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       COMUNICADOS

OFÍCIO Nº 23/2022

 A Associação dos Estudantes de Peruíbe, representada pelo 
seu Presidente Allex Lúcio Gomes de Souza, solicita publicidade 
do Extrato de Contrato de Prestação de Serviços Nº 01/2022, 
conforme segue:

Extrato de Contrato de Prestação de Serviços Nº 01/2022. Proc. 
Adm. Nº 01/2022. Contratante: ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
DE PERUÍBE - AEP, entidade sem fins lucrativos, com CNPJ sob 
o nº. 54.352.661/0001-05, com sede na Rua Riachuelo, nº 40, sala 
37, Shopping Estações, Centro, Peruíbe/SP – CEP 11750-000, 
neste ato representada pelo Presidente Sr. Allex Lúcio Gomes de 
Souza, portador da Cédula de Identidade, RG: nº 38.500.296-8, 
inscrito no CPF/MF sob n.º 440.847.778-89. Contratada: VIAÇÃO 
PIRACICABANA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ n.º 54.360.623/0078-83, com sede na Rua Firmino Pereira 
dos Santos, n° 200, Jardim Veneza, Peruíbe/SP – CEP 11750-
000, neste ato representada pelo Sr. Edival Delamuta, portador 
da Cédula de Identidade RG n.º 18.408.544-5, inscrito no CPF/
MF sob n.º 105.844.118-39. Objeto: Contratação de serviços 
de TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL COM 
DESTINO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR 
DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
- RMBS, conforme especificações contidas no presente Termo 
de Referência. Assinatura: 22/07/2022. Vigência: 22/07/2022 à 
31/12/2022. Valor Total: R$ 357.689,88. Justificativa: Lei Federal 
Nº 8.666/93, Art. 24, Inciso I. Peruíbe, 27 de julho de 2022. Allex 
Lúcio Gomes de Souza, Presidente da AEP. ASSOCIAÇÃO 
DE ESTUDANTES DE PERUÍBE – AEP. – AEP. HOMOLOGO o 
presente processo. Uma vez cumpridas às formalidades, dê-se 
publicidade na forma da lei.

Peruíbe, 27 de julho de 2022. 
 
  

Allex Lúcio Gomes de Souza 
Presidente em exercício 

       ATOS DO LEGISLATIVO

ATO DA MESA N° 33/2022

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUIBE, AO ABRIGO DO QUE FACULTA O ARTIGO 21-VII DA 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

RESOLVE:

Nomear em comissão a partir 08 de agosto de 2022, a Sra. Kátia 
Andrade do Prado, RG n° 18.086.134-7 SSP/SP, CPF 188.758.128-
61, para o cargo de Assessor Parlamentar, Referência R3B4, do 
Anexo V – Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, da 
Lei Complementar nº 308 de 28 de abril de 2022, para prestar 
serviços no gabinete do Vereador Sergio Roberto de Lara, que 
se responsabilizará pelas funções a serem por ele exercidas e o 
horário a ser cumprido. 
Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 08 de 
agosto de 2022.

RAFAEL VITOR DE SOUZA
Presidente

RODRIGO SILVA PEREIRA GABRIEL DO REIS
1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente
 
 

 

IVAN MARTINS COLARES SERGIO ROBERTO DE LARA
1º Secretário 2º Secretário

O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara 
Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, no uso de suas 

atribuições legais e atendendo o disposto no Artigo 48, §1º, inciso 
I da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, convida a população para Audiência 

Pública a ser realizada no dia 05 de setembro de 2022, às 18:00, 
na Câmara Municipal, sito a Rua Nilo Soares Ferreira n° 37, 

Centro, para discussão do Projeto de Lei nº 61/2022, de autoria 
do Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 

para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro de 2023, e dá outras providências”.

PORTARIA Nº 17, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

Altera o horário de expediente da Câmara Municipal de Perúibe, 
nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 
Mundo FIFA 2022.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE PERUÍBE, no uso das atribuições que   lhe são 
conferidas por Lei:

Considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol na 
Copa do Mundo
FIFA 2022

R E S O L V E:

Art. 1º Fica alterado o horário de expediente da Câmara Municipal 
de Peruíbe, nos dias úteis de jogos da Seleção Brasileira de 
Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, nos termos desta Portaria.

§ 1º O horário de expediente, nos dias referidos no caput deste 
artigo, será:
 I – nos dias em que os jogos se realizarem às 16h: das 8h às 
12h00; das 13h30 as 15h00;
II – nos dias em que os jogos se realizarem às 13h: das 8h às 12h. 
§ 2º As horas não trabalhadas em decorrência do disposto 
neste artigo serão objeto de compensação, a partir do dia 08 
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de agosto de 2022, devendo os funcionários compensarem 
diariamente o horário de trabalho em 10 minutos adicionais.

Art. 2º O disposto no art. 1º desta Portaria não se aplica aos 
funcionários que exerçam atividades consideradas de natureza 
essencial (controle de acesso), os quais ficarão sujeitos ao horário 
de expediente estabelecido, para o funcionamento dos respectivos 
órgãos desta Casa de Leis.

Art. 3 Os protocolos de documentos funcionarão normalmente, 
devendo ser apresentados na Portaria da Câmara.

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 
EM 08 DE AGOSTO DE 2022.

RAFAEL VITOR DE SOUZA
Presidente

       ATOS DO EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE  

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 -  CEP 11750-000 - Fone (0xx13) 3451.1220 
<<<< Estado de São Paulo.>>>> 

Assessoria Parlamentar – e-mail: assparla@gmail.com 
 

DECRETO Nº 5.588, DE 05 DE AGOSTO DE 2022  

_____________________________________________________________________________________________ 
PERUIBE TERRA DA ETERNA JUVENTUDE 

 

  
  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). 

  
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE-SP, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.   

D E C R E T A 
   
Art. 1º- Fica aberto no Poder Executivo Municipal um crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme previsto no 
inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei Municipal nº 
3.996, de 22 de dezembro de 2021, sendo seu crédito e recurso descritos abaixo: 

 

I- Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) 

a) CRÉDITO- previsto no inciso I do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 

02.00.00 PODER EXECUTIVO   
02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
02.20.02 DEPTO. MOBIL. URBANA/FUNDO MUN. TRÂNSITO  

PROGRAMA: 0008 BEM ESTAR E RESPEITO AO CIDADÃO  
15.452.0007.2138 Ações de Fiscalização e Segurança no Trânsito  
 Despesa Corrente  
734.3390.30 Material de Consumo 50.000,00 
TOTAL DE CRÉDITO  50.000,00 
 

b) RECURSO- Excesso de arrecadação conforme previsto no inciso II, do 
art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964). 

ORIGEM DESCRIÇÃO  VALOR 
1911.01.0.1.01.00 MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA - LEGISLAÇÃO 

DE TRÂNSITO 50.000,00 
 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 05 
DE AGOSTO DE 2022. 

 
 

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Peruíbe Terra da Eterna Juventude 
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DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DA PRAÇA 
JURANDIR GILIOLI, NO JARDIM VENEZA A 
SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO CIRILO DOS 
SANTOS.  

 

 
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, NOS TERMOS DO ARTIGO 
93, § 3º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 3.826, de 02 de abril de 2020, que 

“Institui o Programa ‘Parceiros da Praça’, e dá providências correlatas” e o Processo 
Administrativo nº 9.625/2022,  

 
D  E  C  R  E  T  A 

    
Art. 1º- Fica permitida a adoção da Praça Jurandir Gilioli, situada entre as 

ruas Sócrates Ananiades, Reinaldo Garofalo e Osmar Magalhães, no Jardim Veneza, 
nesta cidade de Peruíbe, à Maria da Conceição Cirilo dos Santos, brasileira, 
portadora do RG nº 11.466.614-3 SSP/SP, residente à Rua Reinaldo Garofalo, 259, 
Jardim Veneza, Peruíbe, SP, nos termos do que disciplina a Lei nº 3.826, de 02 de abril 
de 2020. 

 
Art. 2º- Para a urbanização da praça prevista no artigo 1º deste Decreto, a 

adotante se compromete a implantar os equipamentos de acordo com os croquis 
constantes dos processos administrativos nºs 9.625, de 2022 e 14.791, de 2019, 
equipamentos estes que poderão ser utilizados pela população. 

 
Art. 3º- A adoção de que trata o presente Decreto se fará pelo prazo de 360 

(trezentos e sessenta) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública 
e da Adotante. 

 
Art. 4º- A Adotante responderá por todos os encargos civis, administrativos, 

ambientais, trabalhistas e tributários resultantes da execução do seu objetivo, bem 
como sobre as atividades ali praticadas, ficando isenta, integralmente, a Municipalidade 
de qualquer responsabilidade. 

 
Art. 5º- O desvirtuamento da finalidade, ou não cumprimento de qualquer 

das condições expressas neste Decreto e na assinatura do Termo de Permissão, 
autorizará o cancelamento da permissão. 

 
Parágrafo único- A permissão de que trata este Decreto é intransferível a 

qualquer título, não gera qualquer privilégio, não acarreta ônus ao erário público e não 
motiva indenização. 
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Art. 6º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogado o Decreto nº 5.323, de 04 de outubro de 2021. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 

08 DE AGOSTO DE 2022. 
 
 
 
 
 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspar/jtb* 
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DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DA PRAÇA 
JURANDIR GILIOLI, NO JARDIM VENEZA A 
SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO CIRILO DOS 
SANTOS.  

 

 
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, NOS TERMOS DO ARTIGO 
93, § 3º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 3.826, de 02 de abril de 2020, que 

“Institui o Programa ‘Parceiros da Praça’, e dá providências correlatas” e o Processo 
Administrativo nº 9.625/2022,  

 
D  E  C  R  E  T  A 

    
Art. 1º- Fica permitida a adoção da Praça Jurandir Gilioli, situada entre as 

ruas Sócrates Ananiades, Reinaldo Garofalo e Osmar Magalhães, no Jardim Veneza, 
nesta cidade de Peruíbe, à Maria da Conceição Cirilo dos Santos, brasileira, 
portadora do RG nº 11.466.614-3 SSP/SP, residente à Rua Reinaldo Garofalo, 259, 
Jardim Veneza, Peruíbe, SP, nos termos do que disciplina a Lei nº 3.826, de 02 de abril 
de 2020. 

 
Art. 2º- Para a urbanização da praça prevista no artigo 1º deste Decreto, a 

adotante se compromete a implantar os equipamentos de acordo com os croquis 
constantes dos processos administrativos nºs 9.625, de 2022 e 14.791, de 2019, 
equipamentos estes que poderão ser utilizados pela população. 

 
Art. 3º- A adoção de que trata o presente Decreto se fará pelo prazo de 360 

(trezentos e sessenta) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública 
e da Adotante. 

 
Art. 4º- A Adotante responderá por todos os encargos civis, administrativos, 

ambientais, trabalhistas e tributários resultantes da execução do seu objetivo, bem 
como sobre as atividades ali praticadas, ficando isenta, integralmente, a Municipalidade 
de qualquer responsabilidade. 

 
Art. 5º- O desvirtuamento da finalidade, ou não cumprimento de qualquer 

das condições expressas neste Decreto e na assinatura do Termo de Permissão, 
autorizará o cancelamento da permissão. 

 
Parágrafo único- A permissão de que trata este Decreto é intransferível a 

qualquer título, não gera qualquer privilégio, não acarreta ônus ao erário público e não 
motiva indenização. 
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 1 
  

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
VALOR DE R$ 550.000,00 (QUINHENTOS E 
CINQUENTA MIL REAIS). 

 
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE-SP, NO USO DAS SUAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1º- Fica aberto no Poder Executivo Municipal um crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), conforme 
previsto no inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei 
Municipal nº 3.996, de 22 de dezembro de 2021, sendo seu crédito e recurso descritos 
abaixo: 

 
I- Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais); 
 

a)  CRÉDITO- previsto no inciso I do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 

 
02.00.00 PODER EXECUTIVO   

02.10.00 
SECRETARIA MUN.SAUDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE  

02.10.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BASICA  
PROGRAMA: 0005 SAUDE PARA TODOS  
10.301.0005.2057 MANUT. PROGRAMA ATENÇÃO BASICA  
 Despesa Corrente  
265.3390.36 Outros serviços de terceiros –pessoa física 250.000,00 
TOTAL DE CRÉDITO  250.000,00 
 

b) RECURSO- Anulação parcial de dotação, conforme previsto no 
inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

02.00.00 PODER EXECUTIVO   

02.10.00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE  

02.10.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BASICA  
PROGRAMA: 0005 SAUDE PARA TODOS  
10.262.0005.2057 MANUT.DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA  
 Despesa Corrente  
262.3390.30 Material de Consumo 150.000,00 
268.3390.39 Outros Serviços de terceiros-pessoa jurídica 100.000,00 
TOTAL DE CRÉDITO  250.000,00 
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II- Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais); 
 

a) CRÉDITO- previsto no inciso I do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964. 
 

02.00.00 PODER EXECUTIVO   

02.10.00 
SECRETARIA MUN.SAUDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE  

02.10.04 DEPTO DE ASSIST. HOSP. E REGUL. MEDICA  
PROGRAMA: 0005 SAUDE PARA TODOS  

10.302.0005.2068 
MANUT. DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE  

 Despesa Corrente  
343.3390.36 Outros serviços de terceiros –pessoa física 300.000,00 
TOTAL DE CRÉDITO  300.000,00 

 
b) RECURSO- Anulação parcial de dotação, conforme previsto no inciso III, 

do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

02.00.00 PODER EXECUTIVO   

02.10.00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE  

02.10.04 DEPTO DE ASSIST. HOSP. E REGUL.MEDICA  
PROGRAMA: 0005 SAUDE PARA TODOS  

10.302.0005.2068 
MANUT.DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE  

 Despesa Corrente  
341.3390.30 Material de consumo 300.000,00 
TOTAL DE CRÉDITO  300.000,00 
 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 08 
DE AGOSTO DE 2022. 

 
 
 

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Aspar/jtb* 
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PORTARIA Nº. 0476/2022 

 
 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

 
Considerando o exposto pelo Presidente da Sindicância Disciplinar nº. 

001/2022, Portaria nº. 183/2022; 

 
 

R  E  S  O  L  V  E 
 

 

Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para instrução da Sindicância Disciplinar 

nº. 001/2022, nos termos do artigo 76, da Lei Complementar nº. 266, de 15 de agosto de 

2019. 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, 
PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM 
05 DE AGOSTO DE 2022. 

 
 
 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Assinado digitalmente por LUIZ MAURICIO PASSOS DE 
CARVALHO PEREIRA:26635948813
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
66507054000156, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO 
PEREIRA:26635948813
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.08.05 17:35:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LUIZ MAURICIO 
PASSOS DE 
CARVALHO

PEREIRA:26635948813

PORTARIA Nº 0481/2022
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

           Considerando o apurado no processo administrativo disciplinar 
nº 010/2021-PGM;

           Considerando o disposto no artigo 159, inciso II e artigo 164 
da lei complementar nº 175/2011;

R E S O L V E

 Demitir, a partir de 09 de agosto de 2022 a Srª. 
RENATA IVY MARTINS DE LIMA ocupante do cargo de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Padrão 12-A, de provimento efetivo.

DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022.

 LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
    PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0488/2022
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
Considerando: o processo 9764 de 29 de julho de 2022.
R  E  S  O  L  V  E
Revogar a Portaria nº 0107 de 19 de janeiro de 2021, que designou 
o(a) servidor(a) AURELIO FIERRO, matrícula nº. 4560 para exercer 
a Função Gratificada Nível 2 - FG-2.
Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.

DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022.

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 0489/2022
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
Considerando: o processo 9764 de 29 de julho de 2022.
R  E  S  O  L  V  E
Designar o(a) servidor(a) AURELIO FIERRO, matrícula nº. 4560 
ocupante do cargo de ENGENHEIRO FLORESTAL, para sem 
prejuízo de suas funções e atribuições, passar a desempenhar 
suas atividades junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.

DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022.

         LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
           PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº. 0490/2022
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R  E  S  O  L  V  E
Exonerar a pedido, EDUARDO SELYMES SELMES SANTOS 
ocupante do cargo de AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, de 
provimento efetivo, nomeado(a) pela Portaria nº. 0150 de 02 de 
março de 2020.
             Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.      

DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022.

    LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

       PERUIBEPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PERUÍBE - PERUÍBEPREV 
Rua Erasmo Pinheiro Ribas, nº. 609 – Centro 

 Peruíbe – SP – CEP 11750-000 
CNPJ 07.849.816/0001-33 

Tel. (13) 3454-1467 
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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº. 001/2019 
 

Ref: EDITAL Nº 004/2022 – Divulgação dos gabaritos 
 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PERUÍBE - PERUÍBEPREV, por meio da 

sua Superintendência, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao que determina 
o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e demais legislações pertinentes, DIVULGA os 

gabaritos das provas objetivas, realizadas em 07 de agosto de 2022 para os cargos de 

Técnico Previdenciário, Analista Previdenciário – Área Administrativa, Analista 

Previdenciário – Área de Benefícios e Analista Previdenciário – Área Financeira e de 

Investimentos. 

001. PROVA OBJETIVA 

TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO 
 

1  -  C 2  -  C 3  -  D 4  -  A 5  -  B 6  -  A 7  -  A 8  -  D 9  -  B 10  -  D 

11  -  A 12  -  D 13  -  E 14  -  E 15  -  B 16  -  C 17  -  C 18  -  D 19  -  A 20  -  E 

21  -  D 22  -  B 23  -  E 24  -  A 25  -  B 26  -  B 27  -  A 28  -  D 29  -  E 30  -  B 

31  -  C 32  -  D 33  -  B 34  -  A 35  -  E 36  -  E 37  -  B 38  -  D 39  -  B 40  -  A 

41  -  A 42  -  D 43  -  E 44  -  A 45  -  E 46  -  C 47  -  B 48  -  D 49  -  A 50  -  B 

002. PROVA OBJETIVA 

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

1  -  D 2  -  A 3  -  C 4  -  E 5  -  B 6  -  A 7  -  C 8  -  B 9  -  E 10  -  C 

11  -  D 12  -  B 13  -  D 14  -  A 15  -  A 16  -  E 17  -  A 18  -  C 19  -  D 20  -  E 

21  -  B 22  -  A 23  -  D 24  -  C 25  -  B 26  -  D 27  -  B 28  -  E 29  -  C 30  -  A 

31  -  D 32  -  B 33  -  A 34  -  E 35  -  C 36  -  D 37  -  E 38  -  B 39  -  D 40  -  A 

41  -  E 42  -  B 43  -  C 44  -  A 45  -  D 46  -  D 47  -  A 48  -  E 49  -  B 50  -  C 

51  -  C 52  -  A 53  -  D 54  -  C 55  -  E 56  -  C 57  -  D 58  -  C 59  -  E 60  -  B 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PERUÍBE - PERUÍBEPREV 
Rua Erasmo Pinheiro Ribas, nº. 609 – Centro 

 Peruíbe – SP – CEP 11750-000 
CNPJ 07.849.816/0001-33 

Tel. (13) 3454-1467 
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003. PROVA OBJETIVA 

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - ÁREA DE BENEFÍCIOS 
 

1  -  D 2  -  A 3  -  C 4  -  E 5  -  B 6  -  A 7  -  C 8  -  B 9  -  E 10  -  C 

11  -  D 12  -  B 13  -  D 14  -  A 15  -  A 16  -  E 17  -  A 18  -  C 19  -  D 20  -  E 

21  -  B 22  -  A 23  -  D 24  -  C 25  -  B 26  -  D 27  -  B 28  -  E 29  -  C 30  -  A 

31  -  C 32  -  B 33  -  A 34  -  E 35  -  D 36  -  D 37  -  E 38  -  E 39  -  C 40  -  E 

41  -  A 42  -  B 43  -  D 44  -  A 45  -  D 46  -  E 47  -  C 48  -  D 49  -  A 50  -  B 

51  -  D 52  -  A 53  -  C 54  -  D 55  -  E 56  -  E 57  -  E 58  -  A 59  -  D 60  -  A 

004. PROVA OBJETIVA 

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - ÁREA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS 
 

1  -  D 2  -  A 3  -  C 4  -  E 5  -  B 6  -  A 7  -  C 8  -  B 9  -  E 10  -  C 

11  -  D 12  -  B 13  -  D 14  -  A 15  -  A 16  -  E 17  -  A 18  -  C 19  -  D 20  -  E 

21  -  B 22  -  A 23  -  D 24  -  C 25  -  B 26  -  D 27  -  B 28  -  E 29  -  C 30  -  A 

31  -  B 32  -  C 33  -  E 34  -  D 35  -  C 36  -  E 37  -  B 38  -  C 39  -  A 40  -  E 

41  -  D 42  -  B 43  -  E 44  -  B 45  -  A 46  -  E 47  -  C 48  -  D 49  -  D 50  -  E 

51  -  C 52  -  A 53  -  B 54  -  E 55  -  D 56  -  D 57  -  E 58  -  A 59  -  C 60  -  B 
 
 
O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil 
imediatamente seguinte ao da data da divulgação/publicação, ou do fato que lhe deu 
origem. 
 
Para recorrer do gabarito da prova objetiva, o candidato deverá utilizar o campo próprio para 
interposição de recursos, no endereço www.vunesp.com.br, no “link Área do Candidato - 
RECURSOS”, e seguir instruções ali contidas. 
 

Peruíbe, 09 de agosto de 2022. 
 
 
 

MAURÍCIO CONTI 
SUPERINTENDENTE – PERUÍBEPREV 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PERUÍBE - PERUÍBEPREV 
Rua Erasmo Pinheiro Ribas, nº. 609 – Centro 

 Peruíbe – SP – CEP 11750-000 
CNPJ 07.849.816/0001-33 
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003. PROVA OBJETIVA 

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - ÁREA DE BENEFÍCIOS 
 

1  -  D 2  -  A 3  -  C 4  -  E 5  -  B 6  -  A 7  -  C 8  -  B 9  -  E 10  -  C 

11  -  D 12  -  B 13  -  D 14  -  A 15  -  A 16  -  E 17  -  A 18  -  C 19  -  D 20  -  E 

21  -  B 22  -  A 23  -  D 24  -  C 25  -  B 26  -  D 27  -  B 28  -  E 29  -  C 30  -  A 

31  -  C 32  -  B 33  -  A 34  -  E 35  -  D 36  -  D 37  -  E 38  -  E 39  -  C 40  -  E 

41  -  A 42  -  B 43  -  D 44  -  A 45  -  D 46  -  E 47  -  C 48  -  D 49  -  A 50  -  B 

51  -  D 52  -  A 53  -  C 54  -  D 55  -  E 56  -  E 57  -  E 58  -  A 59  -  D 60  -  A 

004. PROVA OBJETIVA 

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - ÁREA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS 
 

1  -  D 2  -  A 3  -  C 4  -  E 5  -  B 6  -  A 7  -  C 8  -  B 9  -  E 10  -  C 

11  -  D 12  -  B 13  -  D 14  -  A 15  -  A 16  -  E 17  -  A 18  -  C 19  -  D 20  -  E 

21  -  B 22  -  A 23  -  D 24  -  C 25  -  B 26  -  D 27  -  B 28  -  E 29  -  C 30  -  A 

31  -  B 32  -  C 33  -  E 34  -  D 35  -  C 36  -  E 37  -  B 38  -  C 39  -  A 40  -  E 

41  -  D 42  -  B 43  -  E 44  -  B 45  -  A 46  -  E 47  -  C 48  -  D 49  -  D 50  -  E 

51  -  C 52  -  A 53  -  B 54  -  E 55  -  D 56  -  D 57  -  E 58  -  A 59  -  C 60  -  B 
 
 
O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil 
imediatamente seguinte ao da data da divulgação/publicação, ou do fato que lhe deu 
origem. 
 
Para recorrer do gabarito da prova objetiva, o candidato deverá utilizar o campo próprio para 
interposição de recursos, no endereço www.vunesp.com.br, no “link Área do Candidato - 
RECURSOS”, e seguir instruções ali contidas. 
 

Peruíbe, 09 de agosto de 2022. 
 
 
 

MAURÍCIO CONTI 
SUPERINTENDENTE – PERUÍBEPREV 

       EDITAIS
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2022 
 

 
1. PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, inscrita no CNPJ sob n° 

46.578.514/0001-20, com sede à Rua Nilo Soares Ferreira, 50, Centro, Peruíbe/SP, neste ato, representada 

pelo Prefeito Municipal, LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, portador do RG nº 

30.131.515-2 e CPF nº 266.359.488-13, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, torna público 

a abertura de edital de chamamento público para o presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

objetivando o preenchimento da função de Motorista para contratação por tempo determinado para atender 

à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da 

Constituição Federal e em conformidade com a Lei Municipal n° 3.174, de 05 de agosto de 2011, para os 
cargos atualmente vagos, dos que vagarem e os em substituição dentro do  prazo de validade de 12 

meses, conforme as condições previstas neste edital e seus anexos. 

1.2. O presente edital se dá em função da necessidade preemente de tais profissionais, somado ao fato de 

não haver candidatos a serem chamados na lista de concurso público. 

1.3. O presente chamamento encontra suporte no inciso VII, do art. 2º, da Lei n° 3.174 de 05 de agosto de 
2011, com alterações posteriores e demais legislação pertinente. 

1.4. As futuras contratações por ocasião do chamamento serão por TEMPO DETERMINADO, para atuarem 

em CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, e, ainda, para aquelas que surgirem durante o período de validade 

deste chamamento, sem prejuízo de convocações futuras por meio de concurso a ser realizado. 

1.5. O Edital poderá ser consultado pelos interessados no site www.peruibe.sp.gov.br e no BOM – Boletim 

Oficial do Município da Estância Balneária de Peruíbe. 

 
2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Edital, o chamamento público objetivando o preenchimento de funções 

para contratação por tempo determinado através de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, conforme 

estabelecido por este edital. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.2. As inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO deverão ser realizadas       somente pela 
INTERNET, no site www.peruibe.sp.gov.br da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, no 

período compreendido entre às 10 horas do dia 10 de agosto de 2022 até às 23h59 min do dia 17 de agosto 

de 2022. 
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3.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 

3.4. Considerando a pandemia de Coronavirus (Covid-19) e o Decreto Municipal vigente no 5.553/2022 

que trata do uso obrigatório de máscaras em ambientes escolares e prédios públicos, será obrigatório o 

uso de máscaras na ocasião da entrega de documentos. 
3.5. Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período de inscrições: 

a) Acessar o site www.peruibe.sp.gov.br; 

b) Localizar, no site, o link correlato a este PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO; 

c) Ler, na íntegra e atentamente, o respectivo Edital de Abertura de Inscrições; 

d) Informar o e-mail pessoal e o CPF; 

e) Preencher total e corretamente os dados solicitados na ficha de inscrição, atentando para a 
veracidade da informação; 

f) Selecionar a opção para a qual deseja concorrer; 

g) Clicar em “Confirmar a Inscrição‟; 

h) Imprimir comprovante/protocolo de inscrição. 

