rede internet ou pessoalmente.
VII- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Os vídeos premiados serão aqueles que melhor atenderem aos seguintes critérios:
Critérios eliminatórios:
- Discordância com o tema do concurso;
- Extrapolar o tempo limite (3min e 30seg);
- Apresentar conteúdo ofensivo e discriminatório;
- Ter um número igual ou superior a 4 (quatro) autores;
- Exibir problemas técnicos que impossibilitem sua exibição.
Critérios classificatórios:
- Criatividade/inovação (Ineditismo);
- Expressividade/desenvoltura (Comunicação);
- Proatividade/mobilização e pegada verde (Engajamento);
- Qualidade de fotografia/Preocupação estética (Capricho).
Não há limite de inscritos por instituição de ensino, mas é fortemente recomendado que
os representantes escolhidos pelas escolas acompanhem a produção ou deem suporte
aos alunos que mostram-se interessados em participar.do concurso.
VIII – COMISSÃO JULGADORA
A comissão julgadora será composta por representantes das Secretarias Municipais de
Meio Ambiente (SEMAM) e de Educação (SEDUC).
Todos os vídeos encaminhados serão submetidos ao critérios eliminatórios e posteriormente
avaliados pela Comissão Julgadora Oficial, onde só poderá estar presente na apuração
a comissão julgadora.
IX – RESULTADOS
A divulgação dos resultados será na cerimônia de premiação em ambiente virtual (aberto
a toda população), que ocorrerá no dia 07 de junho de 2021, a partir das 14 horas. Após
a cerimônia também serão divulgados os vencedores em Diário Oficial e Redes Sociais
da Prefeitura Municipal de Guarujá.
X – PREMIAÇÃO
Serão Premiados os 03 (três) primeiros lugares de cada categoria do: Ensino Fundamental
I, Ensino Fundamental II e Cidadãos residentes no município de Guarujá.
Os ganhadores receberão, em 11 de junho no Gabinete do Prefeito, através das autoridades
presentes, um troféu sustentável para a Escola (elaborados em parceria com o Fundo
Social de Solidariedade do Guarujá) e cada ganhador receberá uma medalha e um prêmio.
XI – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os vídeos autorais, assim como as demais obras exibidas através desse concurso, têm o
objetivo pedagógico de promover os conceitos de educação ambiental, sustentabilidade
e qualidade de vida no município de Guarujá. Tais materiais não poderão ser utilizados,
em hipótese alguma, para fins comerciais ou que visem lucro.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Prefeitura Municipal de Guarujá, bem como este Grupo de Trabalho,
não se responsabilizam pelo direito de imagem em obras que contenham figuras humanas
ou que exponham propriedades e bens particulares;
Os participantes do 4º Concurso de vídeo “Olhar Sustentável” e seus responsáveis concordam em ceder no ato de inscrição, gratuita e incondicionalmente, à Comissão Julgadora
Oficial, os direitos patrimoniais e de utilização dos vídeos enviados, bem como o direito
de imagem e/ou de voz dos participantes, de pleno direito, sem fazer jus a nenhuma
forma de remuneração;
Todo o material encaminhado para inscrição no concurso, inclusive o não premiado, ficará
à disposição da Prefeitura Municipal de Guarujá para utilização institucional;
O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério
da organização, a desclassificação dos vídeos inscritos e do seu respectivo participante;
O Grupo de Trabalho do concurso não se responsabiliza por quaisquer custos incorridos
pelos participantes para inscrição e envio dos trabalhos, divulgação dos vencedores,
comparecimento ao evento de premiação, viagens, transporte, hospedagem, alimentação
ou quaisquer outros custos relacionados ao concurso;
É do participante ou de seu representante legal a responsabilidade por quaisquer custos
gerados pela inscrição/participação no concurso;
O participante e seus responsáveis renunciam a qualquer questionamento sobre os critérios
adotados pela comissão julgadora;
Este concurso é de caráter exclusivamente ambiental, educacional, cultural, artístico,
desportivo e recreativo, não estando vinculado à compra de produto nem subordinado a
qualquer modalidade de sorte ou sorteio, sendo dispensada de autorização nos termos
do artigo 3º, II, da Lei 5.768/71 e artigo 30, do Decreto 70.951/72;
A participação neste concurso não gerará ao participante e/ou contemplado nenhum
outro direito ou vantagem que não estejam expressamente previstos neste Regulamento;
O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os
itens deste Regulamento;
Os casos omissos serão apreciados e julgados pela Comissão julgadora oficial, composta
por membros das Secretarias citadas no início de edital.
Guarujá, 19 de março de 2021.

DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 03/2021 – GAB SEDECON
O Secretário Municipal de Defesa e Convivência Social, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 4.004/13, incluindo suas atualizações,
que institui a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Guarujá, em específico
no que se refere em seu artigo 18, que trata das atribuições da Secretaria Municipal de
Defesa e Convivência Social;
Considerando o que é devidamente fundamentado pela Lei nº 10.826/03, pelo Decreto
nº 9847/19, pelas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia nº 018/08, 002/09 e
010/09, pela Instrução Normativa PF nº 78/14 e pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas
atualizações e demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis;
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Considerando que no Quadro da Administração Municipal não possui Psicólogo credenciado pelo Departamento de Polícia Federal com conhecimento em emissão de laudos e
avaliação para o porte de arma de fogo;
Considerando a necessidade de credenciar profissional da área de psicologia (pessoa
física ou jurídica), habilitado pela Polícia Federal para realização de exames e elaboração
de laudos psicológicos para aptidão de portes de arma de fogo pelos integrantes da
Guarda Civil Municipal de Guarujá;
Considerando a escolha do referido credenciamento se dar por chamamento público,
por se revelar como a melhor alternativa ao atingimento da contratação, satisfazendo o
interesse público devidamente justificado no respectivo edital.
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir Comissão Especial de Avaliação que terá como competência a análise e
o julgamento dos projetos relativos ao Chamamento Público visando a contratação de
profissional da área de psicologia (pessoa física ou jurídica), habilitado pela Polícia Federal
para realização de exames e elaboração de laudos psicológicos para aptidão de portes de
arma de fogo pelos integrantes da Guarda Civil Municipal de Guarujá.
Art. 2º A Comissão Especial de Avaliação de que trata o artigo antecedente será composta
pelos seguintes membros,
I – Carina de Santana Joaquim Amorim – Pront. Nº 14.122;
II – Luciane Jatobá dos Santos – Pront. Nº 13.426;
III – Everton Sant’ Ana – Pront. Nº 13.363.
Art. 3º São atribuições da presente Comissão:
I – receber a documentação, bem como as Propostas dos interessados em participar do
respectivo Edital de Chamamento Público;
II– analisar, julgar e classificar as Propostas mais vantajosas ao interesse público, apresentadas em conformidade com as regras e critérios estabelecidos no Edital;
III – declarar as Propostas vencedoras do Processo de seleção em conformidade descrita no Edital;
IV – julgar os requerimentos apresentados no âmbito do Processo de Seleção e Documentação, bem como seus recursos;
V – realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações
e documentos apresentados pelas entidades;
VI– dirimir ou esclarecer, eventuais dúvidas ou omissões;
VII– elaborar atas de reuniões e relatórios dos trabalhos realizados pela Comissão;
VIII– exercer outras atividades correlatas.
Art. 4° A presidência da respectiva comissão será exercida pelo membro indicado no
inciso I do artigo 2°, que será responsável pela coordenação do trabalho para o fiel cumprimento do disposto nesta Portaria, comunicando imediatamente à Secretaria de Defesa
e Convivência Social qualquer necessidade de intervenção ou outro tipo de providência
que se fizer necessária.
Art. 5° O membro da comissão de seleção ora constituída deverá se declarar impedido
de participar do processo de seleção quando verificar que:
I – Sua atuação no processo de seleção configura conflito de interesse, nos termos da
Legislação vigente.
§ 1º A declaração de impedimento de membro da comissão especial de avaliação não
obsta a continuidade do processo de seleção e a celebração de credenciamento do
profissional e o órgão público.
Art. 6º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão especial de avaliação poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse Colegiado.
Art. 7º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Guarujá, 14 de abril de 2021.
Luiz Cláudio Venâncio Alves
Secretário Municipal de Defesa e Convivência Social

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RETIFICAÇÃO Nº 003 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CMDCA Nº 001/2021,
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE GUARUJÁ DO DIA 19/01/21, PÁG. 11.
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarujá – CMDCA, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 3.382, de
07 de junho de 2006, alterada pela Lei 3.944 de 30 de maio de 2012 e de acordo com
o Edital de Chamamento Público CMDCA nº 001/2021, publicado no Diário Oficial em
19 de janeiro de 2021, RETIFICA os prazos do referido Edital de Chamamento Público,
conforme o cronograma a seguir:
ETAPAS
INÍCIO
Abertura do Edital de Chamamento Público
21/01/2021
Análise e Seleção dos Projetos apresentados pelas OSC
01/03/2021
Divulgação do resultado preliminar
Interposição de recursos contra o resultado preliminar
12/04/2021
Julgamento dos recursos
19/04/2021
Publicação do mérito dos recursos interpostos, da Homologação e do
resultado definitivo da fase de seleção
Entrega do Certificado de Captação de Recursos Financeiros
30/04/2021

TÉRMINO
26/02/2021
09/04/2021
10/04/2021
16/04/2021
26/04/2021
28/04/2021
31/05/2021

Guarujá, 22 de abril de 2021.
Marco Antonio Magalhães Duarte Silva - Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Edital de Convocação Nº. 04/21 – Reunião ORDINÁRIA
O Conselho Municipal de Saúde, disposto pela Lei Federal nº. 8.142/90 nos termos da
Lei Municipal nº. 2258, de 06 de agosto de 1992, alterada pela lei nº 4587, de 04 de
dezembro de 2018, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os conselheiros,
titulares ou suplentes, para Reunião ORDINÁRIA a ser realizada no dia 27 de abril de 2021,
pelo aplicativo ZOOM da Google, via abertura de sala para reunião virtual, na sede deste
Conselho, sito a Rua Buenos Aires n° 190, – Vila Maia - Guarujá, com primeira chamada às
DEZ horas e segunda chamada às DEZ horas e TRINTA minutos, onde será disponibilizado
o link eletrônico do convite 15 minutos antes do início da reunião no grupo de WhatsApp do
Conselho de Saúde, para a sua devida participação, com verificação do quórum regimental,