3.6. Os candidatos à função de Motorista deverão apresentar os documentos abaixo relacionados em 

dia, local e horário informado através do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS 

DOCUMENTOS, que será publicado no BOM – Boletim Oficial de Município e site da Prefeitura Municipal 

de Peruíbe em 19.08.2022: 

a) Documento de identificação com foto ou outro documento que comprove ser brasileiro nato ou 
naturalizado;  

b) CPF;  

c) Comprovante de requisitos da função;  

d) Carteira de Habilitação da Categoria exigida;  

e) Teste toxicológico dentro do prazo de validade, conforme a Resolução Nº 843/2021 do CONTRAN;  

f) Currículo (ANEXO I);  

g) Comprovante de experiência profissional;  

h) Declaração de doenças pré-existentes (Anexo II); 

 i) Comprovante de vacinação contra a Covid-19 com esquema completo para a idade. 

 

3.7. Para a entrega dos documentos solicitados no item 3.6 o candidato: 

3.7.1. Deverá comparecer no local, dia e horário informado no EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ENTREGA DE DOCUMENTOS e, caso não compareça, será considerado ausente e portanto será 

eliminado do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

3.7.2. Poderá entregar os documentos por procuração autenticada em cartório, sendo que no ato da 

entrega, o procurador deverá entregar procuração, documento de identificação pessoal e cópia simples 

do documento de identidade do candidato. 

3.7.3. Deverá providenciar cópias reprográficas, autenticadas ou acompanhadas da apresentação do 
original para serem vistadas pelo receptor, sendo que: 

a) Não serão aceitos protocolos de documentos ou fac-símile; 

b) Documento impresso de meio digital (impressão da internet) só será aceito se contiver assinatura PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira n.º 50, Centro, Peruíbe - SP, CEP 11750-000 
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digital ou, no caso de conter código de verificação, se a cópia for autenticada e certificada em cartório 

e, na autenticação, contiver o endereço eletrônico da origem do documento. 

3.7.4. Para envio do Currículo (ANEXO I), o candidato deverá imprimir, preencher e  assinar o ANEXO 
para a função escolhida, para encaminhá-lo. 

3.7.5. Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras. 

3.7.6. Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 

formas que não a especificada neste Edital. 

3.7.7. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos entregues, deverá ser 

anexado comprovante de alteração do nome. 

3.7.8. Todos os documentos apresentados serão recebidos pelos mesários na data de apresentação dos 

títulos, porém serão analisados para posterior validação pela Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo. 

 
4. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS 

4.1. Segue abaixo, quadro com número de vagas, carga horária semanal e vencimento base. 
 

CARGO REQUISITOS DO CARGO 
JORNADA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BASE 

NÚMERO 
DE VAGAS 

VAGA 
RESERVADA 

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
 

Motorista 
(Conselho 

Tutelar) 

Ensino médio completo e 
Carteira Nacional de 

Habilitação “D” (CNH). 
40 h 

R$ 1.935,25 
+ 

Auxílio 
alimentação 

01 00 01 

Motorista 
(Educação) 

Ensino médio completo e 
Carteira Nacional de 

Habilitação “D” (CNH), 
curso especializado para 
transporte de escolares e 

transporte coletivo de 
passageiros. 

40h 

 
R$ 1.935,25 

+ 
Auxílio 

alimentação 

08 01 07 

Motorista 
(Saúde) 

Ensino médio completo e 
Carteira Nacional de 

Habilitação “D” (CNH), curso 
especializado para transporte 
de emergência e transporte 

coletivo de passageiros. 

40h 

 
R$ 1.935,25 

+ 
Auxílio 

alimentação 

03 00 03 

 
5. DA SELEÇÃO 

5.1. Será procedida por Comissão formada por servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de 

Peruíbe.  

5.2. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será constituído de etapa única composta pela análise 

de currículo, de caráter classificatório, e valerá até o máximo de 10 (dez) pontos, obtidos pela soma dos 

requisitos apresentados, conforme Anexo I deste Edital.  

5.3. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.  

5.4. Será de inteira responsabilidade do candidato a entrega da documentação referente a análise 

curricular nos termos deste Edital e seus anexos, sob pena de não serem considerados pela banca 

examinadora.  

5.5. Serão recusados, liminarmente, as documentações que não atenderem as exigências deste Edital e 

seus anexos.  

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
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5.6. Antes da análise de currículo serão conferidos os requisitos do cargo, conforme item 4.1.  

5.7. Os comprovantes de experiência profissional utilizados na análise do currículo serão aceitos quando 

expedidos por instituição autorizada, com devido registro em carteira profissional ou outro documento 

oficial comprobatório.  

5.8. Os certificados e documentos comprobatórios descritos nos itens anteriores deverão ser 

apresentados no ato da posse. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

6.1. A participação de candidatos com deficiência no presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

observará as regras contidas no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal nº 

3.298/1999, artigo 4º, incisos I a IV e na Lei Complementar Municipal nº 249, de 27 de abril de 2018 que 

altera o artigo 7º da Lei Complementar Municipal nº 175, de 19 de dezembro de 2011. 

6.2. Serão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidos no PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO para os candidatos portadores de deficiência, em atenção à Lei Complementar nº 249, 

de 27 de abril de 2018. 

6.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 

artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999. 

6.4. Os candidatos com deficiência participarão do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO em igualdade 

de condições com os demais candidatos, no que se refere à análise de currículo. 

6.5. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições da função pretendida são 

compatíveis com a sua deficiência. 

6.6. Aqueles que apresentarem deficiência compatível com as atividades da respectiva função e 

desejarem prestar o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nesta condição deverão manifestar-se na 

inscrição, entregando laudo médico, contendo o código da Classificação Internacional de Doença - CID, 

descrevendo o tipo da deficiência, juntamente com os outros documentos solicitados neste edital, 

conforme item 3.7. 

 

7. DO RESULTADO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO E DO RESULTADO PRELIMINAR 

7.1. O resultado preliminar da análise do Currículo será publicado em EDITAL no Boletim Oficial do 

Município - BOM e site da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe  www.peruibe.sp.gov.br  

no dia 30.08.2022. 

7.2.  Os candidatos serão classificados de acordo com os requisitos exigidos, resultado da análise da 

documentação apresentada levando-se em consideração a somatória dos pontos obtidos após a análise 

curricular. 

7.3. Serão considerados os seguintes aspectos, por ordem de prioridade, para desempate: 

a) maior idade; 

b) maior tempo de experiência correlata às atribuições; 

c) maior número de filhos; PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
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7.4. O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil 

imediatamente seguinte ao da data da publicação do Resultado da Análise de Currículo. 

7.5. Para recorrer contra o resultado da análise de currículo do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
o candidato deverá enviar a fundamentação com a devida justificativa para o endereço eletrônico 

processoseletivo2022@peruibe2.sp.gov.br. 
7.6. No caso de provimento do recurso interposto, esse poderá, eventualmente, alterar a classificação 

inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior. 

7.7. A decisão do deferimento ou do indeferimento de recursos será publicada no site da Prefeitura 

Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, www.peruibe.sp.gov.br. 

7.8. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado. 

7.9. A Comissão do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO constitui última instância para os recursos, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

7.10. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 

7.11. O candidato que não interpuser recurso no respectivo prazo será responsável pelas consequências 

advindas de sua omissão. 

7.12. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste EDITAL não será conhecido, 

bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele 

que não atender às instruções constantes do link “Recursos” na página específica do PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO. 

7.13. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou por 

qualquer outro meio além do previsto neste Edital. 
 
8. DO RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

8.1. O resultado final deste PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será homologado pelo Prefeito 

Municipal, publicado no Boletim Oficial do Município (BOM) e no site da Prefeitura Municipal da Estância 

Balneária de Peruíbe www.peruibe.sp.gov.br no dia 06.09.2022. 
 
9. DA CONTRATAÇÃO 

9.1. Os candidatos aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, obedecida à classificação 

final, serão convocados para contratação por meio de publicação no Boletim Oficial do Município (BOM), 

sendo lotados de acordo com as necessidades do poder público municipal. 

9.2. O candidato convocado deverá comparecer no dia, horário e local indicado no Edital de Convocação 

para Admissão, munido da documentação constante no item 9.3, para apresentação dos documentos, 

sob pena de sua desídia ser considerada renúncia ao objeto do certame, à relação jurídica e ao direito de 
prestar serviço com esta municipalidade, sendo convocado o próximo classificado da lista. 

9.3. Por ocasião da convocação, serão exigidos dos candidatos classificados os seguintes documentos: 

a) 01 foto 3 X 4 (recente); 

b) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
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c) Cédula de Identidade - RG; 

d) Certidão de Antecedentes Criminais (da SSP); 

e) CPF (Cadastro de Pessoa Física), e situação cadastral; 

f) Título de Eleitor; 

g) Comprovante de votação atual ou Comprovante de Quitação Eleitoral; 

h) PIS e/ou PASEP; 

i)  Consulta Qualificação Cadastral, obtida no site 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e, em caso de divergência, 

providenciar a regularização anexando-se o comprovante; 

j) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino (até 45 anos); 

k) Comprovante dos requisitos exigidos pelo cargo; 

l) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se houver); 

m) Comprovante de filhos incapazes (se houver); 

n) Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores de 5 anos (se houver); 

o) CPF (Cadastro de Pessoa Física), dos filhos menores, do cônjuge e de qualquer outro dependente 

declarado; 

p) Comprovante de endereço atualizado (últimos 90 dias: conta de água, luz, telefone ou contrato 

de locação); 

q) Declaração de não acumulação de cargo público; 

r) Comprovante de vacinação da COVID-19, com esquema completo para a idade. 

9.4 Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em original, ou cópia 
devidamente autenticada por Tabelião ou por membro da Comissão, mediante a apresentação dos 

originais até o momento da contratação. 
 

1100.. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A aprovação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO assegurará apenas a expectativa de 

direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições 

legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de 

classificação e do prazo de validade do processo seletivo. 

10.2. O prazo de validade do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será de 12 (doze) meses, a contar 

da publicação do Edital de homologação do resultado final. 

10.3. Na desistência, renúncia ou eliminação de algum candidato aprovado dentro do número de vagas, 

estas serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação. 

10.4. A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, revogar total ou parcialmente, ou 

mesmo anular o presente chamamento, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou 

ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for. 

10.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
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Edital deverá ser encaminhado por e-mail, no endereço eletrônico 

processoseletivo2022@peruibe2.sp.gov.br.  

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O candidato habilitado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de que trata este Edital poderá 

ser investido no cargo se atendidas, à época, todas as exigências para a contratação ora descritas, 

obedecido o interesse público, bem como a disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de 

Peruíbe.  

11.2. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas 
as condições estabelecidas neste edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 

todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado na análise curricular e que o fato seja constatado 

posteriormente. 

11.3. A inexatidão das informações e/ou irregularidades na documentação, especialmente a mencionada 

no item 3.6, mesmo que verificados posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, da classificação 
e da contratação do candidato, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

11.4. A contratação será feita em conformidade com o estabelecido na Lei Municipal nº 3.174/2011. 

11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM 08 DE AGOSTO DE  2022. 

 

 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO 

PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - TABELAS DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 
 
 

 
CARGO: MOTORISTA 

(Conselho Tutelar) 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Exercício no cargo pretendido 

PONTUAÇÃO 
POR ITEM 

LIMITE MÁXIMO 
DE PONTOS 

 Declaração, cópia do registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou cópia do 
contrato de trabalho (1,0 ponto para cada um ano 
de tempo de serviço comprovado) como motorista 
profissional. 

1,0 10,0 

TOTAL  
 

_______________________________ 
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) 

 
 

CARGO: MOTORISTA 
(Educação) 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Exercício no cargo pretendido 

PONTUAÇÃO 
POR ITEM 

LIMITE MÁXIMO 
DE PONTOS 

 Declaração, cópia do registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou cópia do 
contrato de trabalho (1,0 pontos para cada um ano 
de tempo de serviço comprovado) em transporte 
de escolares. 

1,0 5,0 

 Declaração, cópia do registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou cópia do 
contrato de trabalho (1,0 pontos para cada um ano 
de tempo de serviço comprovado) em transporte 
coletivo de passageiros. 

1,0 5,0 

TOTAL  
 
_______________________________ 
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) 
 

CARGO: MOTORISTA (Saúde) 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Exercício no cargo pretendido 

PONTUAÇÃO 
POR ITEM 

LIMITE MÁXIMO 
DE PONTOS 

 Declaração, cópia do registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou cópia do 
contrato de trabalho (1,0 ponto para cada um ano 
de tempo de serviço comprovado) em transporte 
de emergência, 

1,0 5,0 

 Declaração, cópia do registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou cópia do 
contrato de trabalho (1,0 pontos para cada um ano 
de tempo de serviço comprovado) em transporte 
coletivo de passageiros. 

1,0 5,0 

SUBTOTAL  
_______________________________ 
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) 

 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
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ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE DOENÇAS PRÉ EXISTENTES 
 
 
 
 

Eu,________________________________________________________________________, inscrito(a) 
no CPF n° _______________________, para assumir o cargo de 

____________________________________________ referente ao Processo Seletivo Simplificado Nº 
02/2022, DECLARO que não possuo as condições e/ou as comorbidades abaixo relacionadas:  

 
• Obesidade (IMC>40), diabetes descompensada, imunossupressão, doenças pulmonares 
preexistentes, doenças degenerativas da coluna vertebral, doenças cerebrovasculares, doenças 

vasculares, doenças cardiovasculares, doenças hematológicas, neoplasias malignas, tuberculose, 
hepatopatias e nefropatias. 

 
 
 

Peruíbe, ______de______________ , de 2022.  
 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 
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ANEXO III  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO MOTORISTA  

 
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  

- Dirigir automóveis, utilitários, camionetes, caminhões, ônibus, tratores leves e demais veículos de 

transporte de passageiros e cargas da frota municipal, dentro e fora do Município, verificando diariamente, 

antes e após sua utilização, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, 

água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros;  

- Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia 

imediata quando do término da tarefa;  
- Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para 

assegurar a plena condição de utilização;  

- Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, 

viagens realizadas, objetos ou pessoas transportados, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, 

a fim de manter a boa organização e controle da administração;  

- Recolher o veículo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando o corretamente 

estacionado e fechado;  

- Solicitar os serviços de mecânica e manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer 
irregularidade;  

- Transportar pessoas e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos;  

- Efetuar o transporte de material pesado, tais como: pedra, areia, ferro para construção, terra, entre outros;  

- Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos para evitar acidentes e danos aos 

materiais transportados;  

- Executar serviços de entrega e retirada de documentos e materiais;  

- Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; - Realizar 
reparos de emergência;  

- Dar assistência aos outros motoristas em casos de sinistros e panes dos veículos;  

- Praticar a direção defensiva visando à diminuição dos riscos de acidentes;  

- Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar 

danos aos materiais transportados;  

- Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; - Fazer 

pequenos reparos de urgência;  

- Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre 
que necessário;  

- Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do caminhão;  

- Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, 

itinerários percorridos e outras ocorrências;  

- Executar outras atividades correlatas. 
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ANEXO III  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO MOTORISTA  

 
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.  

- Dirigir automóveis, utilitários, camionetes, caminhões, ônibus, tratores leves e demais veículos de 

transporte de passageiros e cargas da frota municipal, dentro e fora do Município, verificando diariamente, 

antes e após sua utilização, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, 

água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros;  

- Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia 

imediata quando do término da tarefa;  
- Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para 

assegurar a plena condição de utilização;  

- Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, 

viagens realizadas, objetos ou pessoas transportados, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, 

a fim de manter a boa organização e controle da administração;  

- Recolher o veículo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando o corretamente 

estacionado e fechado;  

- Solicitar os serviços de mecânica e manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer 
irregularidade;  

- Transportar pessoas e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos;  

- Efetuar o transporte de material pesado, tais como: pedra, areia, ferro para construção, terra, entre outros;  

- Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos para evitar acidentes e danos aos 

materiais transportados;  

- Executar serviços de entrega e retirada de documentos e materiais;  

- Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; - Realizar 
reparos de emergência;  

- Dar assistência aos outros motoristas em casos de sinistros e panes dos veículos;  

- Praticar a direção defensiva visando à diminuição dos riscos de acidentes;  

- Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar 

danos aos materiais transportados;  

- Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; - Fazer 

pequenos reparos de urgência;  

- Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre 
que necessário;  

- Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do caminhão;  

- Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, 

itinerários percorridos e outras ocorrências;  

- Executar outras atividades correlatas. 

      CONSELHO DA CIDADE

CONSELHO DA CIDADE DE PERUÍBE
PARECER 01/2022

Ref: Análise da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal

O Conselho da Cidade de Peruíbe, em 27 (vinte e sete) reuniões 
realizadas entre o dia 08 de fevereiro de 2021 e 08 de agosto de 
2022, analisou a proposta de lei apresentada pelo Poder Executivo 
em audiência pública realizada em 18 de dezembro de 2022 e 
manifesta-se favoravelmente ao encaminhamento da proposta 
de revisão do Plano Diretor municipal conforme texto anexo, 
que representa a versão consolidada da lei já com as alterações 
propostas dentro do Conselho da Cidade.
O procedimento de análise e votação de cada trecho da lei 
apresentada em audiência obedeceu ao rito proposto no Edital de 
Convocação 02/2020, conforme detalhamento a seguir:
• Artigos 1 ao 16, referentes ao Título I – das Disposições 
Iniciais, aprovado por consenso em 11/04/2022;
• Artigos 17 ao 23, referentes ao Título I – das Disposições 
Iniciais, não houveram alterações propostas pelo Poder Executivo;
• Artigos 24 e 25 (Título II – seção da Saúde), aprovados 
por consenso em 20/06/2022;
• Artigos 26 e 27 (Título II, seção do Esporte), aprovados 
por consenso em 19/04/2021;
• Artigos 28 e 29 (Título II, seção da Educação), aprovados 
por consenso em 19 e 26/04/2021;
• Artigos 30 e 31 (Título II, seção da Cultura), aprovados por 
consenso em 26/04/2021;
• Artigos 32 a 34 (Título II, seção da Assistência), aprovados 
por consenso em 20/09/2021;
• Artigos 35 e 36 (Título II, seção da Segurança), aprovados 
por consenso em 09/08/2021;
• Artigos 37 a 39 (Título II, seção do Desenvolvimento 
Sustentável), aprovados por consenso em 08/11/2021;
• Artigos 40 a 43 (Título II, seção do Turismo), aprovados 
por consenso em 31/05/2021, à exceção do inciso XIII do artigo 41, 
aprovado por votação em 27/06/2022;
• Artigos 44 e 45 (Título II, seção da Conservação do 
Patrimônio Ambiental), aprovados por votação em 20/06/2022;
• Artigos 46 a 48 (Título II, seção da Infraestrutura), 
aprovados por consenso em 14/06/2021;
• Artigos 49 a 53 (Título II, seção da Habitação), aprovados 
por votação em 04/07/2022;
• Artigos 54 e 55 (Título II, seção da Qualificação da Gestão 
Municipal), aprovados por consenso em 18/10/2021;
• Artigos 56 a 87 (Título III, da Gestão Democrática), 
aprovados por consenso em 14/03/2022, à exceção do parágrafo 
§3° do artigos 64 e da alínea a) do §1° do artigo 66, aprovados por 
votação em 04/07/2022;
• Artigos 88 a 179 (Título IV, da Organização Territorial), 
aprovados por votação em 27/06/2022;
• Artigos 180 a 239 (Título V, dos Instrumentos Urbanísticos), 
aprovados por votação em 27/06/2022, com o artigo 182 aprovado 

por nova votação em 08/08/2022;
• Artigos 239 a 256 (Título VI, das Disposições Finais), 
aprovados por votação em 04/07/2022;
Esclarece-se ainda que foram consideradas aprovações por 
consenso aquelas onde não houve nenhum voto contrário à 
proposta debatida, desconsiderando-se eventuais abstenções.
Dessa forma, encaminha-se ao Poder Executivo para os trâmites 
finais visando o encaminhamento da proposta à Câmara Municipal.

Peruíbe, 09 de agosto de 2022.

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO
Presidente
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VERSÃO COMPLETA E CONSOLIDADA DO PLANO DIRETOR, COM AS 
ALTERAÇÕES APROVADAS PELO CONSELHO DA CIDADE, APÓS REUNIÕES DE 

08/02/2021 A 08/08/2022 
 
 

DESTACA TODAS AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 
(AUDIÊNCIA PÚBLICA + CONSELHO DA CIDADE) 

 
 
 

LEGENDA: VER RODAPÉ 
 
 
 

MINUTA DE LEI CONSOLIDADA A SER ENCAMINHADA AO PODER EXECUTIVO 
PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI FINAL E POSTERIOR 

ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL 
 

09/AGOSTO/2022 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 100, DE 29 DE MARÇO DE 2007. 

 
INSTITUI O PLANO DIRETOR, DEFINE PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, 
ESTRATÉGIAS E INSTRUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE 
PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO DE PERUÍBE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
JOSÉ ROBERTO PRETO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA DE PERUIBE, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL EM 
SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 08  E 15 DE MARÇO DE 
2007 APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI. 
 
AUTORIA: EXECUTIVO. 
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TÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
                               TÍTULO I 

DA FUNDAMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º.  Em atendimento às disposições do art. 182 da Constituição Federal, do 
Capítulo III da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e dos artigos 
5º, 8º e 77 da Lei Orgânica do Município ficam aprovados nos termos desta Lei 
Complementar, o Plano Diretor da Estância Balneária de Peruíbe. 

Parágrafo único - O Plano Diretor é elaborado em conformidade com os 
princípios e normas de preservação ambiental previstos na Lei Orgânica, em 
harmonia com as Legislações Federal e Estadual, especialmente a referente 
ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil, ao Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de 
São Paulo e ao Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da 
Baixada Santista.  
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Art. 2º.  O Plano Diretor do Município de Peruíbe é o instrumento global e estratégico 
para promoção do desenvolvimento municipal, determinante para os agentes públicos e 
privados que atuam no Município. 

§ 1º -   Como instrumento orientador básico dos processos de ordenamento e 
transformação do espaço urbano e rural e de sua estrutura territorial, esta Lei  
Complementar aplica-se a toda extensão territorial do Município. 

§ 2º -   O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento 
municipal, devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o 
Orçamento Anual incorporar as políticas públicas, programas, projetos, 
planos, diretrizes, estratégias e prioridades nele contidas. 

Art. 3º.  Além da Lei do Plano Diretor, o processo de planejamento municipal 
compreende os seguintes itens: 

I. Lei de Parcelamento; 
II. Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
III. Código de Obras;  
IV. Código de Posturas; 
V. Lei do Sistema Viário; 
VI. Gestão Orçamentária Participativa, incluindo o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual; 
VII. Planos, Programas e Projetos Setoriais de Saúde, Desenvolvimento Sócio-

econômico, Educação, Segurança, Habitação, Esporte e Lazer, Cultura, 
Assistência Social, entre outros. 

Art. 4º.  Todas as políticas, estratégias e ações atinentes às matérias tratadas no 
Plano Diretor deverão atender aos fundamentos contidos nos princípios e objetivos gerais 
definidos nesta Lei Complementar, considerando os seguintes conceitos: 

I. princípio: pressuposto geral indicativo da esfera de possibilidade e de limite 
das ações a serem desenvolvidas no Município de Peruíbe; 

II. objetivos gerais: preceitos que definem os resultados a serem alcançados a 
partir da efetivação do Planejamento do Município, que apresenta como base 
o Plano Diretor; 

III. políticas gerais de desenvolvimento: apresentam como finalidade a 
priorização de medidas de atendimento aos objetivos gerais, assim como a 
definição de formas e meios possíveis à implementação das estratégias e 
ações definidas no Plano Diretor e nos Planos Setoriais e de Ação do 
Município; 
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IV. estratégias: são meios operacionais de realização que tem como base o 
Plano Diretor do Município e vinculam a elaboração de Políticas Setoriais, 
Planos, Programas e Projetos definidos pelo Poder Executivo Municipal. 

Art. 5º.  Todas as Legislações Municipais que apresentarem conteúdo pertinente à 
matéria tratada no Plano Diretor deverão obedecer às disposições nele contidas. 

Art. 6º.  Este Plano Diretor está fundamentado nos princípios e demais 
determinações dispostas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei 
Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2.001 – Estatuto da Cidade, na Lei Orgânica do 
Município de Peruíbe e demais legislações pertinentes à matéria. 

 
Capítulo II 

DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE 
 

Art. 7º.  A política de desenvolvimento municipal tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e das propriedades rural e urbana. 

§ 1º -   Para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade os 
agentes públicos e privados que atuam no Município devem observar e 
cumprir os dispositivos legais constantes na Lei Federal nº 10.257, de 10 de 
Julho de 2001 - Estatuto da Cidade - e neste Plano Diretor, 
fundamentalmente nos objetivos definidos para cada diferente Macrozona. 

§ 2º -   A função social da cidade no Município de Peruíbe é regulada pelas 
diretrizes constantes no Estatuto da Cidade:  

I. garantia do direito a cidade sustentável, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações; 

II. gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; 

III. cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 
sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV. planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua 
área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento 
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
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V. oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 
características locais; 

VI. ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a)  a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b)  a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c)  o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados 

em relação à infra-estrutura urbana; 
d)  a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 

pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura 
correspondente; 

e)  a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização 
ou não utilização; 

f)  a deterioração das áreas urbanizadas; 
g)  a poluição e a degradação ambiental; 
h) a excessiva ou inadequada impermeabilização do solo. 
VII. integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo 

em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob  
sua  área  de influência; 

VIII. adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência; 

IX. justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização; 

X. adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e 
dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a 
privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos 
bens pelos diferentes segmentos sociais; 

XI. recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a 
valorização de imóveis urbanos; 

XII.  proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico; 

XIII. audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o 
conforto ou a segurança da população; 

XIV. regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de 
baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 
urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 
socioeconômica da população e as normas ambientais; 
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XV. simplificação da Legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das 
normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da 
oferta dos lotes e unidades habitacionais; 

XVI. isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, 
atendido o  interesse social. 

§ 3º -  A propriedade imobiliária cumpre a sua função social quando respeita 
simultaneamente as funções sociais da cidade, os objetivos definidos nas 
Macrozonas e os dispositivos legais desta Lei Complementar. 

 
 

Capítulo III 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Art. 8º.  São princípios fundamentais do Plano Diretor do Município de Peruíbe: 
I. direito universal à moradia digna; 
II. acesso universal à infra-estrutura e serviços públicos; 
III. universalização de políticas públicas sociais; 
IV. gestão pública ética e participativa; 
V. direito ao trabalho; 
VI. desenvolvimento sócio econômico sustentável; 
VII. conservação, preservação e manutenção do ambiente natural e dos bens 

históricos culturais. 

Art. 9º.  O princípio do direito universal à moradia digna é definido como o direito à 
moradia adequada e acessível à população, sem distinção de cor, raça, credo ou classe 
social. 

Parágrafo único - Para efeitos desta Lei Complementar entende-se por moradia 
digna a morada que atenda simultaneamente os seguintes requisitos: 

I. posse juridicamente segura; 
II. adequada privacidade, adequado espaço e acessibilidade física; 
III. adequada iluminação, aquecimento e ventilação; 
IV. adequada infra-estrutura básica e serviços, bem como suprimento de água, 

saneamento e tratamento de resíduos; 
V. durabilidade e estabilidade estrutural; 
VI. apropriada qualidade ambiental e de saúde; 
VII. adequada localização com relação ao trabalho e serviços básicos; 
VIII. que seja fisicamente acessível e próxima a áreas habitadas; 
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IX. que corresponda à identidade cultural local; 
X. que seja segura à saúde do morador; 
XI. que seja acessível ao perfil socioeconômico da população. 

Art. 10.  O princípio do acesso universal à infra-estrutura e serviços públicos é 
definido como a universalização da infra-estrutura e serviços públicos básicos com 
qualidade. 

§ 1º -   Consideram-se infra-estrutura básica: 
I. os equipamentos de abastecimento de água potável; 
II. disposição adequada de esgoto sanitário; 
III. distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 
IV. solução de manejo de águas pluviais; 
V. vias de circulação pavimentadas. 
§ 2º -   Consideram-se serviços públicos básicos: 
I. coleta de lixo seletiva; 
II. transporte coletivo; 
III. limpeza pública; 
§ 3º -   Para a garantia da qualidade vida da população compete ainda ao 

Município garantir o acesso à equipamentos comunitários de: 
I. esporte e lazer; 
II. educação; 
III. cultura; 
IV. saúde; 
V. segurança; 
VI. convívio social. 

Art. 11.  O princípio da universalização de políticas públicas sociais é definido como a 
aplicação e garantia das políticas públicas sociais com qualidade para  a  população  e 
eficiência e eficácia na gestão. 

Art. 12.  O princípio da gestão pública ética e participativa é definido como a 
Administração Pública democrática e transparente, obedecendo aos princípios da 
primazia do interesse público, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência.  

Art. 13.  O princípio do direito ao trabalho é definido como o direito ao trabalho e 
renda para todos, com dignidade e remuneração adequada. 

Art. 14.  O princípio do desenvolvimento sócio econômico sustentável é definido 
como o desenvolvimento sustentável, com distribuição de renda e igualdade para todos. 
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Art. 15.  O princípio da Conservação, Preservação e Manutenção do Ambiente 
Natural e dos Bens Históricos Culturais é definido como o desenvolvimento sustentável 
com preservação do ambiente natural e dos bens histórico-culturais. 

 
Capítulo IV 

DOS OBJETIVOS GERAIS 
 

Art. 16.  São objetivos gerais decorrentes dos princípios estabelecidos pelo Plano 
Diretor: 

I. cumprimento da função social da cidade e da propriedade; 
II. moradia legalizada e acessível a toda população; 
III. garantia de Infra-estrutura e serviços públicos de qualidade em todos os 

bairros: abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem, 
pavimentação, coleta de lixo seletiva e reciclagem, iluminação pública, 
transporte coletivo, limpeza pública, equipamentos públicos de esporte e 
lazer, creches, escolas municipais e postos de saúde; 

IV. acesso universal a saúde pública humanizada com atendimento de 
qualidade; 

V. garantia de práticas esportivas e de lazer visando a melhoria da qualidade de 
vida atendendo aos desejos da população; 

VI. educação pública com qualidade e acessibilidade para todas as faixas etárias 
em todos os níveis, inclusive o ensino profissionalizante; 

VII. promoção da cultura visando o fortalecimento da identidade cultural; 
VIII. assistência social descentralizada atendendo todos os grupos sociais 

vulneráveis através de recursos humanos recursos financeiros e estrutura 
física adequada para o atendimento da população; 

IX. segurança garantida por meio de políticas preventivas eficientes com a 
criação da guarda municipal; 

X. recuperação e valorização das funções de planejamento, articulação e 
controle das políticas públicas; 

XI. promoção de processos participativos de controle social do planejamento e 
gestão municipal; 

XII. diversificação das atividades econômicas rurais e urbanas, priorizando 
sistemas produtivos perenes que desenvolvam as potencialidades locais 
oportunizando melhorias sociais e competitividade da economia local; 

XIII. capacitação profissional da mão-de-obra local, direcionada as 
potencialidades da economia municipal; 

XIV. incentivo para produção direta e  comercialização de bens e serviços; 
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XV. compatibilização da  conservação com a utilização do patrimônio cultural, 
histórico e ambiental visando o desenvolvimento sócio-econômico do 
Município; 

XVI. educação ambiental continuada garantida a todas as faixas etárias, inclusive 
a população flutuante como incentivo à tomada de consciência para a 
preservação, manutenção e conservação do ambiente natural e dos bens 
histórico-culturais; 

XVII. aplicação de mecanismo efetivos para proteção das áreas socioambientais 
com fiscalização do uso e ocupação; 

XVIII. elaboração e implementação da Agenda 21da Agenda 2030 do 
PNUD, através dos ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 
 

TÍTULO II 
DAS POLÍTICAS GERAIS DE DESENVOLVIMENTO E SUAS ESTRATÉGIAS 

 

Art. 17.  Os objetivos gerais definidos no Plano Diretor serão atendidos por meio de 
Políticas Gerais de Desenvolvimento e suas estratégias.  

Art. 18.  As Políticas Gerais de Desenvolvimento apresentam como conteúdo a 
definição de prioridades que devem orientar o planejamento e a ação do Poder Executivo 
no atendimento dos objetivos definidos nesta Lei Complementar.  

Art. 19.  São consideradas Políticas Gerais de Desenvolvimento para o Município de 
Peruíbe, para os efeitos desta Lei Complementar: 

I. acesso universal às políticas públicas; 
II. desenvolvimento sócio-econômico sustentável; 
III. conservação, preservação e manutenção do ambiente natural e patrimônio 

socioambiental; 
IV. desenvolvimento territorial; 
V. qualificação da gestão municipal. 

 
Capítulo I 

DO ACESSO UNIVERSAL ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS 
 

Art. 20.  O desenvolvimento social no Município será respaldado pela ação do Poder 
Público Municipal diretamente nas matérias de sua competência e, indiretamente, 
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mediante a colaboração com as demais esferas governamentais e com a iniciativa 
privada. 

Art. 21.  Os programas destinados ao desenvolvimento social da comunidade serão 
preferencialmente organizados de forma a integrar as ações das diferentes unidades do 
Poder Executivo Municipal, tendo por referência territorial as Macrozonas em que se 
subdivide o Município. 

Art. 22.  A ação municipal voltada ao desenvolvimento social da comunidade deverá 
ser planejada a curto, médio e longo prazos, tendo por referência as demandas da 
população e os cenários de desenvolvimento futuro do Município. 

Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal deverá promover a articulação e a 
integração das políticas setoriais. 

Art. 23.  A Secretaria Municipal de Planejamento fica encarregada de manter 
atualizadas as informações estatísticas necessárias para a elaboração dos cenários de 
desenvolvimento futuro do Município e coordenar a elaboração dos planos setoriais 
correspondentes. 

 
Seção I 

Da Saúde 
 

Art. 24.  A Política Municipal da Saúde tem como objetivo geral o acesso universal a 
saúde pública humanizada com atendimento de qualidade. 

Art. 25.  Para a consecução da Política Municipal de Saúde devem ser observadas 
as seguintes estratégias: 

I. ampliar a capacidade de atendimento do Serviço de Saúde Municipal em 
consonância com o Plano Municipal de Saúde; 

II. fortalecer a gestão pública, o planejamento e o controle dos serviços de 
saúde; 

III. promover a formação e capacitação dos profissionais da saúde; 
IV. implantar um sistema eficiente de comunicação entre as unidades  e  de 

agendamento de consulta.  
V.  facilitar e promover o acesso às pessoas que queiram participar de 

programas de controle da natalidade e de prevenção de doenças infecto-
contagiosas. 

VI. desenvolver práticas integrativas e complementares no sistema único de 
saúde em âmbito municipal; 
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VII. promover educação popular em saúde; 
VIII. desenvolver e executar ações, atividades e estratégias de vigilância em 

saúde, em seu território de atuação. 
 
 

Seção II 
Do Esporte e Lazer 

Art. 26.  A Política Municipal do Esporte e Lazer tem como objetivo geral a garantia 
de práticas esportivas e de lazer visando a melhoria da qualidade de vida atendendo aos 
desejos da população. 

Art. 27.  Para a consecução da Política Municipal de Esporte e Lazer devem ser 
observadas as seguintes estratégias: 

I. otimizar a utilização dos equipamentos públicos municipais ociosos para 
realização de atividades de esporte e lazer; 

II. construir equipamentos de Esporte e Lazer que atendam prioritariamente as 
regiões mais populosas e carentes com maior vulnerabilidade social do 
Município;  

III. ampliar a capacidade de atendimento e a diversificação das atividades 
esportivas oferecidas pelo Departamento de Esporte; 

IV. revitalizar e manter constante manutenção dos espaços públicos de esporte 
e lazer existentes; 

V. elaboração do Plano Municipal de Esporte e Lazer, com base em um 
diagnóstico participativo que levante os principais desejos da população.  

VI.  fortalecer e incentivar as entidades esportivas, o Fundo Municipal de 
Esportes e o Conselho Municipal de Esportes; 

VII.  viabilizar estudos para contratação de professores especializados e capacitar 
os servidores efetivos do departamento. 

VIII.   viabilizar estudos para criação e implantação de Lei de Incentivo ao Esporte, 
mobilizando a comunidade para engajamento através de campanhas e 
incentivos. 

IX.  viabilizar a criação de espaços públicos de esportes e lazer nos trechos 
beira-mar, para incentivar munícipes, turistas e veranistas, de todas as 
idades, à prática esportiva; 

X. viabilizar a implantação de atividades esportivas para as pessoas com 
deficiência e para a pessoa idosa. 

XI. Criação de um registro oficial com dados de competições esportivas, 
resgatando também informações de eventos já realizados; 
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Seção III 

Da Educação 
 

Art. 28.  A Política Municipal de Educação tem como objetivo geral educação pública 
com qualidade e acessibilidade para todas as faixas etárias em todos os níveis, inclusive 
o ensino profissionalizanteconforme previsão da Lei de Diretrizes e Bases e alterações 
posteriores. 

§ 1º -   O Município exercerá a Política Municipal de Educação em virtude 
daquilo que é definido como matéria de sua competência, de acordo com o 
preconizado na legislação vigente, em particular a Lei Federal nº 9.394 de 20 
de dezembro de 1.996 - Lei de Diretrizes e Bases - a Lei nº 10.172 de 10 de 
janeiro de 2.001 - Plano Nacional de Educação e a Lei Orgânica do 
Município. 

§ 2º -   No planejamento e execução da Política Municipal de Educação o 
Município se incubirá de: 

I. organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu 
Sistema Municipal de Ensino, integrando-os à Política e aos Planos 
Educacionais da União e do Estado de São Paulo; 

II. exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III. autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 

ensinoelaborar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
IV. oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, permitida atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem plenamente atendidas as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino; 

V. assumir a transporte escolar dos alunos da rede municipal. 
 

Art. 29.  Para a consecução da Política Municipal de Educação devem ser 
observadas as seguintes estratégias: 

I. ampliar o atender a demanda de ampliar o atendimento do ensino infantil, 
priorizando as crianças de 0 a 3 anos, por meio de creches da Administração 
direta e conveniada em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, especialmente nos bairros com dificuldade de 
deslocamento; 

II. qualificar os espaços das escolas municipais; 
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III. capacitar os profissionais da educação de forma a garantir um ensino público 
de qualidade; 

IV. garantir à população do Município o acesso e permanência ao ensino público 
com qualidade, inclusive os alunos da educação especial; garantir à 
população do Município igualdade de condições para o acesso e 
permanência ao ensino público com qualidade, preferencialmente em 
Unidade Escolar mais próxima de sua residência, inclusive os alunos da 
educação especial, adequando para tanto os prédios escolares, priorizando o 
atendimento em relação a acessibilidade e sustentabilidade; 

V. promover programas educacionais de inclusão e de atendimento as pessoas 
com deficiência 

VI. formalizar convênios, dentro de suas competências, com outros órgãos 
público e iniciativa privada a fim de promover de cursos profissionalizantes 
articulados com outros projetos voltados à inclusão social e de 
desenvolvimento socioeconômico local e regional Viabilizar políticas públicas 
que ofereçam cursos técnicos e de capacitação fomentar políticas públicas 
que estimulem cursos técnicos e de capacitação; 

VII. garantir educação aos jovens e adultos que não freqüentaram ou não 
concluíram o Ensino Regular na idade certa garantir educação aos jovens e 
adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental na idade própria; 

VIII. adequar o currículo das unidades escolares a realidade socioeconômica e 
cultural da comunidade que está inseridaelaborar orientações curriculares 
para a rede municipal de ensino de Peruíbe e acompanhar o cumprimento 
das mesmas Elaborar e implementar orientações curriculares para a rede 
municipal de ensino de Peruíbe, adequando o currículo das Unidades 
Escolares à realidade socioeconômica e cultural da comunidade escolar, e 
acompanhar o cumprimento das mesmas, pautadas na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).  

VIII.  inserir no currículo escolar aulas sobre segurança pública e cidadania. 
IX.  implantar, gradativamente, em todas as unidades da rede municipal de 

ensino, programas esportivos, através da contratação de profissionais 
especializados. 

VIIIIX. promover acesso à tecnologia para uso pedagógico e administrativo 
nasdas Unidades Escolares e da Secretaria Municipal de Educação garantir 
acesso à tecnologia para uso pedagógico e administrativo nas Unidades 
Escolares e da Secretaria Municipal de Educação; 

X. implantar de forma gradual a conectividade para o uso pedagógico pela 
comunidade escolar; 
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XI. viabilizar politicas de integração entre as diferentes Secretarias (Educação, 
Cultura, Turismo e Meio Ambiente) fortalecendo o contexto em que os 
estudantes estão inseridos no município; 

XII. fortalecer a integração das escolas e entidades para projetos ambientais;  
XIII. incentivar a pesquisa cientifica através da parceria com 

universitários/acadêmicos e universidades públicas para melhorar a 
qualidade da educação; 

IXXIV- monitorar periodicamente o Plano Municipal da Educação; 
XV- garantir o alinhamento de toda a rede de ensino às ações da Secretaria 

Municipal de Educação. 
XVI. garantir, nas escolas municipais, uma educação integral que valorize as 

diversidades e identidades culturais de suas comunidades locais, suas 
tradições, seus princípios e o respeito às diferentes manifestações artísticas 
e culturais; 

XVII. garantir, nas escolas municipais, implementação de currículo que apresente 
e valorize a diversidade cultural, racial, social, econômica e a história das 
culturas afro-brasileira e indígena, de acordo com a Lei nº 10.639 de 09 de 
janeiro de 2003 e Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008; 

XVIII. garantir, nas escolas municipais localizadas em territórios de comunidades 
tradicionais, com base na política pública de Educação do Campo, 
implementação de currículo que valorize os conhecimentos tradicionais e a 
identidade local, reconhecendo as comunidades caiçaras, pescadores 
artesanais, indígenas e outros grupos existentes dos povos e comunidades 
tradicionais; 

 
 

Seção IV 
Da Cultura 

 

Art. 30.  A Política Municipal de Cultura tem como objetivo geral a promoção da 
Cultura visando o fortalecimento da identidade cultural. 

 

Art. 31.  Para a consecução da Política Municipal de Cultura devem ser observadas 
as seguintes estratégias: 

I. disponibilizar à população equipamentos de promoção cultural;  
II. implantar equipamentos de cultura nas comunidades mais populosas e  

carentescom maior vulnerabilidade social; 
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III. identificar e salvaguardar os patrimônios materiais e imateriais que formam a 
identidade cultural de Peruíbe; 

IV. promover a educação patrimonial: 
a)  do patrimônio material; 
b)  do patrimônio imaterial; 
V. promover Fóruns de debate a fim de identificar e fortalecer a diversidade 

cultural. 
VI. mapear e promover as ações culturais e artísticas no município. 
 
Parágrafo Único - As estratégias elencadas neste artigo deverão constar em um 

Plano Municipal de Cultura contemplando: 
a) a identificação de todas as manifestações culturais do município, com a 

participação dos povos e comunidades envolvidos; 
b)  as estratégias para sua preservação. 

 
 

Seção V 
Da Assistência Social 

 

Art. 32.  A Política Municipal de Assistência Social tem como objetivo geral à 
promoção da Assistência Social visando o atendimento descentralizado de todos  os  
grupos sociais vulneráveis através de recursos humanos, recursos financeiros e estrutura 
física adequada para o atendimento a população.  

 

Art. 33.  Para a consecução da Política Municipal de Assistência Social devem ser 
observadas as seguintes diretrizes: 

I. implantar Centros de Referência da  Assistência  Social - CRAS, 
prioritariamente nas Macrozonas de Recuperação Urbana, a fim de organizar 
e coordenar a rede de serviços sócio-assistênciais locais da política de 
Assistência; 

II. ampliar a capacidade de atendimento dos grupos sociais vulneráveis já 
assistidos particularmente na rede de proteção social básica promovendo 
programas de  caráter emancipatório para o fortalecimento da população; 

III. ampliar o atendimento dos grupos sociais vulneráveis de proteção social 
especial de média complexidade e de alta complexidade que tenham maior 
ocorrência no Município; 

IV. promover convênios com os Municípios da região para o atendimento 
eficiente dos grupos de proteção social especial de alta complexidade; 
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V. promover programas de capacitação dos Gestores Públicos, principalmente 
em atividades sócio-educativas para o atendimento direto as famílias; 

VI. promover políticas de integração com os demais departamentos que tratam 
das Políticas Socais.  

VII – promover campanhas para conscientização sobre doenças infecto-
contagiosas e controle da natalidade. 

 

Art. 32. A Política Municipal de Assistência Social tem como objetivo geral a garantia 
dos mínimos sociais e ao provimento de condições para atender contingências sociais e a 
universalização dos direitos sociais. 

 

Art. 33.  Para a consecução da Política Municipal de Assistência Social devem ser 
observadas as seguintes diretrizes: 

I. adequar a estrutura física de atendimento das proteções básica e 
especializada; 

II. ampliar a capacidade de atendimento dos grupos sociais vulneráveis na rede 
de proteção social básica, média e alta complexidade; 

III. ampliar o atendimento dos grupos sociais vulneráveis de proteção social 
especial de média e alta complexidade com maior ocorrência no Município, 
buscando cooperação com outros municípios ou entidades do terceiro setor; 

IV. promover programas de caráter emancipatório da população vulnerável;  
V. promover políticas de integração com os demais departamentosas demais 

unidades da administração municipal que tratam das políticas sociais;  
VI. capacitar os gestores públicostrabalhadores da assistência social, 

principalmente em atividades sócio-educativas para o atendimento direto as 
famílias; 

VII. prevenir riscos sociais aos públicos prioritários das políticas sociais, como 
crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência; 

VIII. executar a política municipal de assistência social com centralidade na 
família e ênfase na convivência familiar e comunitária. 

IX. desenvolver junto ao jovem uma cultura de protagonismo de participação e de 
corresponsabilidade para com a comunidade. 

 

Art. 34.  São instrumentos da Política Municipal de Assistência Social: 
I. o Plano Municipal de Assistência Social, que deve conter minimamente:  
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a)  diagnóstico participativo com base nas necessidades familiares e 
comunitárias, identificando as questões sociais, econômicas e culturais da 
população, usando como instrumento base o Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Socialíndices e instrumentos oficiais disponibilizados;  

b)  mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade diagnóstico social de todas 
as áreas de vulnerabilidade;  

c)  plano de Ação que define as Políticas, os Programas e Projetos implantados 
por um sistema de monitoramento e avaliação; 

d) necessidades apontadas nas Conferências Municipais de Assistência Social.  
 

Seção VI 
Da Segurança 

 

Art. 35.  A Política Municipal de Segurança tem como objetivo geral a Segurança 
garantida por meio de políticas preventivas e com a criação da guarda municipal garantir a 
proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades 
públicas de acordo com os princípios na lei federal 13.022/2014.  

 

Art. 36.  Para a consecução da Política Municipal de Segurança devem ser 
observadas as seguintes estratégias: 

I.  incentivar a transformação da Defesa Social em Secretaria de Assuntos 
Institucionais e de Segurança Municipal; 

II. identificar e avaliar as vulnerabilidades e os riscos existentes no âmbito do 
Município em relação à violência e à criminalidade para elaboração  de uma 
Política Municipal de Segurança preventiva; 

III. implantar a infra-estrutura adequada para promoção da qualidade de vida da 
população; 

IV. promover a integração das políticas municipais de assistência social, cultura 
e lazer com a política municipal de segurança; 

V.  promover trabalho de apoio integrado de Segurança Municipal com as 
Polícias Civil e Militar que atuam no Município; 

VI.  promover trabalho educativo e preventivo nas escolas municipais, sobre 
trânsito e Segurança Pública; 

 
I. promover parcerias com orgãos estaduais, federais através de adesão dos 

programas voltados à segurança pública; 
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II. identificar e avaliar as vulnerabilidades e os riscos existentes no âmbito do 
Município em relação à violência e à criminalidade para aplicação de uma 
Política Municipal de Segurança preventiva; 

III. implantar a infra-estrutura adequada para aumento da sensação de 
segurança e diminuição da criminalidade; 

IV. promover a integração entre as secretarias municipais com a política de 
segurança pública do município; 

V.  promover trabalho de apoio integrado de Segurança Municipal com as 
Polícias Civil e Militar que atuam no Município; 

VI.  promover trabalho educativo e preventivo nas escolas  do município, sobre 
trânsito e Segurança Pública. 

VII. implantar e monitorar as ações do Plano de Mobilidade Urbana, no que 
compete à área de atuação da segurança no trânsito; 

VIII. elaborar o Plano Municipal de Redução de Riscos, no âmbito da ____; 
IX. viabilizar um plano de segurança voltado às necessidades locais. 
 

Capítulo II 
DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

 

Art. 37.  A política de promoção do desenvolvimento econômico no Município deve 
ser articulada ao desenvolvimento social e à proteção do meio ambiente, visando à 
redução das desigualdades sociais e a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Art. 38.  A Política Municipal de Desenvolvimento Sócio-econômicoSocioeconômico 
Sustentável tem como objetivos gerais: 

I. diversificação das atividades econômicas rurais e urbanas, priorizando 
sistemas produtivos perenes que desenvolvam as potencialidades locais 
oportunizando melhorias sociais e competitividade da economia local e que 
protejam o meio ambiente geração de emprego e renda local de forma 
perene, diversificada, distribuída pelo território e harmonizada com as 
vocações municipais; 

II. capacitação profissional da mão-de-obra local, direcionada as 
potencialidades da economia municipal; 

III. incentivo para produção direta e comercialização de bens e serviços, a partir 
da identificação das vocações sócio-econômicas do Município incentivo à 
produção direta, à inovação e à geração de alto valor agregado na economia 
local; 
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IV. compatibilização da conservação com a utilização do patrimônio cultural, 
histórico e ambiental visando o desenvolvimento sócio-econômico 
sustentável do Município. 

V.  estímulo ao consumo consciente e redução do desperdício e da produção de 
resíduos sólidos; 

VI.  articulação técnica e política com municípios vizinhos , em especial com os 
pertencentes à região metropolitana da Baixada Santista para garantir 
participação no desenvolvimento regional; 
 

Art. 39.  Para a consecução da Política Municipal de Desenvolvimento Sócio-
econômico Sustentável devem ser observadas as seguintes estratégias: 

I. assegurar as condições de suporte adequadas para os investimentos de 
poder multiplicador; 

II. elaborar estudo para identificação das potencialidades de desenvolvimento 
sócio-econômico das diferentes regiões do território e/ou Macrozonas de 
Peruíbe; 

III. fortalecer e promover a base econômica regional, notadamente nos setores 
dos comércios varejista e atacadista e de serviços; 

IV. fortalecer as atividades turísticas, agrícola, comercial, pesqueirae 
agroindustrial, minimizando os impactos no meio ambiente rural e urbano; 

V. atuar junto ao Poder Público Estadual e Federal e a iniciativa privada, 
visando o estabelecimento de novos empreendimentos no Município; 

VI. apoiar e promover a organização de atividades artesanais, pesqueiras, 
hortifrutigranjeiras dentre outras que são desenvolvidas no Município, via 
fomento ao cooperativismo e ao associativismo; 

VII. buscar integração dos órgãos e entidades municipais aos planos, programas 
e projetos estaduais e federais de apoio às atividades produtivas; 

VIII. promover articulação com Municípios vizinhos para a  dinamização da 
economia regional; 

IX. incorporar parcelas da população à produção econômica formal 
X. apoiar ao desenvolvimento micro-empresarial, visando a geração de trabalho 

e renda para a população local; 
XI. promover ações visando a obtenção de verbas públicas para financiamento 

de atividades geradoras de trabalho e renda a serem desenvolvidas pela 
comunidade; 

XII. promover a qualificação profissional da população direcionada para o 
desenvolvimento socioeconômico sustentável; 

XIII. promover programas direcionados à inserção de jovens no mercado de 
trabalho; 
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XIV. promover programas direcionados à re-qualificação profissional; 
XV. incentivar a dinamização das atividades econômicas no Corredor de Indústria 

e Serviços e no Corredor Comercial Marginal da Ferrovia; 
XVI. incentivar as atividades ligadas ao setor de serviços na perspectiva de 

viabilizar diversificação da economia municipal, enfatizando setores atinentes 
à ecologia, ao meio rural, à cultura, à gastronomia, aos negócios, ao 
entretenimento, ao lazer etc; 

XVII. criar mecanismos que vise elevar o nível organizacional dos setores 
produtivos, como prática de desenvolvimento municipal; 

XVIII. incentivar a diversificação produtiva do setor primário especialmente a 
industrialização da produção e a produção artesanal local; 

XIX. desenvolver processos de inovação produtiva junto aos segmentos que 
compõem o setor primário buscando a verticalização da produção e 
agregando valor ao produto final comercializado; 

XX. garantir a comercialização dos produtos agropecuários; 

XXI. incentivar a integração do pequeno produtor no abastecimento do Município, 
através do fortalecimento de mercados e feiras itinerantes que comercializem os produtos 
locais. 