para deliberar sobre a seguinte pauta:
I – Aprovação da Ata de 23 de março de 2021;
II – Informes dos Conselheiros;
III – Ordem do dia:
a) Posicionamento Dengue/Chikungunya;
IV – Deliberação:
a) RAG – Relatório Anual de Gestão 2020;
V – Sugestões de Pauta;
VI – Encerramento.
JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
ATA DA 100ª (CENTÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
Ao vigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência,
situada na Avenida Adhemar de Barros, nº 230, conjunto 03, 1º andar - sala 18, bairro
Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em primeira chamada, às nove horas, e em segunda chamada, às nove horas e trinta minutos, os membros do Conselho Fiscal da Autarquia Guarujá Previdência: Conselheiros Titulares, representantes dos servidores públicos ativos do Município: Darci Pereira de Macedo, Elizete de Souza Pereira, José Sebastião
dos Reis, Rosângela Andrade da Silveira ( tele presencial ); e Conselheiro Titular representante da Administração Pública Direta do Município: Sr. Franklin Santana Jr.. Conselheiros Suplentes: não houve; convidados, convocados, ou pessoas autorizadas pela Presidente, que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias
em pauta: Liliane da Silva e Silva – Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade
e Finanças (tele presencial). SEÇÃO – I: EXPEDIENTE: A) O Secretário da Mesa Diretora
iniciou os trabalhos constatando haver quórum estabelecido pelo Regimento Interno; B)
Abertura da palavra aos Conselheiros, para relatos e comunicações, por prévia ordem de
inscrição, para a discussão das matérias presentes na pauta durante a Ordem do Dia:
todos se inscreveram. SEÇÃO – II: ORDEM DO DIA: A) Realizada a leitura pelo Secretário
da Mesa Diretora, das matérias constantes da pauta; B) Discussão e votação das matérias
constantes da pauta: 1) Apreciação do relatório mensal de março de 2021 das atividades
da Diretoria Executiva, para elaboração de parecer e encaminhamento ao Conselho de
Administração para deliberação; e 2) Assuntos Gerais. A) Da apreciação do relatório
mensal das atividades da Diretoria Executiva, constatamos os indicadores técnicos,
conforme segue: 1- DO RELATÓRIO ANALÍTICO: Foram apresentadas peças contábeis
demonstrativas da situação patrimonial, financeira e orçamentária da Guarujá Previdência, referentes à execução no mês de março de 2021, devidamente certificadas. 1.1- A
base de contribuição da Prefeitura Municipal de Guarujá e Câmara Municipal do Guarujá pelos entes patronais(competência fevereiro) corresponde a 15,25% (quinze inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento), e, pelos servidores corresponde a 14% (quatorze
por cento),sendo que as Contribuições da Guarujá Previdencia corresponde (competência março) a 15,25% (quinze inteiros e vinte e cinco centésimo porcento) e dos Servidores da Autarquia, Inativos e Pensionistas da Lei Municipal 1212/1975, 14% (quatorze
inteiros por cento), conforme artigo 89 da Lei Complementar 179/2015, e suas alterações.
1.1.1- Valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referentes ao
mês de fevereiro de 2021 e depositadas em fevereiro de 2021, relativas a 5.523 (cinco
mil, quinhentos e vinte e três) servidores em atividade, com o total da base de contribuição de R$32.849.777,30 (trinta e dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta centavos), seu repasse ocorreu dentro do prazo, e
totalizaram R$9.608.562,30(nove milhões, seiscentos e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), demonstrados no quadro 01 do Anexo–I desta Ata.
1.2- Contribuições de Servidores da Autarquia Guarujá Previdência, referentes a março
de 2021, relativas a 01 (um) servidor cedido e 16 (dezesseis) servidores admitidos, totalizando R$28.976,32 (vinte e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e dois
centavos) recolhidas no prazo., demonstrados no quadro 02 do Anexo-I. 1.3- Contribuições
Previdenciárias de Servidores da Câmara Municipal, referentes a fevereiro de 2021, relativas a 48 (quarenta e oito) servidores, foram recolhidas no prazo. 1.4- Contribuições de
Servidores Cedidos a outros órgãos e em Licença sem Vencimentos, referentes a fevereiro de 2021, relativas a 02 (dois) servidores totalizaram R$2.105,00 (dois mil, cento e
cinco reais), demonstrados no quadro 04 do Anexo-I. 1.5- Contribuições de Servidores
Inativos e Pensionistas da Prefeitura e da Câmara Municipal de Guarujá, Lei 1212/75,
referente a março de 2021, correspondente ao índice de 14% (quatorze por cento), sobre
o valor excedente ao teto do INSS, totalizando R$36.360,05 (trinta e seis mil, trezentos
e sessenta reais e cinco centavos), demonstrados no quadro 05 do Anexo-I. 1.6- Contribuições de Inativos e Pensionistas da Autarquia, referentes a março de 2021, totalizaram
R$18.108,67 (dezoito mil, cento e oito reais e sessenta e sete centavos), demonstrados
no quadro 06 do Anexo-I. 1.7- Contribuições de Servidores Inativos da Câmara Municipal
de Guarujá, referentes a fevereiro e março de 2021, sendo 16 (dezesseis) servidores
inativos, foram recolhidas no mês, no valor de R$28.563,78 (vinte oito mil, quinhentos e
sessenta e três reais e setenta e oito centavos), quadro informativo da diferença do 13º
salário do Procurador da Câmara Municipal, relativo aos anos de 2018, 2019 e 2020,
demonstrados no Quadro 07 Anexo-I. 1.8- Repasse pela Prefeitura Municipal para pagamento aos Inativos e Pensionistas regidos pela Lei Municipal nº 1212/1975, referente
março de 2021, totalizando R$881.994,00 (oitocentos e oitenta e um mil, novecentos
e noventa e quatro reais) correspondente ao total bruto, conforme quadro 08 do Anexo-I. 1.9- Análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários, pagos em março de
2021, foram: 380 (trezentos e oitenta) benefícios, sendo: 113 (cento e treze) pensões por
morte, e 267 (duzentos e sessenta e sete) aposentadorias, com estatísticas comparativas
em relação ao mês anterior, apresentadas no quadro 09 do Anexo-I. 1.10- Compensação
Previdenciária: Foram requeridos 08 (oito) processos, porém nenhum processo analisado
até o encerramento deste relatório, não havendo pagamentos a título de compensação
previdenciária. 1.11- Número de atendimentos prestados aos segurados e dependentes,
no total de 668 (seiscentos e sessenta e oito) atendimentos, havendo um decréscimo na
quantidade de atendimentos de 22,75% (vinte dois inteiros e setenta e cinco centésimos
por cento), se comparado ao mês anterior, conforme demonstrado no quadro 10 do
Anexo-I. 1.12- Execução da política de investimentos dos recursos previdenciários apontando seus resultados: a Política de Investimentos está enquadrada no limite dos preceitos legais, e de acordo com a Ata do Comitê de Investimentos, em reunião realizada em

16 de março de 2021, com cópias anexadas às folhas 34 a 41 do relatório mensal. Dos
valores repassados, foi aplicado em março de 2021, o total de R$8.626.579,27 (oito
milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e sete
centavos), informando que as aplicações foram diversificadas dentro dos limites da
Política de Investimentos, considerando em parte as análises obtidas entre as entidades
financeiras que a Autarquia mantém parceria e com base no relatório FOCUS do Banco
Central do Brasil, e após análise do cenário econômico, da conjuntura política e do
comparativo de rentabilidade entre os fundos. 1.13- Os valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, somam o total aplicado de: R$815.616.958,78 (oitocentos e quinze milhões, seiscentos e dezesseis mil,
novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos). 1.13.1- Depósitos na tesouraria: não há; 1.13.1.1- Disponibilidades em Caixa e Equivalentes de Caixa: R$382.448,23
(trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos); 1.13.2- Depósitos nas administradoras de carteira de investimentos: As aplicações
estão dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos, registrado na
SPS/ME, de acordo com a Resolução CMN nº 3922/2010, e suas alterações, e estão
demonstrados no quadro 11 do Anexo–I; e 1.13.3- Análise da Meta Atuarial: o relatório de
março/2021 apresenta uma rentabilidade mensal, positiva, no montante de R$6.746.965,65
(seis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e cinco centavos), que representa uma rentabilidade de 0,85% (oitenta e cinco
centésimos por cento), porém, abaixo da meta mensal que foi de 1,42% (um inteiro e
quarenta e dois centésimos por cento), e este montante contém o valor de R$597.541,66
(quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e seis
centavos), momentaneamente negativo, em virtude de exigência legal de Marcação a
Mercado, apurado em alguns fundos de nossa carteira de investimentos, que somente
se realizarão se houver o resgate dos títulos. 2 – DO RELATÓRIO SINTÉTICO: Das atividades da Diretoria Executiva: 2.1- O Relatório de Atividades referente a março de 2021,
foi disponibilizado física e eletronicamente em 15/04/2021, para a apreciação pelo
Conselho Fiscal; 2.2- No Relatório da Diretoria Executiva constam peças contábeis (Demonstrativo Bancário e Balancete Financeiro) referentes ao mês de março de 2021, com
a assinatura da Contadora responsável; 2.3- Foram apresentados os valores das contribuições previdenciárias recolhidas, pela Prefeitura, discriminadas por espécie e com a
segregação de massa referente ao mês de fevereiro de 2021, depositadas no prazo, relativas a 5.523 (cinco mil quinhentos e vinte e três) servidores em atividade da Prefeitura,
48 (quarenta e oito) da Câmara e 17 (dezessete) da Autarquia; 2.4- Movimentação financeira dos recursos oriundos da Taxa de Administração, conforme extrato de conta bancária específica, com a apresentação da planilha das receitas e das despesas no mês de
março de 2021, observando-se que após a edição da L.C. 273/2020,que alterou o artigo
13 da Lei 179/2015, as despesas abaixo descritas serão suportadas pelos repasses
correspondente a 1% (um por cento) da soma das contribuições ao final do ano anterior,
que eram repassados mensalmente pelos entes e que deixaram de ser repassados nos
meses de fevereiro e março, somado aos rendimentos financeiros acumulados no mês.
As despesas com Pessoal, Obrigações Patronais, Consumo, Serviços Terceirizados, e
Equipamentos Permanentes, totalizaram no mês R$249.380,32 (duzentos e quarenta e
nove mil, trezentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), resultando no valor acumulado de R$809.028,78 (oitocentos e nove mil, vinte e oito reais e setenta e oito centavos),
acrescido de pagamento de vale transporte e INSS em R$8.625,46 (oito mil, seiscentos
e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), sendo que deste montante, o valor até
o momento das despesas administrativas acumuladas no exercício representam 68,22%
(sessenta e oito inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do saldo dos repasses
somados aos rendimentos; e 2.5- A Diretoria Executiva apresentou os extratos bancários,
com o saldo em 31/03/2021, no valor de R$382.448,23(trezentos e oitenta e dois mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos). 3 - DAS INCONSISTÊNCIAS
TÉCNICAS ENCONTRADAS: Não há. 4– DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL: O
Conselho Fiscal no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme artigo 21 da
L. C. 179/2015, após análise e discussão de todos os indicadores, apresenta ao Conselho
de Administração, para apreciação e deliberação, o Relatório da Diretoria Executiva da
Autarquia GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, referente a março de 2021, com as seguintes ressalvas: 1- A municipalidade não efetuou o repasse dos valores relativos a taxa de administração referente a fevereiro/2021, descumprindo o previsto no artigo 13 da L.C 179/2015
com a redação dada pela L.C. 273/2020. 2- Não se aplica ao ente patronal o disposto no
artigo 195 § 6 da C.F. (noventena) haja vista não constar expressamente no texto da Lei
Municipal, configurando irregularidade apontada no relatório DIPR. Com base nas ressalvas
apontadas acima, e diante da recomendação da Secretaria de Previdência Social da não
possibilidade da alteração dos prazos vigentes na L.C 273/2020 por preclusão temporal
quanto a noventena que se aplica somente as contribuições previdenciárias dos servidores e da vigência da lei para as contribuições dos entes, ainda que a Diretoria Executiva
da Guarujá Previdencia tenha tomado medidas para a regularização do apontado, somado
a falta do pagamento da taxa da administração relativa a fevereiro/2021, recomendamos
a reprovação do presente relatório. SEÇÃO – III: Assunto Extra Pauta: DELIBERAÇAÕES:
5. ASSUNTOS GERAIS: 1) O relatório de março de 2021 da Diretoria Executiva foi recebido com folhas numeradas de 01 a 162; e 2) Informamos que a próxima Ata de Reunião
Ordinária referir-se-á, ao relatório do mês de abril de 2021. Não havendo Declaração de
Voto e nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos às dezessete horas, com a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 13/05/2021, às
nove horas. Para constar eu, José Sebastião dos Reis, Secretário da Mesa Diretora, lavrei
a presente Ata numerada de 01 (um) a 06 (seis) laudas, que após lida e aprovada, vai
assinada por mim, pela Presidente e pelos demais conselheiros presentes.
Guarujá, 20 de abril de 2021.
José Sebastião dos Reis
Secretário da Mesa Diretora
Conselheiros representantes dos Servidores Públicos Ativos do Município:
Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho
Elizete de Souza Pereira
Conselheira Titular
Rosângela Andrade da Silveira
Conselheira Titular
Franklin Santana Jr.
Conselheiro Titular
Representante da Administração Pública Direta do Município
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Pensão Câmara