Art. 39.  Para a consecução da Política Municipal de Desenvolvimento Sócio-
econômico Sustentável devem ser observadas as seguintes estratégias: 

 
I. assegurar as condições de suporte adequadas para os investimentos de 

poder multiplicador e de caráter sustentável, econômico e ambientalmente; 
II. elaborar estudo para identificação das potencialidades de desenvolvimento 

sustentável das diferentes regiões do território e/ou Macrozonas de Peruíbe; 
III. fortalecer e promover a base econômica municipal, notadamente nos setores 

dos comércios varejista e atacadista e de serviços; 
IV. fortalecer as atividades turísticas, agrícola, comercial, pesqueira, artesanal e 

agroindustrial, minimizando os impactos no meio ambiente rural e urbano; 
V. atuar junto ao Poder Público Estadual e Federal e a iniciativa privada, 

visando o estabelecimento de novos empreendimentos sustentáveis no 
Município; 

VI. promover formas alternativas de desenvolvimento baseadas no 
associativismo e cooperativismo e empreendimentos coletivos solidários; 

VII. buscar integração dos órgãos e entidades municipais aos planos, programas 
e projetos estaduais e federais de apoio às atividades produtivas; 

VIII. promover articulação com Municípios vizinhos para a  dinamização da 
economia regional; 
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IX. promover ações para inserção da população local na produção formal; 
X. apoiar ao desenvolvimento micro-empresarial, visando a geração de trabalho 

e renda para a população local; 
XI. promover a qualificação profissional da população direcionada para o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável, priorizando o público jovem; 
XII. incentivar a dinamização das atividades econômicas minimamente poluentes 

no Corredor de Indústria e Serviços e no Corredor Comercial Marginal da 
Ferrovia nas marginais da Rodovia SP-55, da linha férrea e Estrada Armando 
Cunha; 

XIII. fomentar processos de inovação e organização visando agregar valor à 
economia; 

XIV. incentivar a diversificação produtiva do setor primário, com ênfase em 
produção agroecológica; 

XV. incentivar a integração do pequeno produtor no abastecimento do Município; 
XVI.  fomentar programas de microcrédito para o empreendedor local;. 
XVII. reduzir riscos de desastres  e danos provocados pelas alterações climáticas 

na construção civil e serviços de forma geral; 
XVIII. promover a simplificação das obrigações administrativas e tributárias 

para o pequeno empreendedor, priorizando a utilização da mão de obra 
residente. 
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Seção I 
Do Desenvolvimento do Turismo 

 

Art. 40.  A Política Municipal de Desenvolvimento do Turismo tem como objetivos 
gerais: 

I. planejar, regulamentar e fiscalizar a atividade turística no Município de forma 
a desenvolvê-la em harmonia com a conservação e o uso sustentável dos 
bens sócio-ambientais, visando melhorar as condições de vida da população 
local; 

II. fortalecer a atividade turística de sol e praia; 
III. promover a diversificação das segmentações do turismo para o ecoturismo, 

turismo cultural, turismo rural, cicloturismo, agroturismo, turismo de saúde 
(termalismo), entre outros; 

IV. fortalecer o Município por meio da coordenação do desenvolvimento turístico 
local com políticas de caráter regional; 

V.  conscientizar o munícipe do seu papel direto ou indireto como agente de 
turismo; 

VI. oferecer ao turista um serviço de excelência objetivando a divulgação da 
imagem do município. 

VII. divulgar a cidade como destino turístico em eventos direcionados ao trade e 
ao segmento e em canais de comunicação; 

 

Art. 41.  Para a consecução da Política Municipal de Desenvolvimento do Turismo 
devem ser observadas as seguintes estratégias: 

I. garantir a efetiva participação da população local e de todos os segmentos 
da sociedade nas instâncias decisórias;  

II. promover e estimular a capacitação do Poder Público local e da sociedade 
para a atuação no setor de turismo; 

III. promover, estimular à melhoria da infra-estrutura de apoio a atividade de 
turismo, respeitando a capacidade de suporte de cada ecossistema, 
observando a legislação ambiental; 

IV. promover o turismo como veículo de educação ambiental; 
V. incentivar a dinamização do comércio e serviços para as atividades 

relacionadas ao turismo; 
VI. fomentar as atividades relativas ao desenvolvimento do turismo municipal 

através do planejamento integrado setorial; 
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VII. assegurar à toda a comunidade municipal igualdade de oportunidades e 
benefícios do  desenvolvimento, minimizando os impactos negativos culturais 
e ecológicos; 

VIII. incentivar o desenvolvimento do turismo, por meio de convênios com órgãos 
ou entidades nacionais, internacionais, públicos, privados e do terceiro setor; 

IX. fomentar o desenvolvimento do turismo na área rural, promovendo 
capacitações com os agricultores; 

X. estimular a criação de associações e cooperativas para incremento de 
serviços e produtos turísticos; 

XI. realizar eventos que promovam a divulgação e a comercialização de 
produtos associados a cultura local; 

XII. privilegiar para apresentações de produtos e manifestações da cultura 
popular nos eventos oficiais. 

XIII. incentivar a implantação de hotéis  e  empreendimentos  de  convenções 
através dos instrumentos da outorga onerosa e das operações urbanas 
consorciadas; 

XIV. assegurar a realização do calendário anual de eventosoficial de turismo 
anual; 

XV. priorizar a realização de ações e eventos que dinamizam a atividade 
comercial e prestadora de serviços municipal; 

XVI. divulgar a imagem do município em eventos ou canaispara o trade turístico e 
para o potencial turista; 

XVII.oferecer serviços de excelência ao turista; 
XVIII.fomentar o monitoramento sistêmico do Plano Municipal de Turismo.. 

 

Art. 42.  São instrumentos da Política Municipal de Turismo: 
I. O Plano Diretor Participativo de Turismo, que deve conter, minimamente: 
a)  O Diagnóstico Turístico;  
b)  Zoneamento Turístico; e  
c)  Plano de Ação. 
 
II. regulamentação dos Serviços Turísticos Receptivos, a fim de garantir 

padrões de qualidade dos equipamentos oferecidos aos turistas e a 
sustentabilidade socioambiental da atividade; 

III. regulamentação das atividades de instrutores e monitores locais, 
estabelecendo critérios de qualificação teórico e prático para os que atuam 
no Município; 

IV. certificação dos Estabelecimentos de Serviços Turísticos; 
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V. plano de Gestão dos Atrativos Turísticos, que deve ser elaborado somente 
nos locais de alto grau de atratividade.  

Parágrafo único - Para efeito da realização do Plano Diretor de Turismo devem 
ser observados os seguintes termos: 

I. o Diagnóstico Turístico deve qualificar o potencial turístico da região, por 
meio do inventario dos atrativos, os bens e serviços turísticos municipais, 
avaliando o grau de conservação e a capacidade de atendimento, e os 
aspectos políticos locais e regionais que afetam o desenvolvimento da 
atividade; 

II. o Zoneamento Turístico deve ser um detalhamento do Macrozoneamento 
regulamentado no Plano Diretor, como um instrumento de detalhamento das 
zonas de interesse turístico definido as principais atividades e com o objetivo 
de minimizar os principais conflitos socioeconômicos, ambientais e culturais; 

III. o Plano de Ação deve definir as Políticas, os Programas e os Projetos do 
setor turístico, bem como o mecanismo de monitoramento e avaliação dos 
mesmos. 
 

Art. 43.  Fica criada, para a efetivação da Política Municipal de Desenvolvimento do 
Turismo, o Sistema Municipal de Turismo - SIMTUR, composto pelos seguintes órgãos:  

I. Conselho Municipal de Turismo – CONTUR; 
II. Fundo de Turismo- FUNTUR. 

 
Capítulo III 

CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE NATURAL E  DO 
PATRIMÔNIO SOCIOAMBIENTAL 

 

Art. 44.  A Política Municipal de Conservação, Preservação e Manutenção do 
Ambiente Natural e dos Bens Históricos Culturais tem como objetivos gerais: 

I. educação ambiental continuada garantida a todas as faixas etárias, inclusive 
a população flutuante como incentivo à tomada de consciência para a 
preservação, manutenção e conservação do ambiente natural e dos bens 
histórico-culturais; 

II. aplicação de mecanismo efetivos para proteção das áreas sócio–ambientais 
com fiscalização do uso e ocupação; 

III. elaboração e implementação da Agenda 21. Implementação dos Objetivos do 
Desenvolimento Sustentável (ODS). III.  Implementação de uma agenda 
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sustentável, baseada nos conceitos da agenda 21 e da agenda 2030 da 
ONU. 

Art. 45.  Para a consecução da Política Municipal de Conservação, Preservação e 
Manutenção do Ambiente Natural e dos Bens Históricos Culturais devem ser observadas 
as seguintes estratégias: 

I. valorizar, preservar e recuperar o patrimônio ambiental, histórico e cultural do 
Município; 

II. promover o reconhecimento e a apropriação pela população, residente e 
flutuante, do patrimônio ambiental, histórico e cultural; 

III. incentivar o desenvolvimento socioeconômico sustentável que tenha por 
base o patrimônio ambientalnatural, histórico e cultural; 

IV. desenvolver programas de educação ambiental para toda população, 
priorizando os estudantes da rede de ensino municipal, turistas, 
comerciantes e prestadores de serviços; 

V. promover estudos para a identificação das Zonas de Potencial Arqueológico, 
as quais a partir de então deverão ser submetidas a estudos arqueológicos 
preventivos; 

VI. providenciar nova sede ao Museu Histórico e Arqueológico de Peruíbe, que 
deve conter a estrutura e espaço necessários, bem como situar-se em local 
de fácil visitação, em função do potencial turístico e educacional que ele 
representa; 

VII. criar e incentivar a criação de áreas de preservação ambiental no 
Municípiocriar e incentivar a criação de espaços territoriais especialmente 
protegidos no município incentivar a criação, fiscalizar e monitorar os 
espaços territoriais especialmente protegidos no município nos termos da 
legislação ambiental vigente;  

VIII. fiscalizar e monitorar as áreas municipais de preservação ambientalos 
espaços territoriais especialmente protegidos no município; 

IX. promover o controle e a fiscalização das atividades potencialmente 
poluidoras; 

X. articular as ações do Município com as políticas ambientais do Estado e da 
União; 

XI. recuperar as áreas ambientais degradadas; 
XII. preservar e recuperar o patrimônio histórico-cultural do Município;preservar e 

restaurar os recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 
disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 
ecológico propício à vida incentivar a implantação de tecnologias de uso 
sustentável dos recursos naturais nos edifícios públicos e particulares; 
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XIII. promover políticas de integração dos setores organizados da sociedade civil 
aos órgãos públicos e iniciativa privada; 

XIV. respeitar os recursos orçamentários destinados à preservação do patrimônio 
histórico-cultural e ambiental do Município; 

XV. estabelecer parcerias formais com entidades e outros órgãos públicos e/ou 
iniciativa privada. 

XVI. promover a arborização urbana municipal, em consonância com a política de 
mobilidade urbana. 

XVII. Incentivar a implantação de programas públicos que busquem a correta 
disposição de esgotos sanitários das comunidades tradicionais e populações 
de baixa renda; 

XVIII. garantir uma Paisagem Urbana equilibrada e sustentável, de uso comum da 
população que requer ordenação, distribuição, conservação e preservação, 
com o objetivo de evitar a poluição visual e de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida no meio urbano; 

XIX. Implementar política municipal de proteção e bem estar animal. 
XX. Implementar o sistema municipal de gestão ambiental por meio da 

regulamentação da lei municipal 2521/04. 
 

 
Capítulo IV 

DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 

Art. 46.  A Política Municipal de Desenvolvimento Territorial é composta pela: 
I. política Municipal de Infra-estrutura e serviços; 
II. política Municipal de Habitação. 

 
Seção I 

Da Política Municipal de Infra-estrutura 
 

Art. 47.  A Política Municipal de Infra-estrutura e Serviços tem como objetivo geral a 
Garantia de Infra-estrutura e serviços públicos de qualidade em todos os bairros. 

Art. 48.  Para a consecução da Política Municipal de Infra-estrutura e Serviços devem 
ser observadas as seguintes estratégias: 

I. potencializar o adensamento das áreas providas de infra-estrutura, evitando, 
porém, que esta ação traga problemas de cunho ambiental, econômico ou 
social; 
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II. Controlar a ocupação das áreas do Município não atendidas por infra-estrutura 
e serviços públicos; 

III. priorizar os investimentos públicos em infra-estrutura básica nas áreas de 
urbanização precária regularizada ou passível de regularização ocupadas por 
população de baixa rendamaior vulnerabilidade social; 

IV. garantir o acesso universal a qualquer ponto do território municipal, por 
intermédio do transporte coletivo e do sistema viário; 

V. qualificar as áreas de urbanização precárias ocupadas por população de 
baixa rendamaior vulnerabilidade social. 

VI. implementar e monitorar ações do Plano Municipal de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS; 

VII. implementar e monitorar ações do Plano Municipal de Saneamento Básico – 
Água e Esgoto; 

VIII. implementar soluções de macro e microdrenagem municipais visando o 
combate a enchentes, incluindo investimentos e manutenções adequadas; 

IX. implementar e monitorar ações do Plano de Mobilidade Urbana; 
X. assegurar, em conjunto com a Defesa Civil Municipal, obras de prevenção 

contra desastres naturais.; 
XI. desenvolver e estimular no município o conceito de cidade inteligente, da 

comunidade em rede e da rede de internet sem fio. 
XII. promover adequado funcionamento da infraestrutura pública existente. 

 
Seção II 

Da Política Municipal de Habitação 
 

Art. 49.  A Política Municipal de Habitação tem como objetivo geral a garantia de 
Moradia legalizada e acessível a toda população. 

 

Art. 50.  Para a consecução da Política Municipal de Habitação devem ser 
observadas as seguintes estratégias: 

I. promover a regularização fundiária sustentável das áreas ocupadas por 
população de baixa renda, em conformidade com a legislação vigente, 
priorizando as áreas com situações de riscos; 

II. criar programas de acesso à moradia digna por intermédio: 
a)  da produção de novas unidades habitacionais adequadas ao público-alvo; 
b)  da produção de lotes urbanizados;  
c)  da melhoria das unidades existentes; 
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III. incentivar a produção, pela iniciativa privada, de unidades habitacionais 
voltadas para o mercado popular; 

IV. simplificar a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das 
normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da 
oferta dos lotes e unidades habitacionais; 

V. instituir normas e regras de uso, ocupação e urbanização do solo que 
controlem a fragmentação do Município; 

VI. criar mecanismos que viabilizem a descentralização de atividades de 
comércio e serviço para os bairros mais populosos. 

VII. regulamentar os loteamentos ou condomínios fechados implantados ou não 
em consonância com as Leis Federais e Estaduais. 

VIII. incentivar a regularização fundiária pelos proprietários das glebas, quando 
identificados; 

X.  articular-se com as demais prefeituras da região para o tratamento da política 
habitacional no âmbito metropolitano; 

XI. articular-se com as demais secretarias municipais, esferas administrativas e 
poderes públicos para inibir o surgimento de novas ocupações irregulares em 
áreas não parceladas ou públicas, especialmente aquelas em áreas com 
risco ou fragilidades ambientais; 

XII. a reversão de benefícios sociais provocados pela regularização fundiária ao 
Fundo Municipal de Habitação, pelos proprietários que não se enquadrarem 
nos critérios de interesse social; 

XIII. estruturar a unidade responsável pela política habitacional municipal para 
fazer frente às demandas da política municipal de habitação. 

 
Parágrafo único - O Poder Executivo Municipal deve garantir a coordenação da 

Política Municipal de Habitação com a Política Nacional de Habitação. 
 

Art. 51.  A Política Municipal de Habitação tem como componentes principais a: 
I. integração urbana dos assentamentos precários; 
II. regularização fundiária e inserção dos assentamentos precários, em 

conformidade com a legislação vigente; 
III. provisão da habitação; 
IV. integração da política de habitação à política de desenvolvimento urbano. 

Art. 52.  São instrumentos da Política Municipal de Habitação: 
I. O Plano Municipal de Habitação, que deve conter, minimamente: 
a)  Diagnóstico das condições de moradia no Município; 
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b)  Identificação das demandas por região e natureza das mesmas; 
c)  Estrutura de Mobilização de Recursos, de forma a viabilizar a cooperação 

entre União, Estado e Município para o enfrentamento do déficit habitacional 
por meio da articulação de recursos, plano, programas e ações; 

d)  Gestão de Subsídios, que é a estruturação de mecanismos de transferências 
de recursos não onerosos para atender a parcela da população sem 
capacidade de pagamento de moradia, quando for o caso; 

e)  Definição de metas de atendimento da demanda, com prazos, priorizando as 
áreas mais carentes consolidadas inadequadas ao uso habitacional; 

f)  Articulação com Planos e Programas da Região Metropolitana da Baixada 
Santista; 

II. Sistema de Informação, Avaliação e Monitoramento da Habitação; 
III. instrumentos para o desenvolvimento municipal, constantes neste Plano 

Diretor. 

Art. 53.  Fica criado, para a efetivação da Política Municipal de Habitação, o Sistema 
Municipal de Habitação, composto pelos seguintes órgãos:  

I. Conselho Municipal de Habitação; e  
II. Fundo de Habitação. 

 
Capítulo V 

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 
 

Art. 54.  A Política Municipal de Qualificação da Gestão Municipal tem como objetivos 
gerais: 

I. recuperação e valorização das funções de planejamento, articulação e 
controle das políticas públicas; 

II. promoção de processos participativos de controle social do planejamento e 
gestão municipal. 

III.  melhoria da eficiência na administração pública; 
IV. responsabilidade fiscal dos recursos municipais. 

Art. 55.  A Política Municipal de Qualificação da Gestão Municipal tem como 
estratégias: 

I. desenvolver processos contínuos de planejamento público, a partir do Plano 
Diretor, integrando unidades administrativas e políticas setoriais visando o 
interesse da coletividade e o desenvolvimento sustentável do Município; 
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II. capacitar, avaliar e valorizar os servidores públicos, de forma a 
profissionalizar a Administração Pública Municipal, tornando-a eficiente e 
eficaz; 

III. adequar a estrutura administrativa para implementação do Plano Diretor para 
maior integração e eficácia de todo o serviço público; 

IV. garantir o controle social sobre o monitoramento da aplicação, revisão e 
proposituras de alterações nas normas e regras de uso, ocupação e 
urbanização do solo; 

V. promover o fortalecimento financeiro municipal com  Justiça  Tributária, 
elaborando e aplicando medidas legais e operacionais que garantam a 
progressividade fiscal no âmbito local; 

VI. promover a organização e mobilização comunitária para o exercício da 
cidadania; 

VII. instituir e consolidar mecanismos deque permitam a participação efetiva e 
ampliada da sociedade civil na Gestão Pública Municipal; 

VIII. promover a qualificação e capacitação dos conselheiros municipais; 
IX. conduzir os processos participativos com políticas supra-partidárias; 
X. apoiar efetivamente os conselhos de forma a poder cumprir o papel para o 

qual foram criados fornecendo espaço físico adequado, infra-estrutura e 
pessoaladequada às suas operações; 

XI. implementar processos de desburocratização da administração, simplificando 
processos ao mínimo necessário para a garantia da ordem pública; 

XII. investir em ações que proporcionem redução de custos de manutenção da 
administração pública municipal; 

XIII. implementar processos de melhoria contínua dos serviços da administração 
pública, com estabelecimento de indicadores, rotinas de monitoramento e 
avaliação periódicos..; 

XIV.  promover clareza nos serviços públicos oferecidos e transparência nas 
ações executadas; 

XV. assegurar o equilíbrio fiscal, limitando as ações deste Plano à disponibilidade 
orçamentária. 

 
 

TÍTULO III 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 

 
Capítulo I 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PLANO DIRETOR 
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Art. 56.  O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão do Plano Diretor (SMPGPD) 
estabelece estruturas e processos de gestão democrática da cidade de forma sistêmica, 
transparente e permanente, visando permitir o planejamento e a gestão do Município  de 
Peruíbe a partir dos princípios, políticas, estratégias, instrumentos e programas contidos 
e/ou decorrentes deste Plano Diretor. 

Parágrafo único - A Gestão Democrática da Cidade dar-se-á por meio de 
instrumentos democráticos de consulta, fiscalização, monitoramento, 
avaliação e revisão de políticas públicas. 

 

Art. 57.  O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão do Plano Diretor atua nos 
seguintes níveis: 

I. nível de formulação de princípios, objetivos e diretrizes da gestão municipal; 
II. nível de gerenciamento do Plano Diretor, de formulação e coordenação dos 

programas e projetos para a sua execução; 
III. nível de monitoramento e controle da aplicação dos instrumentos 

urbanísticos e dos programas e projetos aprovados. 

Art. 58.  O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão do Plano Diretor é composto 
por: 

I. Conferência da Cidade; 
II. Conselho da Cidade; 
III. Sistema de Informações Municipais; 
IV. Fundo de Desenvolvimento da Cidade; 
V. Instrumentos de Participação Direta; 
VI. Conselhos Setoriais. 

Art. 59.  O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão do Plano Diretor terá como 
referência espacial de planejamento as unidades de planejamento. 

§ 1º -   As Unidades de Planejamento são delimitações de aglomerados 
urbanos ou rurais que possuem a mesma característica espaço-territorial, 
que será referência para a gestão e o planejamento municipal, de modo que 
possibilite o desenvolvimento socioeconômico e ambiental constante deste 
Plano Diretor e dos demais planos setoriais. 

§ 2º -   As unidades de planejamento são definidas pelo Poder Executivo 
Municipal, conforme legislação municipal específica. 

§ 3º -   Em função das dinâmicas do desenvolvimento da malha urbana e da 
estrutura de prestação de serviços públicos municipais, as alterações das 
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divisas das unidades de planejamento poderão ser ajustadas por Decreto do 
Poder Executivo. 

Art. 60.  A participação da população em todo processo de planejamento e gestão do 
Município deverá basear-se na plena informação, disponibilizada pelo Executivo Municipal 
com antecedência e ampla divulgação em meios de comunicação de massa, para o 
acesso irrestrito de toda população às informações necessárias. 

 

Art. 61.  A divulgação será realizada conforme determinação do § 4º do art. 40 da Lei 
nº 10.257 de 10 de julho de 2.001 - Estatuto da Cidade, e deverá conter os seguintes 
requisitos: 

I. ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios de 
comunicação social de massa disponíveis; 

II. antecedência de pelo menos 15 dias para divulgação do cronograma, dos 
locais das reuniões e da apresentação dos estudos e propostas sobre o tema 
que será discutido; 

III. publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas 
definidas nas diversas etapas dos processos de discussão. 

 

Art. 62.  A organização dos processos participativos deverá garantir a diversidade, 
nos seguintes termos: 

I. realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões 
territoriais, que terão referência as unidades de planejamento;realização dos 
debates por segmentos sociais, por temas ou por divisões territoriais tendo 
como referência as unidades de planejamento; 

II. garantia da alternância dos locais de discussão. 
 

Seção I 
Do Conselho da Cidade 

 

Art. 63.  O Conselho da Cidade, órgão permanente, consultivo nas questões de 
política pública, e deliberativo quanto ao Fundo de Desenvolvimento da Cidade, integrante 
da Administração Pública Municipal, criado pela Lei Municipal nº 2.643, de 19 julho de 
2005, passa a ser regulamentado pelas disposições contidas neste Plano Diretor. 

Parágrafo único - O Conselho da Cidade será vinculado à Secretaria Municipal de 
Planejamento. 
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Art. 64.  O Conselho da Cidade terá representação proporcional por categorias da 
sociedade, composto por 27 (vinte e sete) membros com direito a voto, de acordo com os 
seguintes critérios: 

I. 11 (onze) representantes do Poder Público Executivo Municipal e seus 
respectivos suplentes sendo: 
 

a)  1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento; 
b)  1 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde; 
c)  1 (um) representante do Secretaria Municipal de Defesa Social; 
d)  1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
e)  1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
f)  1 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer e 

Cultura; 
g) 1 (um) representante de Secretaria Municipal da Fazenda; 
h)  2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento, 

Serviços, Infra-estrutura, Agricultura e Meio Ambiente;1 (um) representante 
da Secretaria Municipal de Obras; 

i)  1 (um) representante da Procuradoria Geral do MunicípioSecretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos; e 

j)  1 (um) representante do Gabinete do Prefeito 
k)  1 (um) representante da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura. 
 
II. 16 (dezesseis) representantes da sociedade civil e seus respectivos 

suplentes, assim distribuídos: 
 
a)  3 (três) representantes dos empresários; 
b)  4 (quatro) representantes das associações de bairro; 
c)  4 (quatro) representantes de entidades profissionais ou técnicas e 

instituições de ensino ou pesquisa e dos sindicatos dos trabalhadores; 
d)  3 (três) representantes de organizações não-governamentais;  
e)  2 (dois) representantes de movimentos populares. 
 
 4 (quatro) representantes dos empresários; 
 3 (três) representantes de associações de bairro; 
 5 (cinco) representantes de entidades profissionais, técnicas, instituições de 

ensino ou pesquisa e dos sindicatos dos trabalhadores; 
4 (quatro) representantes de organizações não-governamentais ou movimentos 

populares; 
 
a) 3 (três) representantes de associações patronais ou empresariais; 
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b) 4 (quatro) representantes de associações de bairro; 
c) 4 (quatro) representantes de entidades profissionais, técnicas, sindicais ou 

instituições de ensino ou pesquisa; 
d) 3 (três) representantes de organizações não-governamentais ou organizações 

da sociedade civil. 
e) 2 (duas) cadeiras de livre indicação entre todos os segmentos acima. 
 
 
§ 1º -   O mandato dos Conselheiros é de 2 (dois) anosinicia-se no segundo 

semestre de cada gestão e termina no primeiro semestre da gestão 
administrativa seguinte.O período de mandado dos Conselheiros coincide 
com o período de vigência de cada PPA – Plano Plurianual. 

§ 2º -   Os representantes da sociedade civil, referidos no inciso II serão 
eleitos na Conferência da Cidade de Peruíbe, que será realizada a cada 2 
(dois) anos. 

§ 2º -   Os As entidades representantes da sociedade civil, referidos referidas 
no inciso II serão eleitos eleitas em processo divulgado através de Edital de 
Convocação publicado na forma de Regimento estabelecido pelo Conselho 
da Cidade. 

 
§ 3º -   Os representantes do Poder Público poderão ser reconduzidos por no 

máximo dois mandatos, devendo haver, necessariamente, renovação de pelo 
menos 1/3 dos conselheiros indicados a cada mandato. serão de livre 
indicação por parte do chefe do Poder Executivo. 

§4°. Fica vedada a participação da mesma entidade em mais de 2 (duas) cadeiras 
titulares do Conselho da Cidade. 

§54°.Pessoas ocupantes de cargos em comissão na administração pública 
municipal não podem exercer atividade no Conselho da Cidade como 
representantes da sociedade civil. 

§65°.A ausência de entidades para preenchimento total das vagas não impede o 
funcionamento do Conselho, desde que garantido número de cadeiras da 
sociedade civil superior ao número de cadeiras do Poder Executivo, e 
tomadas as providências administrativas para o preenchimento das vagas 
remanescentes. 

 

Art. 65.  Participarão do Conselho da Cidade, na qualidade de observadores, sem 
direito a voto: 

I. representantes dos conselhos setoriais do Município; 
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II. representantes de órgãos estaduais e metropolitanos relacionados ao 
planejamento territorial e ambiental; 

III. III. representantes de Municípios limítrofes; 
IV. representantes de unidades de planejamento eleitos em assembleias 

territoriais.. 
 