04

Total Geral

88

Total Pensão

39

69.724,54 18.678,29 51.046,25

TOTAL

5.344.647,06

Admitidos após 31/12/00 3.243 14.577.482,64 2.040.849,16 2.223.066,08 4.263.915,24
TOTAL

5.523 32.849.777,30 4.598.971,28 5.009.591,02 9.608.562,30

Quadro 02: (item 1.2)

Servidores Ativos Cedidos e Ativos da Guarujá Previdência - Competência março/2021
Segregação dos Segurados

Contr.
Patronal

Qtde. Base de Cálculo Contr. Servidor

Cedidos admitidos até 31/12/00

Ativos admitidos após 31/12/00
TOTAL

Quadro 03: (item 1.3)

01

16.272,60

16

2.278,16

82.791,80

17

11.590,85

99.064,40

TOTAL

2.481,57

13.869,01

4.759,73

12.625,74

24.216,59

15.107,31

28.976,32

Contribuição Previdenciária da Câmara Municipal de Guarujá - Competência fevereiro/2021
Segregação dos Segurados

Base de
Cálculo

Qtde.

Contr. Servidor Contr. Patronal

Admitidos até 31/12/00

35

533.919,74

74.748,79

81.422,76

TOTAL

48

613.525,74

85.893,63

93.562,68

Admitidos após 31/12/00

13

79.606,00

11.144,84

TOTAL
156.171,55

12.139,92

23.284,76

179.456,31

Contribuição Previdenciária da Câmara Municipal de Guarujá - Competência março/2021
Segregação dos Segurados

Admitidos até 31/12/00

Admitidos após 31/12/00

TOTAL

Quadro 04: (item 1.4)

Qtde. Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal
35

535.461,13

74.964,58

48

615.067,13

86.109,42

13

79.606,00

11.144,84

TOTAL

156.622,40

93.797,74

179.907,16

23.284,76

Segregação dos Segurados Qtde.
Bruna Westin/Prev

01

Viviane S. da Silva

Admitidos após 01/01/01

Quadro 05: (item 1.5)

Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal
4.474,80

01

626,47

2.720,78

02

7.195,58

TOTAL

682,41

380,91

1.308,88

415,21

1.007,38

796,12

1.097,62

2.105,00

Servidores Inativos e Pensionistas Lei 1.212/75 – PMG e Câmara - Competência março/2021

Inativos – PMG

49

142.038,43

Pensionistas – Câmara

04

33.684,64

Pensionistas – PMG

35

TOTAL

88

Quadro 06: (item 1.6)