Art. 66.  O quorum mínimo de instalação das reuniões do Conselho da Cidade é de 
cinqüenta por cento mais um maioria simples absoluta dos conselheiros com direito a voto 
em primeira chamada e com qualquer número de presentes, a partir de 20 minutos da 
primeira convocação. 

Parágrafo único: As deliberações do Conselho da Cidade serão válidas quando 
aceitas por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros com direito a voto 
presente na reunião. 

§1º: As deliberações devem esgotar as tentativas de consenso e, quando for 
necessária a definição por votação, as deliberações serão válidas quando 
aceitas por maioria simples dos conselheiros com direito a voto presente na 
reunião ou Câmara Temática constituída para deliberação de determinado 
assunto. 

§1º: As deliberações devem esgotar as tentativas de consenso e, quando for 
necessária a definição por votação, as deliberações serão válidas quando forem 
aceitas: 
a) por maioria absoluta de conselheiros, nos casos de aprovação de pareceres 

sobre alterações do Plano Diretor, Operações Urbanas Consorciadas, 
Consórcio Imobiliário e Estudos de Impacto de Vizinhança e alterações de 
índices urbanísticos, ou texto que reflita na alteração de gabaritos de 
edificações de qualquer lei, e propostas que envolvam regularização de 
edificações em desacordo com a legislação urbanística;  

b) por maioria simples dos conselheiros, para os demais casos. 
§2°. Maioria absoluta é o número inteiro imediatamente superior à metade dos 
conselheiros com direito à voto, independentemente da participação no ato 
deliberativo; 
§3°. Maioria simples é o número inteiro imediatamente superior à metade do total 
dos votos registrados no momento do ato deliberativo. 
§24º. Na impossibilidade de emissão de parecer favorável, o Conselho da Cidade 

deve informar o motivo da manifestação desfavorável ou condicionar sua 
manifestação favorável ao atendimento de atendimento de exigências 
elencadas pelo Conselho. 

§5°. Serão aceitas votações realizadas de forma eletrônica, na forma estabelecida 
pelo Conselho da Cidade. 
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Art. 67.  Compete ao Conselho da Cidade: 
I. acompanhar a implementação do Plano Diretor, através do monitoramento 

periódico dos quadros de ações, analisando e emitindo pareceres sobre 
questões relativas a sua aplicação; 

II. acompanhar as políticas setoriais de desenvolvimento socioeconômico 
desenvolvidas no Município; 

III. emitir pareceres sobre propostas de alteração do Plano Diretor; 
IV. emitir parecer sobre projetos de lei de interesse da política urbana, antes de 

seu encaminhamento à Câmara Municipal; 
V. emitir parecer sobre as propostas de alteração da Lei do Plano Diretor 

oriundas da Câmara de Vereadores antes da sanção ou veto por parte do 
Poder Executivo, de modo a subsidiar a decisão do Prefeito; 

VI. gerir os recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento da Cidade; 
VII. monitorar a concessão de Outorga Onerosa do Direito de Construir e a 

aplicação da transferência do direito de construir; 
VIII.  emitir parecer sobre a minuta de projeto de lei de alteração do Plano Diretor, 

do Poder Executivo, a ser enviada para o Legislativo e acompanhar a 
implementação das Operações Urbanas Consorciadas; 

IX. acompanhar a implementação dos demais instrumentos para o 
desenvolvimento territorial, disposto no Capítulo I, Título V, desta Lei 
Complementar; 

X. zelar pela integração das políticas setoriais; 
XI.  emitir parecer sobre omissões e casos não perfeitamente esclarecidos no 

Plano Diretor; 
XII. convocar, organizar e coordenar as Conferências da Cidade, e Assembléias 

Territoriais e Audiências Municipais, concorrentemente ao Poder Executivo; 
XIII. convocar audiências públicas relacionadas à política urbana; 
XIV. elaborar e aprovar o regimento interno; 
. 

Art. 68.  O Conselho da Cidade poderá instituir câmaras técnicas e grupos de 
trabalho específicos a critério de suas deliberações internas. 

Parágrafo único -§1º. O regimento interno deverá regulamentar o processo de 
criação, funcionamento e extinção das câmaras técnicas e grupos de 
trabalho, assegurando a participação de todo e qualquer conselheiro 
interessado. 
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§2º. O Conselho da Cidade poderá delegar para comissão interna deliberações 
sobre assuntos de sua competência, exceto os pareceres abaixo que devem 
ser votados por toda a plenária: 

 
I. sobre propostas de alteração desta lei; 
II. sobre a proposta de PPA a ser encaminhada à Câmara Municipal; 
III. sobre projetos de lei de Operações Urbanas Consorciadas e 

Consórcio Imobiliário; 
IV. sobre Estudos de Impacto de Vizinhança. 

  
 §3º. A definição das câmaras temáticas e regras de participação será 

definida pelo próprio Conselho da Cidade. 
 

Art. 69.  O Poder Executivo Municipal garantirá suporte técnico e operacional ao 
Conselho da Cidade e aos conselhos setoriais. 

Parágrafo único - O suporte técnico e operacional deverá ser garantido a fim de 
permitir que os conselhos cumpram seus objetivos, tendo infra-estrutura, 
pessoal e espaço físico adequados. 

 
 

Seção II 
Do Fundo de Desenvolvimento da Cidade 

 

Art. 70.  Fica criado o Fundo Desenvolvimento da Cidade, com  a  finalidade de 
apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, 
programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes desta Lei 
Complementar, em obediência às prioridades nele estabelecidas, devendo priorizar o 
investimento em políticas habitacionais direcionadas a população de baixa renda. 

 

Art. 71.  O Fundo de Desenvolvimento da Cidade será formado pelos seguintes 
recursos: 

I. recursos próprios do Orçamento Municipal; 
II. transferências intergovernamentais; 
III. recursos oriundos de instituições privadas; 
IV. recursos oriundos do exterior; 
V. recursos oriundos de pessoa física; 
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Art. 74.  O Sistema de Informações Municipais deverá obedecer aos princípios: 
I. da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, 

evitando-se a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos; 
II. da democratização, publicização e disponibilização das informações, em 

especial as relativas ao processo de execução, controle e avaliação do Plano 
Diretor. 

Art. 75.  O Sistema de Informações Municipais será organizado e atualizado 
permanentemente pelo órgão competente da Secretaria Municipal de Planejamento.  

Art. 75.  A coordenação, organização e alimentação dos dados do Sistema de 
Informações Municipais será regulamentado em Decreto do Poder Executivo municipal. 

 

 
Seção IV 

Dos Instrumentos de Participação Direta 
 

Art. 76.  Fica assegurada a participação da população em todas as fases do 
processo de gestão democrática das políticas municipais, mediante as seguintes 
instâncias de participação: 

I. Conferência da Cidade de Peruíbe; 
II. assembléias territoriais, organizadas em cada unidade de planejamento; 
III. audiências públicas; 
IV. plebiscito e referendo popular; 
V. iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano; 
VI. conselhos de políticas públicas setoriais; 
VII. Consultas públicas 
§ 1º -   Os instrumentos referidos nos incisos II e III também serão utilizados 

no processo de elaboração e votação do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual. 

§1º. Os eventos são convocados pelo Conselho da Cidade, ou excepcionalmente 
pelo Poder Executivo, com a respectiva divulgação no meio de comunicação 
oficial do município. 
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VI. receitas provenientes da Concessão do Direito Real de Uso de áreas 
públicas, exceto nas ZEIS; 

VII. receitas provenientes de Outorga Onerosa do Direito de Construir e de 
Alteração de Uso; 

VIII. receitas provenientes da Concessão do Direito de Superfície; 
IX. rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos próprios; 
X. doações; 
XI. outras receitas que lhe sejam destinadas por Lei. 
Parágrafo único - O Fundo de Desenvolvimento da Cidade será gerido pelo 

Conselho da Cidade. 
 

 

Art. 72.  Os recursos do Fundo Desenvolvimento da Cidade serão aplicados: 
I. na execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, 

incluindo a regularização fundiária e a aquisição de imóveis para constituição 
de reserva fundiária; 

II. no ordenamento e direcionamento da expansão urbana, incluindo infra-
estrutura e saneamento ambiental, priorizando a população de baixa renda; 

III. na implantação de equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos 
de lazer e áreas verdes, priorizando as áreas de interesse social 

IV. na implantação de produtos, programas ou estratégias e produtos nesta lei, 
priorizando aqueles que não contem com outra fonte de recurso municipal 
para sua utilização. 
 

Seção III 
Do Sistema de Informações Municipais 

 

Art. 73.  O Sistema de Informações Municipais tem como objetivo fornecer 
informações para o planejamento e gestão municipal, subsidiando a tomada de decisões 
ao longo do processo. 

§ 1º -   O Sistema de Informações Municipais deverá conter e manter 
atualizados dados, informações e indicadores sociais, culturais, econômicos, 
financeiros, patrimoniais, administrativos, físico-territoriais, inclusive 
cartográficos georreferenciados, ambientais, imobiliários, cadastro 
multifinalitário e outros de relevante interesse para o Município. 

§ 2º -   Sempre que possível, as informações devem ser organizadas 
conforme as unidades de planejamento, permitindo análise comparativa. 
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§ 2º -   Os instrumentos citados nos incisos IV e V deverão ser utilizados 
conforme prescritos na Constituição Federal e Lei Federal nº 9.709, de 18 de 
novembro de 1998 e demais legislações correlatas. 

§ 3º -   As alterações legislativas relacionadas aos seguintes temas deverão, 
em seu processo legislativo, observar a realização dos respectivos 
instrumentos de gestão democrática: 

 
I. para a alteração do gabarito no Setor de Interesse Turístico deverá ser 

efetuada consulta à população através de plebiscito, marcado com 30 (trinta) 
dias de antecedência, amplamente divulgado e coordenado pelo Poder 
Legislativo local. 

II. para a alteração de qualquer tema referente ao Macrozoneamento definido 
neste Plano Diretor (Título IV, Capítulo I) deverá ser feita consulta à 
população através da realização de Assembléias Municipais e de Audiência 
Municipal, nos termos dos dispositivos constantes neste Título, sob a 
fiscalização do Conselho da Cidade. 

 
§4º. Durante a tramitação no Poder Executivo, deverão ser aplicados no mínimo 

os seguintes instrumentos de participação direta: 
 

I. Revisão periódica de Plano Diretor: conferência da cidade e parecer 
do Conselho da Cidade; 

II. Alterações de índices urbanísticos, ou texto que reflita na alteração de 
gabaritos de edificações, de qualquer lei: audiência pública e parecer 
do Conselho da Cidade; 

III. Propostas que envolvam regularização de edificações em desacordo 
com a legislação urbanística: audiência pública e parecer do Conselho 
da Cidade; 

IV. Demais alterações do Plano Diretor não estabelecidas nos incisos I e 
II: consulta pública e parecer do Conselho da Cidade; 

 Propostas que envolvam regularização de edificações em desacordo com o 
Plano Diretor: audiência pública e parecer do Conselho da Cidade; 

V. Alterações de leis vinculadas ao Plano Diretor: consulta pública e 
parecer do Conselho da Cidade;Operações Urbanas Consorciadas e 
Estudos de Impacto de Vizinhança: os instrumentos definidos em suas 
respectivas seções no Título V e em leis específicas que os 
regulamentem. 

VI. Apresentação e revisão de planos: consulta ou audiência pública, a 
critério do Conselho da Cidade. 

VII. Elaboração de LDO e LOA: consulta ou audiência pública; 
VIII. Elaboração de PPA: Conferência da Cidade. 
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§5º. É considerada revisão periódica do Plano Diretor aquela exigida pelo §3° do 

artigo 40 do Estatuto da Cidade. 
 
§6°. São considerados eventos realizados, independente do número de 

participantes interessados, aqueles convocados segundo os critérios desta 
lei e que não tiveram impedimentos de acesso ao público-alvo. 

 
§7°. O Conselho da Cidade poderá, por deliberação da plenária, determinar a 

realização de instrumentos adicionais. 
 
 

SubSeção I 
Da Conferência da Cidade e Conferências setoriais 

 

Art. 77.  As Conferências da Cidade ocorrerão ordinariamente no primeiro semestre 
de cada nova Gestão Municipal, e extraordinariamente, quando convocadas pelo 
Conselho da Cidade. 

§ 1º -   As Conferências da Cidade deverão ocorrer, obrigatoriamente, a cada 
dois anos.  

§ 2º -   As conferências serão abertas à participação de todos os cidadãos e 
cidadãs. 

 

Art. 78.  A Conferência da Cidade terá, dentre outras atribuições: 

I. rever o Plano Diretor; 

II. eleger conselheiros do Conselho da Cidade, conforme estipula o art. 64; 

III. eleger os delegados da Conferência Estadual da Cidade, conforme 
legislação pertinente; 

IV. apreciar as diretrizes de desenvolvimento da política urbana do Município; 

V. sugerir ao Poder Executivo Municipal adequações nas ações estratégicas 
destinadas a implementação dos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos; 

VI. deliberar sobre plano de trabalho para o biênio seguinte; 
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VII. sugerir propostas de alteração da Lei do Plano Diretor, a serem 
consideradas no momento de sua modificação ou revisão; 

VIII.  discutir e aprovar o Plano de Ação. 
Parágrafo único - O processo de revisão do Plano Diretor deverá ser iniciado pela 

realização de uma Conferência da Cidade onde serão expostos e acordados 
democraticamente todo o planejamento e cronograma do processo de 
revisão do Plano. 

Art. 79.  As deliberações transcritas no Relatório Final da Conferência da Cidade 
deverão fundamentar a definição das diretrizes orçamentárias expressas no Plano 
Plurianual a ser elaborado no primeiro ano de cada mandato. 

 

Art. 77. A Conferência da Cidade é o processo formado pelo conjunto de eventos 
participativos destinados: 

I. ao processo periódico de revisão do Plano Diretor definido pelo Estatuto da 
Cidade; 

II. à elaboração dos Planos Plurianuais (PPAs); 
III. ao debate de temas relacionados à política urbana municipal, em caráter 

extraordinário, sob critério do Poder Executivo ou Conselho da Cidade; 
IV. ao debate de temas de política urbana promovidos pelo Estado ou União e 

indicação de representantes para Conferências em outras esferas 
administrativas; 

V. à eleição dos membros do Conselho da Cidade. 
 
§1º. Para os processos dos itens I e II, as conferências devem ser compostas de 

no mínimo: 
 
a) um evento de abertura, com exposição da finalidade, planejamento e 

cronograma dos trabalhos sugeridos; 
b) assembleias territoriais em pelo menos 5 (cinco) unidades de planejamento 

distintas, com o propósito de colher informações com enfoque local; 
c) uma audiência pública central de fechamento, com o objetivo de apresentar a 

proposta de encaminhamento à Câmara, sintetizando o conteúdo discutido 
nas diferentes unidades de planejamento; 

d) um relatório final da conferência com o registro de todo o processo. 
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§2º. Durante o processo de elaboração dos PPAs, é recomendado conduzir o 
trabalho junto à sociedade em cima de quadros de ações que possam ser 
acompanhadas posteriormente pelos conselhos setoriais. 

 
Art. 78. Aprovado o PPA na Câmara Municipal, o Conselho da Cidade deverá 

deliberar sobre o quadro de ações a ser acompanhado e o Poder Executivo 
regulamentará por decreto, em até 60 (sessenta) dias: 

 
I - o quadro de ações para serem acompanhadas pelo Conselho da Cidade 

durante a vigência do PPA; 
II – a periodicidade das ações de monitoramento do plano e a forma de 

apresentação. 
§1º. O quadro de ações referido no inciso I tem por base o conteúdo 

discutido na Conferência da Cidade para elaboração do PPA, adequado à lei aprovada na 
Câmara Municipal. 

§2º. O quadro de ações anterior poderá ser utilizado como produto base 
das assembleias territoriais para elaboração do PPA subsequente. 

 

 

Art. 79. As Conferências Setoriais são fóruns setoriais para discussão da política 
urbana municipal, organizados pelos respectivos conselhos de atuação conforme suas 
determinações. 

§1º. Respeitados os cronogramas determinados por cada conselho, é recomendável 
que os conselhos setoriais realizem as suas Conferências Setoriais, ou parte delas, 
dentro do processo da Conferência da Cidade que elabora cada PPA, no período 
compreendido entre as assembleias territoriais e a audiência pública de exposição do 
PPA, utilizando como base os debates levantados nas assembleias territoriais e fechando 
propostas de priorização de ações a serem encaminhadas ao Poder Executivo a tempo 
de sua análise e incorporação à proposta de PPA a ser apresentada em audiência púlica. 
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§2º. Respeitada a autonomia de cada conselho, é recomendado o desenvolvimento 
de rotina de monitoramento e avaliação através de quadros de ações a exemplo do 
previsto para este Plano Diretor. 

 
 

SubSeção II 
Das Assembléias Municipais AssembleiasTerritoriais 

 

Art. 80.  As Assembléias Municipais serão preparatórias à realização da Conferência 
da Cidade de Peruíbe. 

Parágrafo único - Todos os cidadãos e cidadãs poderão participar das Assembléias 
Municipais e a organização dos debates será feita na forma do Art. 84 desta Lei 
Complementar e da Resolução nº 25 emitida pelo Conselho Nacional das Cidades e 
demais legislações federais ou estaduais que regulem a matéria. 

 

Art. 80 As Assembleias Territoriais são reuniões públicas de caráter local, 
antecendentes às audiências públicas centrais, com o propósito de: 

I - colher subsídios para elaboração de leis e debater a política urbana com 
enfoque local; 

II – expor regimento para eleição de membros do Conselho da Cidade, quando 
houver. 

 
§1º. A realização do local, data e horário de cada assembleia deverá ser 

divulgado com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência. 
 
§2º. É recomendável que os conselhos setoriais validem, nas assembleias 

territoriais, o plano de ações a ser monitorado durante a vigência do próximo 
PPA. 

 

Art. 81.  A Secretaria Municipal de Planejamento deverá realizar Assembléias 
Municipais nas diferentes unidades de planejamento para realização da atividade de 
planejamento global do Município. 

Art. 82.  As Assembléias Municipais devem: 

  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro - CEP 11750-000 

Fone (0xx13) 3451.1000 
http://www.peruibe.sp.gov.br 

                                                          
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07 

(PLANO DIRETOR) – AGO/2022 
(VERSÃO DA LEI CONSOLIDADA PROPOSTA PELO CONSELHO DA CIDADE) 

 

 
LEGENDA: 
em preto: texto da lei atual mantido 
em azul: inclusão proposta em audiência aprovada 
em cinza claro: exclusão proposta em audiência aprovada 
fundo azul: alterações propostas pelo Conselho da Cidade 
(inclusão/exclusão/texto proposto em audiência e posteriormente retirado) 

Página 47 / 111 

 

 

I. ser realizadas nas diferentes unidades de planejamento; 
II. ter sua pauta decidida pelo Conselho da Cidade; 
 III. ser organizadas pelo Poder Público em parceria com entidades da 

sociedade civil. 
 

SubSeção III 
Das Audiências Públicas 

 
Art. 83.  As audiências públicas têm por finalidade informar, colher subsídios, 

debater, rever e analisar o conteúdo do Plano Diretor, e deverão ocorrer nos 
processos de implantação de empreendimentos ou atividades, públicos ou 
privados, com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente 
natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; 

Art. 83. As audiências públicas têm por finalidade informar a população, colher 
subsídios, debater, rever e analisar propostas a serem apresentadas pelo 
Poder Executivo ou propostas de implantação de empreendimentos públicos 
com potencial de impacto no ambiente natural ou construído, conforto ou 
segurança da população, nos termos desta lei. 

 

Art. 84.  As audiências deverão atender aos seguintes requisitos: 
I. serem convocadas por edital, anunciadas pela imprensa local ou, na sua 

falta, pelos meios de comunicação de massa ao alcance da população local; 
II. ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população; 
III. serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo 

o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 
IV. garantir a presença participação de todos os cidadãos e cidadãs, podendo 

lançar mão de ferramentas digitais, independente de comprovação de 
residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista de presença; 

V. serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos 
conteúdos deverão ser apensados ao projeto de lei, compondo memorial do 
processo, inclusive na sua tramitação legislativa; 

VI. todos os documentos relativos ao tema da audiência pública, tais como 
estudos, plantas, planilhas e projetos, serão colocados à disposição de 
qualquer interessado para exame e extração de cópias, inclusive porem meio 
eletrônico, com antecedência mínima de 96 horas da realização da 
respectiva audiência pública; 

VII. atender às demais disposições da Resolução nº 25 do Conselho Nacional das 
Cidades.. 
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Art. 85.  As audiências públicas poderão ser convocadas pela própria sociedade civil, 
quando solicitadas por no mínimo 1% (um por cento) dos eleitores do Município. 

Art. 86.  As intervenções realizadas em audiência pública serão registradas por 
escrito e gravadas para acesso e divulgação públicos, e deverão constar nos processos 
referentes aos licenciamentos e/ou processos legislativos que lhe dão causa, conforme 
disposto nesta Lei Complementar. 

 

Art. 87.  A realização de toda Audiência Pública no Município deve respeitar os 
dispositivos que constam nesta SubSeção e demais disposições da Resolução nº 25, 
emitida pelo Conselho Nacional das Cidades e legislações federais ou estaduais que 
regulem a matéria. 

 
Subseção IV 
Das Consultas Públicas 
 

Art. 87. Consultas públicas são instrumentos físicos ou digitais que permitem à 
população, durante um determinado período de tempo, manifestar-se livremente sobre 
assunto em pauta, com caráter meramente consultivo, de forma independente ou 
complementar à realização de audiência pública sobre o mesmo tema, quando assim 
optar o responsável pela consulta. 

§1°. As consultas públicas devem ser precedidas de aviso de consulta publicado 
no Boletim Oficial do Município, contendo objeto da consulta, prazo de início 
e fim de manifestações, local de acesso aos documentos. 

§2°. As consultas podem disponibilizar horário(s) para esclarecimento de dúvidas, 
a critério do responsável pela organização da consulta, mediante a 
disponibilidade do(s) interessado(s). 

§3°. Ao fim do período de consulta, O período de consulta não deve ser inferior a 
7 (sete) dias e ao seu final o Poder Executivo deverá compilar as 
manifestações recebidas e documenta-las para consultas futuras, podendo 
se valer de meios digitais, se for o caso. 

 
TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL 
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Art. 88.  Conforme os princípios, as políticas e as estratégias, expressos nos 
Capítulos III e IV, do Título, I e dos Capítulos I a V, do Título II, deste Plano Diretor, o 
ordenamento territorial obedece às seguintes estratégias: 

I. planejamento da distribuição espacial da população e das atividades 
econômicas no território municipal, de modo a evitar e corrigir as distorções 
do processo de desenvolvimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente; 

II. integração e compatibilização entre a área urbana e a área rural do 
Município;  

III. ordenação e controle do uso do solo, de forma a combater e evitar: 
a)  a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b)  a proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c)   a utilização excessiva ou a subutilização da infra-estrutura urbana; 
d)  a retenção de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 

utilização; 
e)  a deterioração das áreas urbanizadas e dotadas de infra-estrutura;  
f)  o uso inadequado dos espaços públicos; 
g)  a poluição e a degradação ambiental; 
h)  a degradação da qualidade ambiental do espaço construído; 
i)  a degradação dos bens sócio–ambientais; 
j)  os vazios urbanos e a descontinuidade das áreas urbanizadas. 
Parágrafo único - O Poder Público deve controlar o adensamento em áreas não 

dotadas de infra-estrutura e serviços básicos. 

Art. 89. O ordenamento do uso e ocupação do solo será norteado de acordo com os 
seguintes dispositivos legais: 

I. Macrozoneamento; 
II. Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana 

da Baixada Santista; e  
III. Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro: 
a)  Gerenciamento Costeiro; 
b)  Zoneamento Ecológico-Econômico. 

 
Capítulo I 

DO MACROZONEAMENTO 
 

Art. 90.  O Macrozoneamento, delimitado no Anexo 01, integrantes desta Lei 
Complementar, tem como finalidade fixar as regras fundamentais de ordenamento do 
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território e tem como objetivo definir diretrizes para o ordenamento territorial de forma a 
atender os princípios, os objetivos gerais, as políticas gerais e as estratégias do Plano 
Diretor.  

§ 1º -   Entende-se por Macrozona as áreas do território municipal que, em 
virtude de suas especificidades fáticas, definem prioridades, objetivos e 
estratégias para políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico e 
territorial, podendo por isso ter parâmetros reguladores diferenciados de usos 
e ocupação do solo.  

§ 2º -   Entende-se por Zonas Especiais as áreas do território que exigem 
tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de usos e 
ocupação do solo.  

§ 3º -   Entende-se por Setor as áreas do território que exigem tratamento 
especial na definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do 
solo, sobrepondo-se ao Macrozoneamento.  

§ 4º -   Entende-se por Corredor as faixas das áreas que, inseridas na 
delimitação dessa Macrozona, acompanham vias do sistema viário municipal 
que exigem tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de 
usos e ocupação do solo, sobrepondo-se ao Macrozoneamento.  

§ 4º -   Entende-se por Corredores as vias do sistema viário municipal, 
incluindo os imóveis que para elas fazem frente, que exigem tratamento 
especial na definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do 
solo, sobrepondo-se ao Macrozoneamento.  

 

Art. 91.  O Macrozoneamento do Município de Peruíbe é subdividido em: 
I. Macrozona de Proteção Ambiental; 
II. Macrozona Rural Especial de Desenvolvimento Agro-AmbientalSustentável; 
III. Macrozona de Amortecimento da Juréia; 
IV. Macrozona de Recuperação Urbana;  
V. Macrozona de Qualificação Urbana; 
VI. Macrozona de Expansão Urbana Ordenada; 
VII. Macrozona Turística de Sol e Praia; 
VIII.  Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental 
IX. Zona Especial de Reserva Florestal Biológica; 
X. Zona Especial de Interesse Turístico da Estância Santa Cruz; 
XI. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 
XII. Zona Especial da Lama Negra; 
XIII. Setor Especial de Recuperação Ambiental e Geotécnica; 
XIV. Setor Especial de Parques;  
XV. Setor de Amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar; 
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Setor de Interesse Turístico; 
XVII. Setor de Interesse de Preservação da Paisagem Urbana; 
XVIII. Setor de Interesse Arqueológico 
XIX.  Corredor de Indústria e Serviços; 
XX.  Corredor Marginal da Ferrovia 
XXI. Setores Especiais de Interesse Industrial (SEII); 
XXII. Macrozona Urbana de Desenvolvimento Sustentável.  

 

Art. 92.   O Perímetro Urbano é definido pela composição dos limites das seguintes 
Macrozonas e zonas especiais: 

I. Macrozona de Recuperação Urbana;  
II. Macrozona de Qualificação Urbana; 
III. Macrozona de Expansão Urbana Ordenada; 
IV. Macrozona Turística de Sol e Praia; 
V.     Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental; 
VI. Zona Especial de Interesse Turístico da Estância Santa Cruz; 
VII. VII. Zona Especial da Lama Negra. 
 Macrozona Urbana de Desenvolvimento Sustentável. 
Parágrafo único - O perímetro urbano é delimitado conforme o disposto no Anexo 

02, integrante desta Lei Complementar. 
 

Art. 93.  Leis Municipais específicas poderão definir outras áreas do território como 
Setores e/ou Corredores, desde que estejam de acordo com os objetivos, critérios e 
parâmetros das Macrozonas onde estão inseridos. 

§1°. Os Setores Especiais de Interesse Industrial são definidos por lei específica. 

§2°. As Zonas Especiais de Interesse Social são definidas por leis específicas.  
 

 
Seção I 

Das Macrozonas 
SubSeção I 

Da Macrozona de Proteção Ambiental 
 

Art. 94.  A Macrozona de Proteção Ambiental é caracterizada por:  
I. compreender as Unidades de Conservação:  
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II. estação Ecológica Juréia-Itatins;  
III. estação Ecológica Tupiniquins;  
IV. parque Estadual da Serra do Mar;  
V. área de Relevante Interesse Ecológico Ilha do Ameixal;  
VI. área de Relevante Interesse Ecológico Ilha Queimada Grande e Ilha 

Queimada Pequena; 
VII. área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe; 
VIII. ter recursos naturais de interesse ambiental e áreas de alta restrição à 

ocupação. 
I. compreender diversas unidades de conservação de proteção integral e/ou 

terras indígenas homologadas, sob jurisdição de outras esferas 
administrativas; 

II. Ter recursos naturais de interesse ambiental e áreas de alta restrição à 
ocupação; 

III. Populações residentes em caráter provisório ou especial, com necessidade 
de garantia de serviços básicos e de deslocamento até os centros urbanos 

 

Art. 95.  A Macrozona de Proteção Ambiental tem como objetivos mínimos orientar as 
políticas públicas no sentido de: 

I. promover a manutenção da qualidade ambiental e diversidade biológica; 
II. proteger e conservar os recursos naturais; 
II. III. promover programas de educação ambiental, pesquisa cientifica e 

turismo ecológico obedecendo a legislação incidente sobre as respectivas 
unidades de conservação. 

IV. Garantir acesso à populações ali residentes e pontos turísticos.  
 

SubSeção II 
Da Macrozona Rural Especial de Desenvolvimento Agro-AmbientalSustentável e da 

Macrozona Urbana de Desenvolvimento Sustentável 
 

Art. 96.  A Macrozona Rural Especial de Desenvolvimento Agro-
AmbientalSustentável é caracterizada pela: 

I. falta de infra-estrutura básica; 
II. concentração da atividade de monocultura de banana; 
III. ocupação dispersa e em processo de esvaziamento populacional; 
IV. degradação de Áreas de Preservação Permanente – APPs; 
V. existência de pequenas propriedades de subsistência em declínio; 
VI. existência de chácaras e sítios de recreio; 
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VII. existência de empreendimentos de caráter turístico em processo de declínio; 
VIII. VIII. existência de áreas de mineração; 
IX. por possuir simultaneamentepela proximidade da rodovia e afastamento da 

mancha urbana municipal. 
 

Art. 97.  A Macrozona Rural de Desenvolvimento Agro-AmbientalSustentável tem 
como objetivos mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. recuperar a qualidade ambiental da sub-bacia do Rio Preto; 
II. incentivar o uso de tecnologias adequadas à recuperação ambiental e a 

agricultura sustentável; 
III. manter e incentivar atividades: agrícolas, de recuperação e manejo ambiental 

de forma sustentável; 
IV. revitalizar a economia; 
V. implementar e complementar a infra-estrutura básica; 
VI. agregar valor ao produto agropecuário e ao trabalho; 
VII. promover educação agroecológica; 
 

 VIII. incentivar atividades de turismo rural, agroturismo e turismo ecológico 
 . 

 Art. 97.  A Macrozona Rural Especial de Desenvolvimento Sustentável tem 
como objetivos mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 

 
I. recuperar a qualidade ambiental da sub-bacia do Rio Preto; 
II. incentivar o uso de tecnologias adequadas à recuperação ambiental e ao uso 

sustentável; 
III. garantir a trafegabilidade das estradas rurais; 
IV. apoiar o pequeno e médio agricultor; 
V. promover educação agro-ecológicaagroecológica; 
VI. promover o turismo rural e o ecoturismo; 
VII. implementar e monitorar ações do Plano Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável; 
VIII. promover soluções de infraestrutura básica; 
IX. promover usos compatíveis com o permitido pelo Plano de Manejo do 

Parque Estadual da Serra do Mar. 
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Art. 97-A.  A Macrozona Urbana de Desenvolvimento Sustentável é 
caracterizada pela: 

I. ocupação dispersa e em processo de esvaziamento populacional; 
 pela proximidade da rodovia; 
 pelo afastamento do uso residencial; 
IV. existência de áreas de mineração; 
 

Art. 97-B.  A Macrozona Urbana de Desenvolvimento Sustentável tem como 
objetivos mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 

 recuperar a qualidade ambiental da sub-bacia do Rio Preto; 
 incentivar a implantação de atividades geradoras de emprego e renda,   alto 

valor agregado e baixo impacto ambiental; 
 inibir a ocupação de alta e média densidade habitacional; 
 garantir a trafegabilidade das estradas rurais. 
 

 
SubSeção III 

Da Macrozona de Amortecimento da Juréia 
 

Art. 98.  A Macrozona de Amortecimento da Juréia é caracterizada pela: 
I. localização em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação; 
II. inserção na Área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe; 
III. ocupação dispersa rarefeita; 
IV. degradação ambiental; 
V. presença de vegetação significativa de floresta atlântica; 
VI. presença de pesca artesanal e atividade agropecuária; 
VII. existência de áreas de mangue, restinga e várzeas; 
VIII. presença de patrimônio arqueológico-histórico-cultural; 
IX. presença de turismo ecológico e rural. 

 

Art. 99.  A Macrozona de Amortecimento da Juréia tem como objetivos mínimos 
orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. minimizar os impactos negativos sobre as Unidades de Conservação; 
II. promover a manutenção da qualidade ambiental; 
III. proteger e conservar os recursos naturais; 
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IV. promover programas de educação ambiental, agricultura agroecológica 
turismo ecológico e agroturismo;  

V. incentivar empreendimentos de baixo impacto ambiental obedecendo às 
legislações ambientais incidentes sobre as respectivas áreas do entorno da 
Estação Ecológica Juréia-Itatins; 

VI. valorizar o patrimônio histórico-cultural material e imaterial; 
VII. promover o saneamento ambiental; 
VIII. promover a regularização fundiária sustentável das ocupações urbana e rural 

das áreas de entorno da unidade de conservação; 
IX. compatibilizar a conservação da natureza com uso sustentável. 
X. garantir a trafegabilidade das estradas que dão acesso à região. 

 
 

SubSeção IV 
Da Macrozona de Recuperação Urbana 

 

Art. 100.  A Macrozona de Recuperação Urbana é caracterizada: 
I. pelo predomínio do uso habitacional; 
II. predominância de população de baixa renda com alta vulnerabilidade social; 
III. pela ausência e/ou inadequação de infra-estrutura básica;pela menor oferta 

de infraestrutura básica; 
IV. pela concentração de ocupações irregulares; 
V. pela ocupação de média a alta densidade; 
VI. pelo crescimento populacional acelerado; 
VII. pela degradação das áreas ambientalmente frágeis. 

 

Art. 101.  A Macrozona de Recuperação Urbana tem como objetivos mínimos 
orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. complementar e/ou implantar infra-estrutura básica; 
II. ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos, espaços verdes e de 

lazer; 
III. promover a urbanização e a regularização fundiária dos núcleos 

habitacionais e de baixa renda; 
IV. conter a ocupação de áreas ambientalmente frágeis; 
V. diversificar o uso incentivando atividades de comércio e serviços; 
VI. garantir a mobilidade e a integração viária com as demais regiões do 

Município; 
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VII. promover a integração social, econômica e espacial da população com maior 
vulnerabilidade social. 

 

Art. 102.  Em observância à legislação federal e estadual vigente, na 
Macrozona de Recuperação Urbana aplicam-se os seguintes instrumentos de ordenação 
do desenvolvimento do território: 

I. ZEIS – Zonas Especiais e Interesse Social; 
II. Usucapião Especial de Imóvel Urbano; 
III. Concessão de Uso Especial para fins de Moradia; 
IV. Transferência de Potencial Construtivo para fins de regularização fundiária; 
V. Consórcio Imobiliário; 
VI. Direito de Preferência; 
VII. Operação Urbana Consorciada; 
VIII. Direito de Superfície; 
IX. estudo prévio de impacto de vizinhança; 
X. Recepção de potencial construtivo; 
XI. Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

 
SubSeção V 

Da Macrozona de Qualificação Urbana 
 

Art. 103.  A Macrozona de Qualificação Urbana é caracterizada pela: 
I. predominância de uso misto; 
II. diversidade de classes de renda; 
III. disponibilidade de infra-estrutura e serviços urbanos; 
IV. ocupação de média e alta densidade; 
V. presença de lotes e edificações vazias; 
VI. presença de conflitos de trânsito. 

Art. 104.  A Macrozona de Qualificação Urbana tem como objetivos mínimos 
orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. valorizar o patrimônio arquitetônico; 
II. melhorar a sinalização turística; 
III. ampliar e recuperar os espaços públicos de lazer, eventos e áreas verdes; 
IV. estruturar o sistema viário; 
V. permitir o adensamento populacional onde este ainda for possível, como 

forma de otimizar a infra-estrutura disponível.  
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Art. 105.  Em observância à legislação federal e estadual vigente, na 
Macrozona de Qualificação Urbana aplicam-se os seguintes instrumentos de ordenação 
do desenvolvimento do território: 

I. área receptora de potencial construtivo; 
II. Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
III. EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança; 
IV. edificação ou utilização compulsória; 
V. IPTU progressivo no tempo; 
VI. desapropriação com pagamentos em títulos; 
VII. Consórcio Imobiliário; 
VIII. Operações Urbanas Consorciadas. 
Parágrafo único – A outorga onerosa do direito de construir deve ter valor menor 

quando se tratar de construção para o mercado popular de habitação. 
 

SubSeção VI 
Da Macrozona de Expansão Urbana Ordenada 

 

Art. 106.  A Macrozona de Expansão Urbana Ordenada é caracterizada: 
I. pelo predomínio do uso habitacional; 
II.  pela existência de população fixa de baixa renda 
III. pela presença de loteamentos residenciais de alto padrão, sendo estes com 

perímetro aberto ou fechado; 
IV.  pela infra-estrutura básica precária nos loteamentos aprovados antes da Lei 

nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979 e inexistente em áreas não loteadas; 
V. pela ocupação dispersa e fragmentada; 
VI. pela existência de lotes e glebas vazias; 
VII. pela presença de vegetação significativa. 
VIII.  existência de áreas com ocupação irregular 

Art. 107.  A Macrozona de Expansão Urbana Ordenada tem como objetivos 
mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. manter os níveis de baixa densidade populacional estabelecer níveis de 
densidade populacional compatíveis com a disponibilidade de infraestrutura 
ofertada em cada trecho da zona;  

;  
II. promover a manutenção da qualidade ambiental; 
III. assegurar a proteção da paisagem e conservação do meio natural; 
IV. controlar a fragmentação do território; 
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V. garantir a mobilidade e a integração do território. 

Art. 108.  Em observância à legislação federal e estadual vigente, na 
Macrozona de Expansão Urbana Ordenada aplicam-se os seguintes instrumentos de 
ordenação do desenvolvimento do território: 

I. Operações Urbanas Consorciadas. 
II.  área receptora de potencial construtivo;  
III.  Outorga Onerosa do Direito de Construir  
IV.  EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 

 
SubSeção VII 

Da Macrozona Turística de Sol e Praia 
 

Art. 109.  A Macrozona Turística de Sol e Praia é caracterizada: 
I. pela alta densidade populacional durante a temporada e baixa densidade 

populacional fora de temporada; 
II. pela presença de lotes vazios isolados e dispersos; 
III. pela disponibilidade de infra-estrutura instalada, excetuando-se rede de 

tratamento e coleta de esgoto; 
IV. pela pouca disponibilidade de equipamentos comunitários de educação e 

saúde; 
V. pelo uso predominantemente habitacional; 
VI. pela predominância de ocupação com baixo gabarito construtivo; 
VII. pela predominância de atividades relacionadas ao turismo de lazer e de sol e 

praia em especial habitação de caráter transitório. 

Art. 110.  A Macrozona Turística de Sol e Praia tem como objetivos mínimos 
orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. preservar a paisagem da orla da praia; 
II. qualificar paisagística e urbanisticamente a orla da praia; 
III. garantir a permeabilidade do solo; 
IV. diversificar o uso incentivando atividades de comércio e serviços; 
V. melhorar a sinalização turística; 
VI. democratizar o acesso à praia e a sua paisagem; 
VII. apoiar e fomentar as atividades de diversificação, especialização e 

qualificação das atividades de turismo e lazer; 
VIII. implementar sinalização educativa para preservar a qualidade ambiental e 

paisagística da praia. 
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IX.  incentivar a implantação de hotéis e empreendimentos de convenções 
através dos instrumentos da outorga onerosa e das operações urbanas 
consorciadas; 

X. Estabelecer níveis de densidade populacional compatíveis com a 
disponibilidade de infraestrutura instalada. 

 

Art. 111.  Em observância à legislação federal e estadual vigente, na 
Macrozona Turística de Sol e Praia aplicam-se os seguintes instrumentos de ordenação 
do desenvolvimento do território: 

I.  Operações Urbanas Consorciadas. 
II.  Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
III.  área receptora de potencial construtivo. 
IV.  EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança; 
V.  Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, para imóveis com áreas 

acima de 1.500 m² (um mil e quinhentos metros quadrados)nos termos do 
Título V desta lei; 

VI.  IPTU Progressivo no Tempo, para imóveis com áreas acima de 1.500 m² (um 
mil e quinhentos metros quadrados)nos termos do Título V desta lei; 

 
SubSeção VIII 

Da Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental 
 

Art. 112.  A Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental é caracterizada: 
I. por constituir-se em área de uso urbano limitado por áreas Unidades de 

Conservação; 
II. pela presença de vegetação significativa de Floresta Atlântica; 
III. pela baixa densidade populacional e construtiva; 
IV. pela presença de ocupação irregular; 
V. pela existência de áreas degradadas no entorno da Estação Ecológica 

Juréia-Itatins e da estrada Guaraú-Barra do Una; 
VI. por estar inserida em área de preservação ambiental; 
VII. pela presença de manguezais e restingas; 
VIII. pela presença de sítios arqueológicos; 
IX. pela presença de áreas de alta suscetibilidade a escorregamentos. 
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Art. 113.  A Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental tem como objetivos 
mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. promover a manutenção da qualidade ambiental; 
II. controlar os níveis atuais de baixa densidade de ocupação do solo; 
III. conter a ocupação urbana nas áreas onde a vegetação de floresta atlântica 

se apresente em estágio médio e avançado de sucessão secundária; 
IV. permitir a utilização de instrumentos de compensação; 
V. promover regularização fundiária sustentável do loteamento compatibilizando 

a ocupação urbana com a preservação ambiental; 
VI. promover o controle da poluição ambiental e execução de projetos de 

saneamento básico rural e urbano, adequado às características ambientais 
especiais da Macrozona; 

VII. VII. garantir a pesquisa para identificação, manutenção e preservação de 
sítios arqueológicos;. 

VIII. garantir a trafegabilidade das estradas que dão acesso à região através do 
monitoramento e recuperação de encostas. 

IX. promover o desenvolvimento do ecoturismo. 
 

Art. 114.  Em observância à legislação federal e estadual vigente, na 
Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental aplicam-se os seguintes instrumentos de 
ordenação do desenvolvimento do território: 

I. Transferência de Potencial Construtivo; 
II. regularização fundiária sustentável; 
III. operações urbanas consorciadas. 

 
SubSeção I 

Da Zona Especial de Reserva Florestal Biológica 
 

Art. 115.  A Zona Especial de Reserva Florestal Biológica é caracterizada pela: 
I. existência de áreas com presença de vegetação significativa; 
II. existência de áreas degradadas por atividades de mineração; 
III. ocupação indígena; 
IV. presença de sítios arqueológicos; 
V. presença de patrimônio histórico-cultural; 
VI. ocupação irregular; 
VII. existência de área de relevante importância, como corredor migratório de 

avifauna; 
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VIII. existência de área de interesse turístico. 

Art. 116.  A Zona Especial de Reserva Florestal Biológica tem como objetivos 
mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. promover a manutenção da qualidade ambiental; 
II. recuperar a qualidade ambiental das áreas degradadas; 
III. preservar o patrimônio imaterial; 
IV. garantir o desenvolvimento sustentável das famílias indígenas; 
V. preservar os patrimônios natural, histórico-cultural e arqueológico; 
VI. conter a ocupação urbana nas áreas de preservação; 
VII. desenvolver programas de interesse turístico; 
VIII. possibilitar a aplicação de instrumentos de compensação;  
IX. recuperar a qualidade ambiental da sub-bacia do Rio Preto; 
X. promover a recuperação e conservação ambiental de restinga e várzea; 
XI. reverter o processo de degradação ambiental por meio da compatibilização 

do uso e ocupação com as condições físicas e bióticas dos terrenos; 
XII. requalificar a paisagem urbana e natural;  
XIII. promover a regularização fundiária sustentável removendo as habitações que 

estejam localizadas em áreas de risco ou de preservação ambiental. 
XIV. garantir os preceitos de usufruto exclusivo dos indígenas e de consulta livre, 

prévia e informada quando houver empreendimentos que os afetem 
conforme artigo 231 da Constituição Federal e Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho 

 
 

 
SubSeção II 

Da Zona Especial de Interesse Turístico da Estância Santa Cruz 
 

Art. 117.  A Zona Especial de Interesse Turístico da Estância Santa Cruz é 
caracterizada: 

I. pela ocupação de baixa densidade populacional; 
II. pela predominância de lotes vazios; 
III. pela ausência de infra-estrutura básica; 
IV. pela dificuldade de mobilidade e acesso às demais regiões do Município. 

Art. 118.  A Zona Especial de Interesse Turístico da Estância Santa Cruz tem 
como objetivos mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 
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I. manter os níveis de baixa densidade e ocupação do solo; 
II. abrigar empreendimentos turísticos; 
III. abrigar empreendimentos residenciais de baixa densidade de caráter de 

veraneio; 
IV. abrigar empreendimentos auto-suficientes do ponto de vista de infra-

estrutura, equipamentos e serviços urbanos. 
 

SubSeção III 
Das Zonas Especiais de Interesse Social 

 

Art. 119.  As Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS são porções do 
território destinadas prioritariamente à regularização fundiária sustentável dos 
assentamentos habitacionais de baixa renda existentes e à produção de Habitação de 
Interesse Social – HIS ou de Mercado Popular – HMP nas áreas vazias, não utilizadas ou 
subutilizadas. 

§ 1º -  Entende-se por Habitação de Interesse Social aquela destinada a 
famílias com renda igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos, de promoção 
pública ou a ela vinculada ou com a renda estabelecida pelos Programas 
Estaduais ou Federais 

§ 2º -   Entende-se por Habitação de Mercado Popular aquela destinada a 
famílias com renda igual ou inferior a 6 (seis) salários mínimos, de promoção 
privada. 

 

Art. 120.  São objetivos das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS: 
I. efetivar o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

assegurando a preservação, conservação e recuperação ambiental; 
II. induzir os proprietários de terrenos vazios a investir em programas 

habitacionais de interesse social de modo a ampliar a oferta de terra para a 
produção de moradia digna para a população de baixa renda; 

III. promover a regularização fundiária sustentável dos assentamentos ocupados 
pela população de baixa renda, em conformidade com a Lei Federal nº 
10.257 de 10 de julho de 2.001 e  demais instrumentos jurídicos em vigor; 

IV. eliminar os riscos decorrentes de ocupações em áreas inadequadas ou, 
quando não for possível, reassentar seus ocupantes; 

V. ampliar a oferta de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI. assegurar a segurança da posse e integração sócio-espacial dos 

assentamentos habitacionais de baixa renda ao conjunto da cidade; 
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VII. promover o desenvolvimento humano dos seus ocupantes. 
Parágrafo único - O reassentamento de que trata o inciso IV deste artigo deverá, 

necessariamente, ter priorização de população de áreas constantes em 
mapas de risco do Estado, de graus maiores para menores, em áreas 
publicas consolidadas, e se dar para local mais próximo possível de suas 
moradias de acordo com os princípios estabelecidos no Estatuto da Cidade. 

 

Art. 121.  As Zonas Especiais de Interesse Social classificam-se em três 
categorias: 

I –  ZEIS Ocupadas (ZEIS 1): 
a)  Áreas Privadas – áreas privadas ocupadas irregularmente por população de 

baixa renda caracterizadas pela ilegalidade fundiária e pela precariedade ou 
inexistência de infra–estrutura básica, predominantemente localizadas em 
áreas ambientalmente frágeis, como margens de rios, com alto risco de 
inundação. 

b)  Áreas Públicas - áreas de recreio, áreas de proteção ambiental de 
propriedade pública, ocupadas irregularmente por população de baixa renda, 
caracterizadas pela ilegalidade fundiária e pela precariedade ou inexistência 
de infra–estrutura básica, predominantemente localizadas em áreas 
ambientalmente frágeis, como margens de rios, com alto risco de inundação, 
priorizadas para Reassentamento ou consolidação por Regularização 
Fundiária. 

II –  ZEIS Vazias (ZEIS 2) – áreas privadas e públicas com a existência de lotes e 
terrenos vazios localizadas em setores dotados de infra–estrutura básica e 
atendidos por serviços urbanos, ou que estejam recebendo investimentos 
desta natureza, com boa acessibilidade viária, permitindo o deslocamento a 
qualquer região do Município; 

III –  ZEIS Mistas (ZEIS 3) – áreas privadas e públicas com a presença de 
habitações de população de baixa renda caracterizados pela ilegalidade 
fundiária e pela precariedade ou inexistência de infra–estrutura básica. 

Parágrafo único - As Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 1 e 3 serão 
delimitadas  no Plano Municipal de Habitação e as ZEIS 2 serão 
definidas em  Leis Municipais Específicas. 

  

Art. 122.  Aplicam-se nas ZEIS, de acordo com o interesse público, os 
instrumentos previstos nesta Lei Complementar e na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 
de 2.001 - Estatuto da Cidade.   
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§ 1º -   A transferência de potencial construtivo das ZEIS poderá ser exercida, 
na hipótese de doação do imóvel ao Poder Público para produção de HIS. 

§ 2º -  A concessão do direito de construir acima do coeficiente de 
aproveitamento básico será gratuita para a produção de HIS até o coeficiente 
de aproveitamento máximo estabelecido no artigo 176 desta Lei 
Complementar; 

§ 3º -  Para a produção de HMP será oferecido um desconto na concessão 
do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico na 
ordem de 50% (cinqüenta por cento), até o coeficiente de aproveitamento 
máximo estabelecido no artigo 176 desta Lei Complementar; 

 § 4º -  A concessão do direito de construir acima do coeficiente de 
aproveitamento básico será de 50% (cinqüenta por cento) para a 
produção de HMP até o coeficiente de aproveitamento máximo 
estabelecido no artigo 176 desta Lei Complementar. 

 

Art. 123.  Para cada Zona Especial de Interesse Social 1, 2 e 3 o Poder Público 
Municipal, com a participação dos moradores locais,  deverá elaborar Planos de 
Urbanização que definirão ações de âmbito urbanístico, jurídico, social, econômico e 
ambiental a serem desenvolvidas no local. 

§ 1º -   O Plano de Urbanização de cada ZEIS será estabelecido por Decreto 
do Poder Executivo Municipal. 

§ 2º -   O Plano de Urbanização deverá definir a forma de gestão e de 
participação da população nos processos de delimitação, implementação e 
manutenção das ZEIS. 

§ 3º -   O Plano de Urbanização poderá definir padrões de uso, ocupação e 
parcelamento do solo especiais objetivando a permanência das famílias 
moradoras em áreas de ZEIS e a melhoria urbanística e ambiental da área. 

§ 4º -   Lei Municipal específica, com base neste Plano definirá os conteúdos 
mínimos e a forma de elaboração dos Planos de Urbanização das ZEISO 
conteúdo mínimo para elaboração dos Planos de Urbanização seguirá o 
exigido para a implantação das REURB-S, nos termos da legislação federal 
relacionada ao tema.. 

 

Art. 124.  Novos perímetros de ZEIS poderão ser delimitados por Leis 
Municipais específicas, de acordo com as necessidades definidas no Plano Municipal de 
Habitação e na Legislação de Uso e Ocupação do Solo.  
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§ 1º -   A delimitação de novas ZEIS 1 deverá obedecer os seguintes 
critérios:  

I. áreas ocupadas por população de baixa renda;  
II. áreas usucapidas coletivamente e ocupadas por moradores de baixa renda;  
III. loteamentos e parcelamentos irregulares e precários, ocupados por famílias 

de baixa renda. 
§ 2º -   A delimitação de novas ZEIS 2 deverá observar a concentração de 

lotes, terrenos ou glebas vazios localizados em áreas aptas a urbanização e 
ao adensamento com acessibilidade e mobilidade urbana adequadas. 

§ 3º -   A delimitação de novas ZEIS 3 deverá observar os seguintes critérios:  
I. lotes, terrenos ou glebas localizados em regiões com infra-estrutura básica, 

atendidas por serviços públicos, ou com previsão de investimentos desta 
natureza, com boa acessibilidade viária. 

§ 4º -  Têm competência para solicitar a delimitação de novas ZEIS 1, 2 e 3, 
com o parecer do Conselho Municipal de Habitação: 

a Divisão Diretoria de Habitação e a Secretaria Municipal de Planejamento;  
II. entidades representativas de moradores de áreas passíveis de delimitação 

como ZEIS, desde que dotadas de personalidade jurídica; 
III. proprietários de áreas passíveis de delimitação como ZEIS. 
§ 5º -   Os pedidos de delimitação de ZEIS previstos no § 3º deste artigo, 

tramitarão através de processos administrativos nos órgãos competentes do 
Poder Executivo Municipal. 