83.991,57

Contr. Servidor

Contr. Patronal

11.758,82

n/a

19.885,38
4.715,85

259.714,64

36.360,05

TOTAL

n/a

19.885,38

n/a

Admitidos até 31/12/00

Admitidos após 31/12/00

Pensionistas

66

4.715,85

n/a

Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal
48.306,07

47

7.701,64

113

56.007,71

6.762,85

72

Apos. Voluntária Idade

(%)

-0,16

3,70

530.893,49

112

535.680,71

453.434,21

75

4.559,02

60

02

170.693,35

65

4.557,07

109

423.772,34

113

TOTAL

366

1.646.857,98

380

00

0,00

473.417,50

4,41

27,60

0,00

-

7.841,08

453.699,74
1.714.783,17

Quadro 10: Atendimentos Prestados aos Segurados. (item 1.11)

7.841,08

n/a

10.267,59

TOTAL

380

Quadro 07: (item 1.7)

129.347,63

n/a

18.108,67

111,39

n/a

18.108,67

Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara - Competência fevereiro/2021

Segregação dos Segurados Qtde. Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal

Admitidos até 31/12/00

16

Total

16

102.013,45

102.013,45

14.281,89

0,00

14.281,89

0,00

TOTAL

14.281,89

14.281,89

Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara - Competência março/2021

Segregação dos Segurados Qtde. Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal

Admitidos até 31/12/00

16

Total

16

102.013,45

102.013,45

14.281,89

TOTAL

0,00

14.281,89

14.281,89

0,00

14.281,89

Diferença 13º Salário Procurador da Câmara Municipal

Referência

Contribuição Servidor

2019

1.400,68

Total

3.951,15

943,35

Contribuição Patronal
1.123,45

Juros/Multa
594,41

1.668,08

1.607,12

715,94

1.969,46

4.760,99

Total

2.661,21

3.784,70

779,34

4.355,92

2.089,69

10.801,83

Repasse pela PMG e Câmara p/ Pagtº. Dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212

fevereiro
Aposent. e Pension. /2021
Remanesc Lei 1212
Qtde

março/2021
Vr. Bruto

Desconto

Vr. Líquido Qtde

Vr. Bruto

Desconto

100

-

Atendimentos Prestados aos Segurados e dependentes em março/2021
Plantão Tira-dúvidas

Atendimento

fevereiro/21 março/21 Variação
16

22

Fale Conosco

Atendimento Social

05

06

00

Informações por telefone, WhatsApp ou e-mail (exceto fale
conosco)

00

543

483

Atendimentos presenciais na Autarquia

156

113

Processos Autuados

57

32

10

14

Programa de Preparação para Aposentadoria

00

Pensão por Morte Concedidas no mês

10

Aposentadorias Concedidas no mês
TOTAL

Instituição Financeira Administradora

CÂMARA MUNICIPAL

00

04

668

820

-18,53%

Valor Aplicado

Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM

60.945.226,93

%

7.63

Caixa Econômica Federal – CEF

119.959.320,84 15,02

Banco Bradesco

90.092.364,53

Banco Itaú Unibanco

130.553.380,81 16,35
25.318.580,41

11,28

03,17

Banco BTG Pactual Serviços Financeiros

66.984.269,31

08,39

Western Master Valuation

69.193.421,30

08,67

Occam

10.654.117,91

01,33

XP Investimentos

40.351.070,45

Vr. Líquido

511.664,58 129.277,81 382.386.77 49 511.664,58 129.552,81 382.111.77

511.664,58 129.277,81 382.386,77 49 511.664,58 129.552,81 382.111,77

310.910,50 73.716,05 237.194,45 35 310.910,50 73.390,05 237.520,45

8.615.166,70

SafraBank Asset Management

52.356.921,15

Constância

11.096.721,40

Genial

05,05

4.546.939,36

01,08

06,56

0,57

798.545.547,99

100

TOTAL GERAL APLICADO

815.166.958,78 100,07

SALDO LÍQUIDO INVESTIMENTOS

815.019.417,12 100,00

100,00

(-) Provisão para perdas de Investimentos – exigência de Marcação a
Mercado

-00,07

Resumo Geral das Contribuições Previdênciárias Recolhidas no Mês de março/2021
CONTRIBUIÇÕES

Patronal 15,25%

Inativos e Pensionistas

Contrib. Servidores Cedidos
Outras Contribuições (*)

TOTAL

PMG

AUTARQ.

4.598.971,28

13.869,01

36.360,05

18.108,67

5.009.591,02

9.644.922,35

CÂMARA

4.784.843,34

28.563,78

83.032,50

187.360,42

2.105,00

0,00

0,00

49.189,99

TOTAL

172,003,05

15.107,31

8.712,14

396.639,39

(*) .Valor relativo diferença salarial (13º) 2018, 2019 e 2020 – Procurador Câmara

ERRATA
No Ato da Mesa nº 088/2020, publicado na Edição de nº 4.655 do Diário Oficial, em 16
de abril de 2021, onde se lê:
“ATO Nº 088/2020.”
Leia-se:
“ATO Nº 088/2021.”
Câmara Municipal de Guarujá, em 19 de abril de 2021.
Alberto Queiroz Silva
Diretor Administrativo

0,52

Subtotal - Aplicações dos RPPS

-597.541,66

ERRATA
No Ato da Mesa nº 089/2020, publicado na Edição de nº 4.655 do Diário Oficial, em 16
de abril de 2021, onde se lê:
“ATO Nº 089/2020.”
Leia-se:
“ATO Nº 089/2021.”
Câmara Municipal de Guarujá, em 19 de abril de 2021.
Alberto Queiroz Silva
Diretor Administrativo

01,39

Investimentos da Taxa de Administração – Reserva – Caixa Econômica Federal 17.071.410,79

Servidores 14,0%

bilidades dos agentes que participam do processo de análise, avaliação, gerenciamento,
assessoramento, execução e alçadas de decisão de cada instância competente para aplicação
dos recursos destinados aos investimentos do RPPS; 2) Proposta da Diretoria Executiva de
Ato Normativo que define procedimentos administrativos a serem cumpridos nos processos
e operações de aplicação financeira dos recursos previdenciários da Guarujá Previdência
em Títulos Públicos Federais – TPFs; Deliberações: 1) Proposta da Diretoria Executiva de
Ato Normativo que define a separação de responsabilidades dos agentes que participam
do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento, execução e alçadas
de decisão de cada instância competente para aplicação dos recursos destinados aos
investimentos do RPPS: Será agendada nova reunião extraordinária para análise da Proposta.
2) Proposta da Diretoria Executiva de Ato Normativo que define procedimentos administrativos a serem cumpridos nos processos e operações de aplicação financeira dos recursos
previdenciários da Guarujá Previdência em Títulos Públicos Federais – TPFs - Este comitê
analisou a proposta do Ato Normativo enviado pela Diretoria Executiva, propondo algumas
alterações que achou necessárias, e segue para superior apreciação. Não havendo nada mais
a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrado os trabalhos as 14h00min. Para constar, eu,
Fernando Antônio Gonçalves de Melo, secretário da mesa Diretora lavrei a presente Ata, que
vai numerada de 01 (um) a 02 (duas) laudas, que após lida e aprovada, segue assinada por
mim, como secretário, pela Sra. Presidente, pela gestora e pelos demais membros presentes.
Guarujá, 22 de abril de 2021.
Laydianne Alves da Silva Gonçalves
Lucielma Ferreira Feitosa
Presidente Comitê Investimentos
Responsável Técnico
Fernando A. G. de Melo
Aline Borges de Carvalho
Secretário do Comitê
Vice-Secretária
Fábio Enrique Camilo José Esteves
Membro do Comitê (ausente)

ATOS OFICIAIS

00

17

4.192.313,08

10.267,59

111,39

19,88

Schroder

73.339,92

795,64

26,50

7,93

267

36

7,06

63.305.101,30

Inativos

Admitidos após 31/12/00

10,70

Icatu Vanguarda

1.078,23

n/a

7,71

00,68

10.156,20

Quadro 08: (item 1.8)

31,20

5.404.476,16

6.762,85

n/a

0,27

0,90

184.024,53

Pensão por Morte
Auxílio Reclusão

-0,04

Legatus Asset Management

n/a

35

Aposentadoria Especial Magistério

02

(%)

63.403,62

04,38

10.156,20

49

110

13

Valor

34.976.156,35

72.544,28

Total/Aposentadoria

Apos. Voluntária Idade e Tempo

Aposentadoria Compulsória

Participação

Qtde

BNY Mellon - AZ Quest

231

Pensão PMG

63.505,57

Apos. por Incapacidade Permanente

Valor

36.360,05

Admitidos até 31/12/00

49

13

Qtde

Daycoval Asset Management

TOTAL

n/a

1.078,23

43.865,14

11.758,82

Servidores Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência – Competência março/2021

Segregação dos Segurados Qtde.

Aposentadoria PMG

Evolução
(valor)

Banco Santander

Segregação dos Segurados Qtde. Base de Cálculo

2020

Março
(pago em
março/21)

Quadro 11: Saldo dos Investimentos em março/2021. (item 1.13.2)

Contribuição Previdenciária de Servidores Cedidos - Competência fevereiro/2021

2018

Fevereiro
(pago em
Fev/21)

Pagamento de Benefício

Perícias Aposentadoria por Incapacidade Permanente

81.657,82

12.139,92

15.553,78

892.299,62 221.672,15 670.627,47 88 881.994,00 218.496,64 663.497,36

Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Guarujá - Competência fevereiro/2021
2.280 18.272.294,66 2.558.122,12 2.786.524,94

59.418,92

Quadro 09: Folha de Pagamento Servidores em Benefício. (item 1.9.1)

Segregação dos Segurados Qtde. Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal
Admitidos até 31/12/00

04

380.635,04 92.394,34 288.240,70 39 370.329,42 88.943,83 281.385,59

5.212.058,75
2.105,00
8.712,14

10.090.751,73

ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
Ao 22º dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se extraordinariamente
nas dependências da sala de reuniões da sede da autarquia Guarujá Previdência, situada na
Av. Adhemar de Barros, nº 230, 1º. Andar - sala 18, no bairro de Santo Antônio, nesta cidade
de Guarujá, em primeira chamada as 9h (nove horas), e em segunda chamada as 9h30
(nove horas e trinta minutos), em atenção ao edital de convocação publicado no D. O. de
20 de abril de 2021, os membros do Comitê de Investimentos: Presidente do Comitê de
Investimentos, Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves. Membros: Aline Borges de Carvalho,
Fernando Antônio Gonçalves de Melo. Gestora do Comitê Lucielma Ferreira Feitosa. Faltas:
Fábio Enrique Camilo José Esteves. Convidados – Diretor Presidente da Autarquia Sr. Edler
Antonio da Silva. Ordem do dia: Dando início aos trabalhos, a Sra. Laydianne Alves da Silva
Rosa Gonçalves, observou quórum presencial e procedeu à leitura da pauta, a ordem do dia
para operacionalização das atividades, que passou a ser objeto de análise pelos presentes:
1) Proposta da Diretoria Executiva de Ato Normativo que define a separação de responsa-