Art. 125.  As normas e regras de uso e ocupação do solo das ZEIS serão 
instituídas na Lei de Uso e Ocupação do solo e As normas e regras de edificações das 
ZEIS serão instituídas no Código de Obras em consonância com o Plano Municipal de 
Habitação 

Art. 126.  Na execução do Plano Municipal de Habitação, concernente a  
Interesse Social deverão ser aplicados todos os meios legais disponíveis, utilizando os 
instrumentos de Planejamento, Fiscais e financeiros, Jurídicos e Administrativos 

 
 
 

SubSeção IV 
Da Zona Especial da Lama Negra 

 

Art. 127.  A Zona Especial da Lama Negra é caracterizada: 
I. área localizada as margens do Rio Preto; 
II. áreas de preservação permanente degradadas; 
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III. presença de ocupação irregular; 
IV. área próxima a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 

 

Art. 128.  A Zona Especial da Lama Negra tem como objetivos mínimos orientar 
as políticas públicas no sentido de: 

I. promover a preservação manutenção da qualidade ambiental do patrimônio 
natural da Lama Negra; 

II. recuperar a qualidade ambiental das áreas de preservação permanente 
degradadas; 

III. compatibilizar a conservação da natureza com uso sustentável; 
IV. conter a ocupação urbana nas áreas de preservação. 
IV. Viabilizar o uso medicinal da lama negra como produto turístico e medicinal. 
 

 
Seção III 

Dos Setores 
SubSeção I 

Do Setor Especial de Recuperação Ambiental e Geotécnicoa 
 

Art. 129.  O Setor Especial de Recuperação Ambiental e Geotécnicoa é 
caracterizado, sobrepondo as características das Macrozonas no qual se insere, pela: 

I. existência de ocupações e núcleos habitacionais em áreas ambientalmente 
frágeis; 

II. existência de áreas de preservação permanente degradadas; 
III. existência de áreas degradadas por atividades de mineração; 
IV. áreas de mangues, várzeas e restingas fragilizados. 
V. existência de áreas de alta suscetibilidade a escorregamentos e/ou 

inundações, exigindo medidas de controle especial ou restrição à 
urbanização. 

 

Art. 130.   O Setor Especial de Recuperação Ambiental e Geotécnicoa tem 
como objetivos mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. recuperar a qualidade ambiental da sub-bacia do Rio Preto; 
II. recuperar a qualidade ambiental das áreas de exploração mineral; 
III. promover a recuperação e conservação ambiental de mangues, várzeas e 

restingas; 
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IV. reverter o processo de degradação ambiental por meio da compatibilização 
do uso e ocupação com as condições físicas e bióticas dos terrenos; 

V. requalificar a paisagem urbana e natural; 
VI. promover a regularização fundiária sustentável removendo as habitações que 

estejam localizadas em áreas de risco ou de preservação ambiental. 
I.VII. realizar ou exigir a realização de ações que garantam prevenção contra 

inundações ou escorregamentos de massa. 
 

Art. 131.   Em observância à legislação federal e estadual vigente, no Setor 
Especial de Recuperação Ambiental e Geotécnica, acrescendo-se aos dispositivos  legais 
que regulamentam a Macrozona que este Setor sobrepõe, aplicam-se os seguintes 
instrumentos de ordenação do desenvolvimento do território: 

I. regularização fundiária sustentável. 
 

 
SubSeção II 

Do Setor Especial de Parques 
 

Art. 132.  O Setor Especial de Parques é caracterizado, sobrepondo as 
características das Macrozonas no qual se insere, por: 

I. compreender área localizada as margens do Rio Preto; 
II. compreender área com presença de vegetação significativa; 
III. compreender a área de localização do aterro sanitário e sua zona de 

amortecimento; 
IV. localização privilegiada em relação aos deslocamentos intermunicipais; 
V. compreender a região da Lama Negra. 

 

Art. 133.  O Setor Especial de Parques tem como objetivos mínimos orientar as 
políticas públicas no sentido de: 

I. promover a manutenção da qualidade ambiental; 
II. recuperar a qualidade ambiental das áreas degradadas; 
III. abrigar atividades de lazer e turismo de eventos; 
IV. promover a preservação e manutenção da qualidade ambiental do patrimônio 

natural da Lama Negra; 
V. compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável; 
VI. conter a ocupação urbana nas áreas de preservação ambiental. 
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Art. 134.  Em observância à legislação federal e estadual vigente, no Setor 
Especial de Parques, acrescendo-se aos dispositivos legais que regulamentam a 
Macrozona que este Setor sobrepõe, aplicam-se os seguintes instrumentos de ordenação 
do desenvolvimento do território: 

I. regularização fundiária sustentável; 
II. Direito de Preempção; 
III. Operação Urbana Consorciada; 
IV. Transferência do Potencial Construtivo. 

 
SubSeção III 

Do Setor de Amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar 
 

Art. 135.  O Setor de Amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar é, 
sobrepondo as características da Macrozona Rural de Interesse Agro-Ambientaldas 
macrozonas e zonas sobre as quais se sobrepõe, caracterizado: 

I. por constituir-se em zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do 
Mar; 

II. pela existência de poucos empreendimentos de caráter turístico em processo 
de declínio; 

III. pela presença de vegetação significativa. 
 

Art. 136.   O Setor de Amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar tem 
como objetivos mínimos, acrescendo aos objetivos constante na Macrozona Rural de 
Interesse Agro-Ambiental, nas macrozonas e zonas sobre as quais se sobrepõe,orientar 
as políticas públicas no sentido de: 

I. minimizar os impactos negativos sobre a Unidade de Conservação; 
II. promover a manutenção da qualidade ambiental; 
III. proteger e conservar os recursos naturais; 
IV. promover o uso e a ocupação sustentáveis e de baixo impacto ambiental; 
V. recuperar a qualidade ambiental da sub-bacia do Rio Preto; 
VI. incentivar o uso de tecnologias adequadas à recuperação ambiental e a 

agricultura sustentável; 
VII. promover educação agroecológica; 
VIII. incentivar atividades de turismo rural, ecológico e agroturismo; 
IX. compatibilizar a conservação da natureza com uso sustentável. 
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SubSeção IV 

Do Setor de Interesse Turístico 
 

Art. 137.  O Setor de Interesse Turístico é, sobrepondo as características das 
Macrozonas no qual se insere, caracterizado: 

I. pela alta densidade populacional durante a temporada e baixa densidade 
populacional fora de temporada; 

II. pela pouca disponibilidade de equipamentos comunitários de educação e 
saúde; 

III. pela presença de lotes vazios isolados e dispersos; 
IV. pela disponibilidade de Infra-estrutura instalada, boa parte sem rede de 

tratamento e coleta de esgoto; 
V. pelo uso essencialmente habitacional de caráter transitório; 
VI. pela predominância de ocupação com baixo gabarito construtivo; 
pela predominância de atividades relacionadas ao turismo de lazer e de sol e 

praia em especial habitação de caráter transitório. 
VII. pelo potencial para o desenvolvimento de atividades náuticas esportivas, de 

turismo e lazer. 
 

Art. 138.   O Setor de Interesse Turístico tem como objetivos mínimos, 
acrescendo aos objetivos constantes nas macrozonas no qual se insere, orientar as 
políticas públicas no sentido de:  

I.  preservar a baixa densidade e gabarito construtivo. 
§ 1º -   Fica definido o gabarito com a altura máxima de 15,00 m (quinze 

metros) no Setor de Interesse Turístico. 
§ 2º -   Será garantida a participação da população local na discussão relativa 

à definição do gabarito de altura quando da proposta de alteração do Plano 
Diretor, nos termos do art. 76, § 3º, I deste Plano Diretor. 

II.  Incentivar a implantação de hotéis de no mínimo 3 (três) estrelas, seguindo a  
classificação da EMBRATUR, e empreendimentos de convenções, através 
dos instrumentos da outorga onerosa e das operações urbanas 
consorciadas. 

Parágrafo único - Somente nestes casos o coeficiente de aproveitamento poderá 
ser acrescido em mais 1,00 e o gabarito de altura poderá ser superior ao 
estabelecido. 
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III. Buscar soluções que visem combater os efeitos das mudanças climáticas 
sobre as estruturas e equipamentos municipais localizados na orla da 
praia. 

IV. Criar condições para a instalação de atividades náuticas. 
 
 

SubSeção V 
Do Setor de Interesse de Preservação da Paisagem Urbana 

 

Art. 139.  O Setor de Interesse de Preservação da Paisagem Urbana é, 
sobrepondo às características das Macrozonas no qual se insere, caracterizado por: 
 

I. conter áreas envoltórias de bens tombados pelo CONDEPHAAT, em especial 
as Ruínas do Abarebebê e a Serra dos Itatins, sujeita à aprovação de 
parâmetros urbanísticos especiais, no tocante à paisagem urbana e aos 
visuais cênicos, presentes nas diretrizes, normas e recomendações 
complementares do órgão; 

II. estar situado próximo a marcos referenciais da paisagem sobre os quais ou a 
partir deles pode oferecer bloqueio visual significativo do marco ou da 
percepção da paisagem do entorno. 

Art. 140.  O Setor de Interesse de Preservação da Paisagem Urbana tem como 
objetivos mínimos, acrescendo aos objetivos constantes nas macrozonas no qual se 
insere, orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. preservar o baixo gabarito construtivo no entorno de marcos referenciais e de 
patrimônios histórico e culturais. 

Art. 141.  O Setor de Interesse de Preservação da Paisagem Urbana é dividido 
em duas áreas: 

I. área envoltória imediata; 
II. área envoltória secundária. 
Parágrafo único - Fica definido o gabarito com a altura máxima de 7,00 m (sete 

metros) na Área Envoltória Imediata e de 15,00 m (quinze metros) na Área 
Envoltória Secundária. 

 
SubSeção VI 

Dos Setores de Interesse Arqueológico 
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Art. 142.  Os Setores de Interesse Arqueológico são, sobrepondo as 
características das Macrozonas nas quais se inserem, caracterizados: 

I. pela maior probabilidade da existência de vestígios arqueológicos no 
subsolo, incidindo nestes casos sobre seus proprietários e empreendedores 
responsabilidades e exigências da legislação pertinente de preservação 
destes vestígios. 

 

Art. 143.  Os Setores de Interesse Arqueológico têm como objetivos mínimos, 
acrescidos os objetivos constantes das Macrozonas nas quais se inserem, orientar as 
políticas públicas no sentido de: 

I. conscientizar os proprietários e empreendedores de obras na região sobre as 
probabilidades de encontrar vestígios arqueológicos, sua importância 
histórica e cultural, as responsabilidades incidentes e os procedimentos 
necessários para resgate destes materiais. 

Parágrafo único - Lei Municipal específica poderá acrescentar demais setores de 
interesse arqueológico, mediante estudo técnico elaborado ou apreciado pelo 
Executivo. 

 
Seção IV 

Dos Corredores 
SubSeção I 

Do Corredor de Indústria, Comércio e Serviços 
 

Art. 144.  O Corredor de Indústria, Comércio e Serviços é caracterizado por ser 
de uma região de: 

I. entorno da Rodovia SP-055; 
II. ocupação dispersa; 
III. áreas com presença de vegetação significativa. 

Art. 145.  O Corredor de Indústria, Comércio e Serviços tem como objetivos 
mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: 

I. incentivar a instalação de empreendimentos de grande porte e de baixo 
impacto ambiental; 

II. promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável;  
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III. revitalizar a economia local; 
IV. abrigar atividades e empreendimentos que fortaleçam e promovam a base 

econômica regional. 
 

SubSeção II 
Do Corredor Marginal da Ferrovia 

 

Art. 146. O Corredor Marginal da Ferrovia é caracterizado por ser um eixo 
viário: 

I. com disponibilidade de infra-estrutura básica em alguns trechos; 
II. importante para ligações intra-municipal e inter-municipalintramunicipal e 

intermunicipal; 
III. com ocupações de baixa, média e alta densidade; 
IV. com predominância de uso misto; 
V. com diversidade de classes de renda; 
VI. que abriga atividades de pequeno, médio e grande porte; 
VII. com existência de lotes vazios; 
VIII. que apresenta uma boa estrutura viária subutilizada;  
com grande área pública subutilizada ou ociosa. 

 

Art. 147. O Corredor Marginal da Ferrovia tem como objetivos mínimos orientar 
as políticas públicas no sentido de: 

I. diversificar o uso incentivando atividades de produção, de comércio e de 
serviços; 

II. revitalizar a economia; 
III. recuperar o patrimônio histórico/arquitetônico da ferrovia; 
IV.  abrigar parque linear com atividades de esporte e lazer; 
V.  estruturar o sistema viário, qualificando a infra-estrutura existente; 
VI.  ampliar o atendimento de infra-estrutura nos setores desatendidos. 
 

Art. 148.  Em observância à legislação federal e estadual vigente, no Corredor 
Marginal da Ferrovia aplicam-se os seguintes instrumentos de ordenação do 
desenvolvimento do território: 

I. I.  Operações Urbanas Consorciadas; 
II. II.  tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano. 
III. Outorga Onerosa do Direito de Construir. 
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Capítulo II 
DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Art. 149.  Os parâmetros de uso, ocupação e parcelamento definidos neste 
capítulo tem como objetivo dar diretrizes para o detalhamento e a complementação das 
normas de uso e ocupação do solo municipal  a serem elaborados em Leis Municipais 
específicas. 

Parágrafo único - Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo será elaborada 
detalhando os parâmetros definidos nas Seções I e II deste capítulo. 

 
Seção I 

Do Uso do Solo 
 

Art. 150.  O uso do solo fica classificado em: 
I. habitacional (H): aquele que envolve a moradia de um indivíduo ou grupo de 

indivíduos; 
II. não-habitacional (NH): aquele que envolve o desenvolvimento de atividades 

de produção, de comércio, de prestação de serviços, institucionais e/ou 
industriais; 

III. misto (M): aquele que se constitui de mais de um uso, habitacional e não-
habitacional, dentro de um mesmo lote. 

Art. 151. Todos os usos e atividades poderão se instalar no território municipal, 
desde que obedeçam às condições estabelecidas na legislação pertinente, determinadas 
em função do: 

I. objetivo(s) das Macrozonas; 
II. nível de incomodidade. 

Art. 152. Os usos e atividades serão analisados em função de sua 
potencialidade como geradores de: 

I. incomodidades; 
II. impacto à vizinhança. 
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SubSeção I 
Dos Usos Geradores de Incomodidades 

 

Art. 153. As condições de uso e a implantação das atividades nas Macrozonas 
serão condicionadas pela incomodidade gerada por elas. 

Parágrafo único - Considera-se incomodidade a reação adversa de forma aguda 
ou crônica sobre o meio ambiente, natural e construído, tendo em vista suas 
estruturas físicas e sistemas sociais.  

Art. 154. Adota-se como condição para o uso e para a implantação das 
atividades em todas as Macrozonas um padrão básico de incomodidade referente ao nível 
máximo admitido para elas.  

Art. 155. Todos os usos poderão ser instalados nas Macrozonas que constam 
no art. 92 desta Lei Complementar, desde que obedeçam as condições estabelecidas 
nesta Lei Complementar e na Lei de Uso e Ocupação do Solo, quanto aos requisitos de 
instalação em relação ao padrão básico de incomodidade. 

Parágrafo único - A instalação dos diferentes usos e atividades na área rural do 
Município observará a regulamentação da legislação competente. 

 

Art. 156.  Os usos e atividades serão definidos e classificados na Lei de uso e 
ocupação do solo segundo o grau de incomodidade dentro dos seguintes parâmetros: 

I. não incômodos;  
II. incômodos 1; 
III. incômodos 2. 

 

Art. 157. São considerados não incômodos quaisquer usos que não excedam o 
padrão básico de incomodidade estabelecido nesta Lei Complementar. 

Art. 158. São considerados “incômodos 1” quaisquer usos que ofereçam baixo 
impacto e que possam se adequar ao padrão básico de incomodidade. 

Art. 159. São considerados “incômodos 2” quaisquer usos que ofereçam maior 
impacto e que possam cumprir medidas mitigadoras que compatibilizam seus impactos 
com o entorno imediato. 
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Art. 160. Para fins de análise do grau de incomodidade deverão ser 
observados os seguintes critérios: 

I. poluição sonora: atividades que apresentam conflitos de vizinhança pelo 
impacto sonoro que produzem aos estabelecimentos localizados no entorno 
por utilizarem máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares, 
trabalharem com animais e/ou concentrarem número excessivo de pessoas; 

II. poluição atmosférica: estabelecimentos que utilizam combustíveis nos 
processos de produção e/ou que lançam material particulado inerte na 
atmosfera acima do admissível para o Município; 

III. poluição hídrica: estabelecimentos que produzem efluentes líquidos 
incompatíveis ao lançamento na rede hidrográfica e/ou sistema coletor de 
esgotos e/ou provocam poluição no lençol freático; 

IV. geração de resíduos sólidos: estabelecimentos que produzem, manipulam ou 
estocam resíduos sólidos com riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 
pública; 

V. vibração: impacto provocado pelo uso de máquinas ou equipamentos que 
produzem choques repetitivos ou vibração sensível, causando riscos 
potenciais à propriedade, ao bem estar ou à saúde pública; 

VI. periculosidade: atividades que apresentem risco ao meio ambiente e à 
saúde, em função da produção, comercialização, uso ou estocagem de 
materiais perigosos, como explosivos, gás liquefeito de petróleo (GLP), 
inflamáveis, tóxicos e equiparáveis, conforme normas técnicas e legislação 
específica; 

VII. geração de tráfego: interferência no tráfego pela operação ou atração de 
veículos e/ou geração de tráfego intenso, em razão do porte do 
estabelecimento, da concentração de pessoas e do número de vagas de 
estacionamento criadas.  

Parágrafo único - Os usos e atividades poderão ser enquadrados em mais de um 
critério de incomodidade.  

 

Art. 161. Para cada Macrozona os padrões de incômodo serão classificados 
em: 

I. não permitidos;  
II. permissíveis, os quais podem ser permitidos caso se adequem aos padrões 

de incomodidade.  
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Art. 162. Os usos e atividades, para serem instalados nas Macrozonas, ficarão 
sujeitos às adequações ao padrão básico de incomodidade, conforme definido na Lei de 
Uso e Ocupação do Solo.  

Parágrafo único - As atividades classificadas como Incômodos 1 e 2 somente 
serão licenciadas após o cumprimento de medidas mitigadoras e da 
adequação às exigências dos órgãos públicos estaduais e municipais.  

Art. 163.  O estabelecimento das medidas mitigadoras será baseado nas 
legislações e normas técnicas pertinentes e não isentam o empreendimento da aprovação 
pelo órgão estadual competente.  

Art. 164. A análise do nível de incomodidade será feita pelos órgãos municipais 
competentes.  

Art. 165. Os empreendimentos de impacto, independentemente de sua 
categoria de uso ou nível de incomodidade, serão objeto de prévio Estudo de Impacto de 
Vizinhança - EIV.  

Art. 166. Qualquer alteração nos padrões e procedimentos de incomodidade 
deverá ser encaminhada ao Conselho da Cidade para análise, de acordo com o art. 67, III 
desta Lei Complementar.  

 
SubSeção II 

Dos Usos Geradores de Interferência no Tráfego 
 

Art. 167. Para efeito desta Lei Complementar e dos planos complementares, 
programas e projetos relacionados à mobilidade urbana, são considerados pólos 
geradores de tráfego os pontos cujas atividades urbanas intensificam deslocamentos e 
sobrecarregam o sistema viário de acesso. 

Parágrafo único - O Plano Viário do Município, em função da geração de pontos 
críticos de circulação, da insegurança gerada para veículos e pedestre, da 
possibilidade de ocorrência de congestionamento das vias de acesso ou pelo 
esgotamento de sua capacidade, deve observar as seguintes diretrizes 
básicas: 

I. garantir a melhor inserção possível do empreendimento urbano na malha 
viária; 

II. diminuir ao máximo a perturbação do tráfego de passagem em virtude do 
tráfego gerado pelo empreendimento; 
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III. viabilizar a absorção internamente à edificação, de toda demanda por 
estacionamento gerado pelo empreendimento; 

IV. assegurar que as operações de carga e descarga ocorram nas áreas 
internas da edificação; 

V. reservar espaços seguros para circulação e travessia de pedestres; 
VI. assegurar um número mínimo de vagas de estacionamento para deficientes 

físicos e motocicletas. 
 

Art. 168. Os pólos geradores de tráfego classificam-se em: 
I. pólos geradores de tráfego de baixo impacto: são aqueles pontos de 

importante influência local e que não interferem no sistema como um todo; 
II. pólos geradores de tráfego de médio impacto: são aqueles com reduzida 

influência sistêmica ou que originam rotas específicas; 
III. pólos geradores de tráfego de grande impacto: são aqueles com grande 

influência sistêmica, representando pontos de significativo afluxo de pessoas, 
de criação de estrangulamentos ou de geração de filas e atrasos.  

Parágrafo único - Lei Municipal específica regulamentará a disciplina dos usos 
geradores de interferência no tráfego. 

Art. 169.  Os casos de implantação de um empreendimento geradores de 
grande impacto no tráfego deverão ser objeto de análise por parte do órgão municipal 
competente. 

Parágrafo único - Este órgão estabelecerá as medidas mitigadoras que deverão 
ser observadas pelo empreendedor para implantação das atividades 
previstas no caput deste artigo. 

 
SubSeção III 

Dos Usos Geradores de Impacto de Vizinhança e dos Empreendimentos de Impacto 
 

Art. 170. Usos Geradores de Impacto à Vizinhança são todos aqueles que 
possam vir a causar alteração significativa no ambiente natural ou construído, ou 
sobrecarga na capacidade de atendimento da infra-estrutura básica, quer se instalem em 
empreendimentos públicos ou privados, os quais serão designados Empreendimentos de 
Impacto. 

Parágrafo único - A aprovação dos Empreendimentos de Impacto está 
condicionada a emissão de um parecer favorável do Conselho da Cidade, 
conforme disposto na Seção X, Capítulo I do Título V deste Plano Diretor. 
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Art. 171. Os empreendimentos de impacto à vizinhança serão definidos na Lei 
de Uso e Ocupação do Solo. 

Parágrafo único - A alteração legislativa que altere a definição dos 
empreendimentos de impacto deverá ser aprovada pelo Conselho da Cidade. 

 
Seção II 

Da ocupação do Solo nas Macrozonas 
 

Art. 172. São parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo: 
I. coeficiente de aproveitamento; 
II. taxa de ocupação; 
III. taxa de permeabilidade do solo; 
IV. fração média; 
V. recuo; 
VI. altura máxima de edificação; 
VII. lote mínimo. 

Art. 173. Os parâmetros urbanísticos para as Macrozonas são aqueles 
definidos na Lei de Uso e Ocupação do SoloOs parâmetros urbanísticos para cada trecho 
do zoneamento municipal das Macrozonas, Zonas Especiais, Setores e Corredores são 
definidos pelo Código de Obras.  

 
 

SubSeção Única 
Do Coeficiente de Aproveitamento 

 
Art. 174. Coeficiente de aproveitamento (CA) é o índice que define o potencial 

construtivo do lote na unidade territorial em questão, através do produto entre 
este e a área do lote. 

 

Art. 175. O coeficiente de aproveitamento (CA) divide-se em: 
I.  CA mínimo; 
II.  CA básico; 
III.  CA máximo. 
§ 1º -   O coeficiente de aproveitamento mínimo refere-se ao parâmetro 

mínimo de ocupação do solo, para fins de considerar a subutilização do 
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imóvel na aplicação dos instrumentos de cumprimento da função social da 
propriedade. 

§ 2º -   O coeficiente de aproveitamento básico refere-se ao índice que indica 
o máximo de área construída permitida em uma unidade territorial, de forma 
gratuita. 

§ 3º.  O coeficiente de aproveitamento máximo é o índice  urbanístico  obtido 
através da soma do CA básico com o CA acrescentado através da outorga 
onerosa do direito de construir ou recepção do potencial construtivo 
transferido de outros imóveis., através da recepção do potencial construtivo e 
através das Operações Urbanas Consorciadas.  

§ 4º.  O coeficiente de aproveitamento obtido com a realização das Operações 
Urbanas não entra no cálculo do CA máximo previsto neste artigo. 

 

Art. 176. Adota-se como índice de coeficiente de aproveitamento: 
I. coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,15 (zero vírgula quinze); 
II.  coeficiente de aproveitamento básico igual a 1 (um);  
III.  coeficiente de aproveitamento máximo igual a 3 (três).  
§ 1º -  Lei de Uso e Ocupação do SoloO Código de Obras estabelecerá em 

cada macrozona e setor o coeficiente de aproveitamento adequado, e este 
deverá ser inferior ou igual ao máximo estabelecido. 

§ 2º-  Poderá ser acrescentado o coeficiente adicional de 1 (um) mediante 
operação urbana consorciada nos termos previstos no art. 221, § 4ºnos 
artigos 219 a 221. 

 

Art. 177. O Poder Executivo Municipal poderá outorgar, de forma onerosa, 
autorização para construir com área superior ao permitido pelo critério de coeficiente de 
aproveitamento básico. 

§ 1º -   O coeficiente de aproveitamento máximo poderá ser exercido 
somente na: 

I. Macrozona de Qualificação Urbana; 
II.     Macrozona Turística de Sol e Praia; 
III.  Macrozona de Expansão Urbana Ordenada. 
IV. Macrozona de Recuperação Urbana  
 
§ 2º -  A inclusão de outras Macrozonas onde seja possível realizar a 

Outorga Onerosa deve: 
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I. observar os requisitos constantes no Título III deste Plano Diretor no tocante 
aos procedimentos para alteração de seu conteúdo; 

II. garantir um coeficiente de aproveitamento máximo condizente com a 
capacidade de suporte definida pela infra-estrutura infraestrutura e serviços 
públicos básicos existentes no local; 

§ 3º -  No caso de residência unifamiliar poderá ser utilizado coeficiente de 
aproveitamento superior ao básico sem a contrapartida dos instrumentos 
previstos nesta Lei Complementar. 

I. em caso de alteração de uso da residência deverá ser cobrada a 
contrapartida dos instrumentos previstos nesta Lei Complementar. 

Art. 178. Imóveis com o coeficiente de aproveitamento abaixo do mínimo 
admitido em Lei serão objeto de tratamento dos instrumentos: 

I. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; 
II. IPTU Progressivo no Tempo; 
III. desapropriação com pagamento de títulos da dívida. 
Parágrafo único - Apenas os imóveis situados na Macrozona de Qualificação 

Urbana, cujo coeficiente de aproveitamento seja abaixo do mínimo, serão 
taxados como subutilizados. 

Art. 179.  Para o exercício das previsões legais constantes nos artigos 172 e 
173 serão observados a regulamentação dos instrumentos constantes neste Plano 
Diretor, em seu Capítulo I do Título IV, e na legislação específica que regulamenta os 
instrumentos. 

 
Seção III 

Das margens de corpos d´água em áreas urbanas consolidadas 
 

Art. 179-A. Ficam definidos as seguintes margens de área de preservação 
permanente para os corpos d´água localizados em área urbana: 
I. valas: sem margem definida; 
II. 5m de cada lado a partir da extremidade dos cursos d água perenes; 
III. 15m de cada lado a partir da extremidade de massas d ´água corrente; 
IV. 5m a partir da extremidade de lagos e outras águas dormentes.; 
 
Parágrafo Único - Não serão considerados como áreas de preservação 

permanente, ainda que atingidos pelas regras deste artigo: 
a) os lotes implantados anteriormente à entrada em vigor deste artigo; 
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b) as áreas previamente ocupadas por infraestrutura pública e/ou destinadas 
para tal fim antes da edição deste artigo. 