FONTE: SECRETARIA DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - GUARUJÁ-SP

ANEXO – I da Ata da Centésima Reunião Ordinária do Conselho
Fiscal da Autarquia Previdenciária Guarujá Previdência
Contribuições recolhidas em março de 2021:
Quadro 01: (item 1.1.1)

7

8
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SEGURANÇA

Prefeitura entrega alvará para construção
da nova sede do 21º Batalhão da PM
Diego Marchi

Área está localizada em ponto estratégico na Avenida Atlântica (Enseada), a 300 metros da praia

A

Área tem pouco mais de 3.600 metros quadrados
e foi doada para a PM pela Prefeitura

Prefeitura de Guarujá
deu mais um passo importante para reforçar a
segurança da Cidade. Na manhã da última terça-feira, foi
formalmente entregue ao Estado o alvará para construção
da nova sede do 21º Batalhão
da Polícia Militar do Interior
(21º BPM/I), 5ª Cia PM e Força
Tática, que susbtituirá a atual sede, na Praia do Tombo.
A área de 3.630 metros quadrados, doada pela Prefeitura,
está localizada em ponto estratégico na Avenida Atlântica
(Enseada), a 300 metros da
praia. De acordo com a PM, a
construção deverá ser iniciada
em 60 dias.
Durante a solenidade, as
autoridades municipais destacaram as várias iniciativas
do Município para levar o
quartel da Polícia Militar para
a Enseada, posto que a segurança é fundamental para o
desenvolvimento da Cidade. A

Administração Municipal tem
dado passos importantes para
viabilizar uma cidade cada vez
mais segura para moradores e
turistas. A área escolhida para
abrigar a unidade é considerada perfeita para abrigar o
batalhão, que terá mais estrutura para atender a todo o
Município.
A doação da área é proveniente do projeto de lei nº
134, aprovado pela Câmara de
Vereadores no início de agosto de 2019, e sancionada no
dia 21 do mesmo mês e ano.
O documento foi formulado
e encaminhado ao Legislativo
Municipal após reunião entre
o Executivo e o secretário de
Estado da Segurança Pública.
Com o alvará em mãos, o
comandante do 21º BPM/I, tenente-coronel PM Alexandre
da Silva falou sobre o sonho
que está se concretizando.
“Este é o resultado do esforço
daqueles que nos antecede-

ram e que demos continuidade. Sem dúvida, é uma obra
prioritária para a Polícia Militar, porque além do 21º BPM/I,
será possível abrigarmos os
policiais que vêm à Cidade
para atuar na Operação Verão, e servirá também como
base para operações diversas
da PM”.
As palavras do tenete-coronel Alexandre da Silva foram ratificadas pelo coronel
PM Cássio Araújo de Freitas,
comandante do 6º Batalhão
de Polícia do Interior (CPI6). “Este alvará é muito importante para nossa instituição, pois a nova sede vai
melhorar muito as condições
de trabalho da PM e, consequentemente, o atendimento à população”, destacou. A
cerimônia, que aconteceu no
Paço Municipal Moacir dos
Santos Filho, contou também
com a presença de diversas
autoridades municipais.

SOLIDARIEDADE

Fundo Social entrega cadeira de rodas para Usafa da Vila Edna
das participantes da ação e
mobilizou toda a unidade e
comunidade local em torno
da solidariedade e preservação
ambiental. O equipamento vai
ajudar no fluxo e no atendimento humanizado, segundo
os responsáveis pela unidade.
A campanha é organizada
pela equipe do Projeto Biblioteca Cidadã, da Secretaria Municipal de Educação (Seduc).
São mais de 500 pontos de coleta, incluindo o FSS, unidades
de Saúde, estabelecimentos
comerciais e escolas munici-

pais, estaduais e particulares.
Cada ponto recebeu galões
e sacolas customizados, em
que os lacres e tampas, respectivamente, podem ser depositados. Para solicitação do
Papa Lacre e outras informações, a população deve entrar
em contato com as bibliotecas
centrais: Geraldo Ferraz (Rua
Ceará, s/nº – Vicente de Carvalho), por meio do telefone
3341-7845; e na Martins Fontes (Rua Quintino Bocaiúva,
183 – Centro), pelo telefone
3386-6041.

Fotos Raquel Caxilé

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarujá em parceria com Projeto Biblioteca Cidadã, doou uma cadeira de rodas
para a Usafa Vila Edna (Avenida
Pref. Raphael Vitiello, s/nº), na
última terça-feira (20). A cadeira
é fruto da Campanha Papa Lacre e Papa Tampinha que juntas
arrecadaram durante a pandemia mais de duas toneladas e
meia de materiais recicláveis.
Todo esse material foi revertido
em 30 cadeiras de rodas, que
começam a ser distribuídas.
A Usafa Vila Edna foi uma

Cadeira é fruto da Campanha Papa Lacre e Papa Tampinha que
arrecada materiais recicláveis