 
 

TÍTULO V 
DOS INSTRUMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

Art. 180.  Consideram-se instrumentos de desenvolvimento: 
I. instrumentos de planejamento: 
a)  Plano Plurianual; 
b)  Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
c) Lei de Orçamento Anual; 
d)  Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
e)  Lei de Parcelamento do Solo; 
f)  Lei de Sistema Viário; 
g)  Planos de desenvolvimento econômico e social; 
h)  Planos, programas e projetos setoriais; 
i)  Programas e projetos especiais de urbanização; 
j)  Instituição de unidades de conservação; 
k)  Demais planos definidos nesta Lei Complementar. 
II. instrumentos jurídicos e urbanísticos: 
a)  Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; 
b)  IPTU Progressivo no Tempo; 
c)  Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública; 
d)  Zonas Especiais de interesse social; 
e)  Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
f)  Transferência do Direito de Construir; 
g)  Operações Urbanas Consorciadas; 
h)  Consórcio Imobiliário; 
i)  Direito de Preferência; 
j)  Direito de Superfície; 
k)  Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV); 
l)  Tombamento; 
m)  Desapropriação; 
n)  Demais instrumentos jurídicos definidos nesta Lei Complementar.  
III. instrumentos de regularização fundiária: 
a)  Concessão de direito real de uso; 
b)  Concessão de uso especial para fins de moradia; 
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c)  Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais 
menos favorecidos, especialmente na propositura de ações de usucapião. 

IV. instrumentos tributários e financeiros: 
a)  Tributos municipais diversos; 
b)  Taxas, preços públicos e tarifas públicas específicas; 
c)  Contribuição de Melhoria; 
d)  Incentivos e benefícios fiscais. 
V. instrumentos jurídico-administrativos: 
a)  Servidão Administrativa e limitações administrativas; 
b)  Concessão, Permissão ou Autorização de uso de bens públicos municipais; 
c)  Contratos de concessão dos serviços públicos urbanos; 
d)  Contratos de gestão com concessionária pública municipal de serviços 

urbanos; 
e)  Convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional; 
f)  Termo Administrativo de Ajustamento de Conduta; 
g)  Doação de imóveis em pagamento da dívida. 
VI. instrumentos de democratização da gestão urbana: 
a)  Conselhos municipais; 
b)  Fundos municipais; 
c)  Gestão orçamentária participativa; 
d)  Audiências e consultas públicas; 
e)  Conferências municipais; 
f)  Iniciativa popular de projetos de lei; 
g)  Referendo Popular e Plebiscito. 

 
Capítulo I 

DOS INSTRUMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 

Art. 181.  São Instrumentos de indução do Desenvolvimento Territorial: 
I. parcelamento, edificação e utilização compulsórios; 
II. IPTU progressivo no tempo; 
III. desapropriação com títulos da dívida pública; 
IV. transferência do direito de construir; 
V. consórcio imobiliário; 
VI. direito de preferência; 
VII. operações urbanas consorciadas; 
VIII. outorga onerosa do direito de construir; 
IX. direito de superfície; 
X. estudo de impacto de vizinhança. 
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Seção I 

Do Parcelamento, da Edificação e da Utilização Compulsórios 
 

Art. 182. O Parcelamento, a Edificação e a Utilização Compulsória do solo 
urbano visam garantir o cumprimento da função social da cidade e da propriedade por 
meio da indução da ocupação de áreas vazias ou subutilizadas, onde o Plano Diretor 
considerar prioritárias. 

§ 1º -   Consideram-se prioritárias, para efeito de aplicação do instrumento 
constante no caput desse artigo, as áreas vazias ou subutilizadas localizadas 
em porções do território onde a urbanização e a ocupação devam ser 
induzidas. 

§ 2º -   A indução da ocupação deve ocorrer nas áreas já dotadas de infra-
estrutura, equipamento e serviços básicos. 

§ 3º -   O Parcelamento, a Edificação e a Utilização Compulsória poderá ser 
aplicado apenas: 

I. na Macrozona de Qualificação Urbana, nos terrenos com áreas acima de 
800m2 (oitocentos metros quadrados); 

II.  na Macrozona Turística de Sol e Praia, nos terrenos com áreas acima de 
1.500 m² (um mil e quinhentos metros quadrados). 

 
 

Art. 183.  A utilização do Parcelamento, da Edificação e da Utilização 
Compulsória do solo urbano, objetiva: 

I. otimizar a ocupação de regiões da cidade dotadas de infra-estrutura e 
equipamentos urbanos controlando a expansão urbana de Peruíbe na 
direção de áreas não servidas de infra-estrutura, bem como nas áreas 
ambientalmente frágeis; 

II. aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já consolidadas da malha 
urbana de Peruíbe; 

III. combater o processo de periferização; 
V. IV. inibir o processo de retenção especulativa de imóveis urbanos; 
VI. Combater processo de abandono de imóveis localizados em área urbana;. 

 

Art. 184. O Poder Público Municipal exigirá do proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado, utilizado inadequadamente ou não utilizado que promova o seu 
adequado aproveitamento sob pena de parcelamento, edificação ou utilização 
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compulsória, nos termos das disposições contidas nos artigos 5º e 6º da Lei nº 10.257 de 
10 de julho de 2.001 – Estatuto da Cidade. 

 

Art. 185.  São passíveis de Parcelamento, da Edificação e da Utilização 
Compulsória, nos termos do art. 182 da Constituição Federal e dos artigos 5º e 6º da Lei 
nº 10.257 de 10 de julho de 2.001 - Estatuto da Cidade, os imóveis não edificados, 
subutilizados ou não utilizados localizados na Macrozona de Qualificação Urbana e na 
Macrozona Turística de Sol e Praia. que concomitantemente: 

I.  estejam localizados na Macrozona de Qualificação Urbana e na Macrozona 
Turística de Sol e Praia;; 

II. tenham defronte ao lote pavimentação, rede de água e energia elétrica. 

 
§ 1º -   Entende-se por não edificado o imóvel urbano, com qualquer 

dimensão, cujo coeficiente de aproveitamento seja igual a zero. 
§ 2º -   Entende-se por não utilizada a edificação que estiver abandonada há 

mais de 03 (três) anosestiver abandonada ou possuir tiver histórico de 
notificações por má conservação do imóvel, independente da área 
construída, sob termos a serem detalhados em legislação específica. 

§ 3º -   Entende-se por abandonado o imóvel urbano cujo proprietário não 
tem mais intenção de conservá-lo em seu patrimônio. Entendem-se por 
abandonados os imóveis cujos proprietários não conseguem ser localizados 
pelo cadastro municipal ou que após notificados não tomaram providências 
para regularizar problemas a serem regulamentados em lei específica. 

 
§ 4º -   Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere o 

parágrafo anterior, quando, cessados os atos da posse, deixar o proprietário 
de satisfazer os ônus fiscais. 

§ 5º -  Entende-se por subtilização quando o aproveitamento do solo, nas 
áreas especificadas no artigo 182, § 3º, incisos I e II desta Lei 
Complementar, for inferior ao coeficiente mínimo definido nesta Lei 
Complementar, ou ainda quando o imóvel descumpre a função social 
definida pelas diretrizes da porção do macrozoneamento onde está instalado. 

§ 6º -   O exercício do direito de construir fica vinculado à autorização do 
Poder Executivo Municipal, segundo os critérios estabelecidos no Plano 
Diretor e demais legislações pertinentes. 

§ 7º -   Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este artigo 
propor ao Poder Executivo Municipal o estabelecimento do Consórcio 
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Imobiliário, conforme disposições da Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2.001 - 
Estatuto da Cidade e deste Plano Diretor. 

 
 

Art. 186. Os imóveis nas condições a que se refere o artigo anterior serão 
identificados e seus proprietários notificados. 

§ 1º -   A notificação far-se-á: 
I. por servidor público do órgão competente do Executivo, ao proprietário do 

imóvel ou, no caso deste ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de 
gerência geral ou administrativa; 

II. por carta registrada com aviso de recebimento, quando domiciliado fora do 
Município; 

III. por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na 
forma prevista pelo inciso I. 

§ 2º -   Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de um ano a 
partir do recebimento da notificação, protocolar pedido de aprovação e 
execução de parcelamento ou edificação. 

§ 3º -   Somente poderão apresentar pedidos de aprovação de projeto até 02 
(duas) vezes para o mesmo lote. 

§ 4º -   Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo 
máximo de 02 (dois) anos a contar da aprovação do projeto. 

§ 5º -   As edificações enquadradas nos dispositivos legais do art. 185 deste 
Plano Diretor deverão estar ocupadas no prazo máximo de um ano a partir 
do recebimento da notificação. 

§ 6º -   Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, 
poderá ser prevista a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto 
aprovado compreenda o empreendimento como um todo, conforme 
determina o § 5º do art. 5º da Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2.001 - Estatuto 
da Cidade.  

§ 7º -   A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior 
à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou 
utilização previstas neste artigo, sem interrupção de quaisquer prazos. 

§ 8º -   Os lotes que atendam as condições estabelecidas no art. 185, §§ 1º, 
2º e 3º desta Lei Complementar, não poderão sofrer parcelamento sem que 
esteja condicionado à aprovação de projeto de ocupação. 

§ 9º -   Lei Municipal específica para as áreas definidas no caput deste artigo 
deverá detalhar as condições e os prazos para implementação da referida 
obrigação. 
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§ 10 -   Serão aceitos como formas de aproveitamento de imóveis não 
edificados, subutilizados ou não utilizados a construção de equipamentos 
comunitários ou espaços livres arborizados, averbados no Cartório de 
Registro de Imóveis, desde que seja previsto o uso público e garantida a 
melhoria da qualidade ambiental, conforme diretrizes fornecidas pelo Poder 
Executivo Municipal e análise pelo Conselho da Cidade. 

Art. 187.  O Poder Público Municipal deverá proceder à elaboração de um 
cadastramento e mapeamento dos terrenos subtilizados da cidade, especialmente os que 
contenham edifícios construídos e abandonados, inacabados ou em processo de 
deteriorização por falta de uso. 

 
Seção II 

Do IPTU Progressivo no Tempo 
 

Art. 188.  A aplicação do IPTU progressivo no tempo objetiva: 
I. o cumprimento da função social da cidade e da propriedade por meio da 

indução da ocupação de áreas vazias ou subutilizadas; 
II. fazer cumprir o disposto na Seção que trata do parcelamento, edificação ou 

utilização compulsória; 
III. aumentar a oferta de lotes urbanizados na malha urbana existente; 
IV. combater o processo de periferização; 
V. inibir o processo de retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na 

sua subutilização ou não utilização; 
VI. Induzir determinado uso ou ocupação, conforme os objetivos estabelecidos 

no Plano Diretor. 
VII. combater processo de abandono de imóveis. 

Art. 189.  O IPTU progressivo no tempo poderá ser aplicado: 
I. na Macrozona de Qualificação Urbana; 
II.  na Macrozona Turística de Sol e Praia, nos terrenos com áreas acima de 

1.500 m² (um mil e quinhentos metros quadrados). 
 
§1°.  O IPTU progressivo no tempo será poderá ser aplicado em imóveis: 
 
 que possuam pavimentação, rede de água e energia elétrica instaladas; 
 que estejam descumprindo a função social definida pelas diretrizes da 

porção do macrozoneamento onde estão instalados, ou que possuam 
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histórico de notificações contra má conservação do imóvel, em forma a ser 
definida por legislação específica. 

 
§2°. A regulamentação das diretrizes deste artigo ocorrerá por lei específica. 

 
Art. 189.  O IPTU progressivo no tempo será poderá ser aplicado em imóveis 

que descumpram prazos e/ou condições impostas pelo instrumento do 
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios previsto nesta lei. 

 

Art. 190. Em caso do descumprimento das condições e prazos previstos na 
Seção anterior, o Poder Executivo Municipal procederá a aplicação do Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU, progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota 
durante cinco exercícios fiscais consecutivos, no limite de 15%, nos termos estabelecidos 
em Lei Municipal específica e na Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2.001 - Estatuto da 
Cidade. 

Parágrafo único - Lei específica, baseada no § 1º do art. 7º na Lei nº 10.257 de 10 
de julho de 2.001 - Estatuto da Cidade, estabelecerá a gradação de alíquotas 
progressivas e a aplicação do instituto, bem como condições de suspensão e 
retomada da cobrança. 

Art. 191. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não seja atendida em 
05 (cinco) anos, o Poder Executivo Municipal: 

I.  manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a obrigação 
prevista na Seção anterior desta Lei Complementar; ou 

II.  poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da 
dívida pública.  

§ 1º -  Os títulos da dívida pública, previstos no inciso II, terão prévia aprovação 
pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 10 (dez) anos, em 
prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização, nos termos do § 2º, Art. 8º, da Lei Federal nº 10.257 de 10 de 
julho de 2.001 – Estatuto da Cidade, e juros legais de 6% (seis por cento) ao 
ano. 

§ 2º -   O valor real da indenização: 
I. corresponde ao valor venal estabelecido na planta genérica de valores na 

data da primeira Notificação; 
II. não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 

compensatórios. 
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§ 3º -   O valor da parcela do imóvel a ser entregue ao proprietário será 
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das intervenções 
públicas, observado o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 
2.001 – Estatuto da Cidade. 

§ 4º -   Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para 
pagamento de tributos. 

§ 5º -   A partir da incorporação do imóvel ao patrimônio público, o Poder 
Executivo Municipal procederá ao seu adequado aproveitamento no prazo 
máximo de 05 (cinco) anos, diretamente ou por meio de alienação ou 
concessão a terceiros, observado nesses casos, o devido procedimento 
licitatório. 

§ 6º -   É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à 
tributação progressiva de que trata este artigo. 

§ 7º -   Ficam mantidas para o adquirente de imóvel as mesmas obrigações 
de parcelamento, edificação ou utilização, previstas nesta Lei Complementar. 

 
Seção III 

Da Transferência do Direito de Construir 
 

Art. 192.  Entende-se como Transferência do Direito de Construir o instrumento 
de política urbana, utilizado como forma de compensação ao proprietário de imóvel sobre 
o qual incide um interesse público, de preservação de bens de interesse socioambiental 
ou de interesse social, que permite a esse proprietário transferir para outro local o 
potencial construtivo que foi impedido de utilizar. 

 

Art. 193. Poderão ter seu potencial construtivo transferido os imóveis 
localizados nas seguintes regiões do Município: 

I.  Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental; 
 II. Setor de Parques 
§ 1º -  Fica vedada a transferência de potencial construtivo para imóveis 

situados nas seguintes Macrozonas: 
I. Macrozona de Proteção; 
II. Macrozona Rural de Desenvolvimento Agro-Ambiental; 
III. Macrozona de Amortecimento da Juréia; 
IV. Macrozona de Recuperação Urbana; 
V.  Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental; 
VI. Zona Especial de Reserva Florestal Biológica; 
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VII. Zona Especial de Interesse Turístico da Estância Santa Cruz; 
VIII. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que se insiram fora da área da 

Macrozona de Qualificação Urbana; 
IX. Zona Especial da Lama Negra; 
X. Setor Especial de Recuperação Ambiental; 
XI. Setor Especial de Parques;  
XII. Setor Especial da Lama Negra; 
XIII. Setor de Amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar; 
XIV.  Corredor de Indústria, Comércio e Serviços; 
XV.  Corredor da Marginal da Ferrovia. 
§ 2º -   Deve-se controlar a transferência de potencial construtivo para 

imóveis situados em áreas não dotadas de infra-estrutura básica, observando 
os padrões exigidos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB), as disposições deste Plano Diretor e demais 
legislações que regulamentam a matéria. 

Art. 193. Poderão ter seu potencial construtivo transferido os imóveis: 
localizados nas seguintes regiões do Município:somente os imóveis enquadrados em pelo 
menos uma das seguintes condições: 

I.  localizados na Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental; 
 II. localizados no Setor de Parques ou Setor Especial de Recuperação 
Ambiental e Geotécnica; 

I. que sejam objeto de tombamento; 
  

Art. 194.  A transferência total ou parcial de potencial construtivo também 
poderá ser autorizada pelo Poder Executivo Municipal, como forma de indenização, 
mediante acordo com o proprietário, nas desapropriações destinadas a melhoramentos 
viários, equipamentos públicos, programas habitacionais de interesse social e programas 
de recuperação de bens de interesse socioambiental. 

 

Art. 195. Não será concedida a faculdade de transferir o direito de construir, 
nos termos do artigo anterior, aos proprietários de imóveis cujos possuidores preencham 
os requisitos para adquiri-los por Usucapião. 
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Art. 196. O volume construtivo, base de cálculo e demais  critérios  necessários 
à aplicação da Transferência do Direito de Construir serão definidos em legislação 
municipal específica, observando-se o coeficiente de aproveitamento máximo permitido 
na zona para onde ele for transferido. 

Parágrafo único - O proprietário de imóvel enquadrado em programas de 
recuperação de bens de interesse socioambiental que transferir potencial 
construtivo, conforme previsão do art. 194, assumirá a obrigação de manter o 
mesmo preservado e conservado, mediante projeto e cronograma aprovado 
por órgão competente do Poder Executivo Municipal.  

 

Art. 197. O impacto da Transferência do Direito de Construir deverá ser 
controlado permanentemente pelo órgão municipal responsável pela gestão urbana, que 
tornará públicos os relatórios do monitoramento do uso do instrumento. 

Parágrafo único - O Conselho da Cidade auxiliará no monitoramento da utilização 
deste instrumento, devendo seus pareceres ser observados pelo Poder 
Público Municipal. 

Art. 198. As alterações de potencial construtivo, resultantes da transferência 
total ou parcial de potencial construtivo, deverão constar no Registro de Imóveis. 

 
Seção IV 

Do Consórcio Imobiliário 
 

Art. 199. O Consórcio Imobiliário é um instrumento de cooperação entre o 
Poder Executivo Municipal e a iniciativa privada para fins de realizar urbanização em 
áreas que tenham carência de infra-estrutura e serviços urbanos e contenham imóveis 
urbanos subutilizados ou não utilizados, conforme define o art. 185 desta Lei 
Complementar. 

§ 1º -   Como forma de viabilização do Consórcio Imobiliário, expresso por 
meio de planos de urbanização ou edificação, o proprietário poderá transferir 
ao Poder Executivo Municipal o seu imóvel, recebendo como pagamento, 
após a realização das obras, percentual de unidades imobiliárias 
devidamente urbanizadas ou edificadas. 

§ 2º -   O Poder Executivo Municipal poderá promover o aproveitamento do 
imóvel que receber por transferência nos termos deste artigo, direta ou 
indiretamente, mediante concessão urbanística ou outra forma de 
contratação. 
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§ 3º -   Para ser desenvolvido, o projeto de  Consórcio  Imobiliário  deverá  
ser analisado pelo Conselho da Cidade, nos termos do art. 67, IX desta Lei 
Complementar. 

 

Art. 200. O instrumento do Consórcio Imobiliário objetiva: 
I. realizar obras de urbanização, como abertura de vias públicas, 

pavimentação, rede de água e esgoto e iluminação pública; 
II. realizar planos de Habitação de Interesse Social; 
III. implantar equipamentos de esporte e lazer. 

 

Art. 201. As condições para execução do Consórcio Imobiliário serão fixadas 
por Lei Municipal e contrato firmado entre as partes envolvidas, contendo, no mínimo: 

I. interesse público para aplicação do instrumento, com descrição das 
melhorias que serão executadas, o valor do imóvel, índices e critérios 
utilizados para a avaliação do empreendimento, bem como da repartição e 
descrição das partes correspondentes ao Poder Executivo Municipal e ao 
proprietário do imóvel após a urbanização; 

II. destinação que será dada à parcela do imóvel que passará a ser de 
propriedade pública; 

III. projeto de urbanização e/ou edificação da área; 
IV. cronograma físico-financeiro das obras. 

 

Art. 202. O Consórcio Imobiliário poderá ser aplicado em todo o território do 
Município. 

Parágrafo único - O Conselho da Cidade deverá ser consultado antes da 
utilização deste instrumento por parte do Poder Público.  

Art. 203. O Consórcio Imobiliário aplica-se tanto aos imóveis sujeitos à 
obrigação legal de parcelar, edificar ou utilizar nos termos desta Lei Complementar, 
quanto àqueles por ela não abrangidos, mas necessários à realização de intervenções 
urbanísticas também previstas nesta Lei Complementar.  

Art. 204. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário 
será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o 
disposto no § 2º do art. 8º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.  
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Seção V 

Do Direito de Preferência 
 

Art. 205. O direito de preferência confere ao Poder Executivo Municipal 
preferência na aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

Parágrafo único - O direito de preferência poderá ser exercido sempre que o 
Poder Executivo Municipal necessitar de áreas para: 

I. regularização fundiária; 
II. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
III. constituição de reserva fundiária; 
IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
V.  implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII. criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; 
VIII. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

 

Art. 206. Através de Lei Municipal específica o Poder Executivo Municipal 
poderá proceder a delimitação das áreas sujeitas à incidência do direito de preferência, 
com base em plano específico e no cadastro multifinalitárioimobiliário municipal. 

Parágrafo único - O Direito de Preferência poderá ser utilizado: 
I. no Setor Especial de Parques Urbanos; 
II. na Macrozona de Recuperação Urbana; e 
III. nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 

Art. 207. Para exercício do direito de preferência, o Poder  Executivo  
Municipal, através de seu órgão competente, deverá notificar o proprietário do imóvel 
localizado em área delimitada para o exercício do Direito de Preferência, dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias a partir da vigência da Lei Municipal específica que deve identificar as 
áreas onde será aplicado este instrumento. 

Art. 208. O proprietário de imóvel incluído nos termos do artigo anterior deverá, 
antes de proceder à alienação, notificar o Poder Executivo Municipal e o Conselho da 
Cidade sobre sua intenção, juntamente com as informações sobre preço, condições de 
pagamento, prazo de validade e proposta de compra assinada por terceiro na aquisição 
do imóvel. 
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§ 1º -   À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra 
assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão: 
preço, condições de pagamento e prazo de validade. 

§ 2º -   A declaração de intenção de alienar onerosamente  o  imóvel,  deve  
ser apresentada com os seguintes documentos: 

I. proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do 
imóvel, da qual constarão o preço, as condições de pagamento e a validade 
da mesma; 

II. endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras 
comunicações; 

III. certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de 
registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente; 

IV. declaração assinada pelo proprietário, sob penas da Lei, de que não incidem 
sobre quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza 
real, tributária ou executória. 

Art. 209. Recebida a notificação a que se refere o artigo anterior, o Poder 
Executivo Municipal poderá manifestar, por escrito, dentro do prazo legal o interesse em 
exercer a preferência para aquisição do imóvel. 

§ 1º -   O Poder Executivo Municipal fará publicar num jornal local ou regional 
de grande circulação, edital de aviso de notificação recebida, nos termos do 
art. 207 e da intenção de aquisição de imóvel nas condições da proposta 
apresentada. 

§ 2º -   O decurso de prazo de 30 (trinta) dias após a data de recebimento da 
notificação do proprietário, sem a manifestação expressa do Poder Executivo 
Municipal de que pretende exercer o direito de preferência, faculta o 
proprietário a alienar onerosamente o seu imóvel ao proponente interessado 
nas condições da proposta apresentada sem prejuízo do direito do Poder 
Executivo Municipal exercer a preferência em face de outras propostas de 
aquisições onerosas dentro do prazo legal de vigência do Direito de 
Preferência. 

Art. 210. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a 
apresentar ao Poder Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do 
instrumento público de alienação do imóvel. 

§ 1º -   A alienação a terceiros processada em condições diversas da 
proposta apresentada poderá ser considerada nula de pleno direito, nos 
termos do disposto no § 5º, do art. 27, da Lei Federal nº 10.257 de 10 de 
julho de 2.001 – Estatuto da Cidade. 
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§ 2º -   A Administração Municipal promoverá as medidas judiciais cabíveis 
para a declaração de nulidade de alienação onerosa efetuada em condições 
diversas da proposta apresentada. 

§ 3º -   Na ocorrência da hipótese prevista no § 1º, deste artigo, o Poder 
Público Municipal poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do 
Imposto Predial e  Territorial Urbano – IPTU, ou pelo valor indicado na 
proposta apresentada, se este for inferior àquele. 

Art. 211. Lei Municipal com base no disposto no Estatuto da Cidade – Lei 
Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2.001 – definirá todas as demais condições de 
aplicação do instrumento. 

 
Seção VI 

Da Outorga Onerosa do Direito de Construir 
 

Art. 212. Entende-se como Outorga Onerosa do Direito de Construir a 
faculdade concedida ao proprietário de imóvel, para que este, mediante contrapartida ao 
Poder Executivo Municipal, possa construir acima do Coeficiente de Aproveitamento 
Básico, até o limite estabelecido pelo Coeficiente de Aproveitamento Máximo determinado 
nesta Lei Complementar. 

§ 1º -   A Outorga Onerosa do Direito de Construir será realizada conforme o 
disposto nos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 
de 2.001 - Estatuto da Cidade, e de acordo com os critérios e procedimentos 
definidos em legislação especifica. 

§ 2º -   O Poder Executivo Municipal deverá emitir relatórios correspondentes 
ao monitoramento do uso do instrumento da outorga onerosa do direito de 
construir. 

§ 3º -   A concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir será 
estudada pelo Conselho da Cidade, que emitirá parecer que subsidiará a 
decisão do Executivo caso se verifique a possibilidade de impacto não 
suportável pela infra-estrutura, com justificativas técnicas, e prevalecerá o 
interesse público. 

§ 4º -  No caso de hotéis 3 ( três) estrelas ou superior, e empreendimentos 
de convenções, o coeficiente de aproveitamento máximo poderá ser utilizado 
no Município com o instrumento da Outorga onerosa do direito de construir, 
podendo o gabarito estabelecido ser alterado. 
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Art. 213. Poderá ser permitida a utilização do coeficiente máximo, sem 
contrapartida financeira na produção de Habitação de Interesse Social e de equipamentos 
públicos. 

Art. 214. As áreas passíveis de outorga onerosa são aquelas compreendidas 
na: 

I. Macrozona de Qualificação Urbana; e 
II.  Macrozona Turística de Sol e Praia; 
III.  Macrozona de Expansão Urbana Ordenada 
IV. Macrozona de Recuperação Urbana. 

Art. 214. As áreas passíveis de outorga onerosa são as relacionadas no §1° do 
art. 177 desta lei. 

Art. 215. O impacto da Outorga Onerosa do Direito de Construir deverá ser 
controlado permanentemente pela Poder Executivo Municipal, que tornará públicos os 
relatórios do monitoramento do uso do instrumento. 

Art. 216. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de 
construir serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Cidade e deverão ser 
utilizados na implementação da Política Municipal de Habitação e Política Municipal de 
Conservação, Preservação e Manutenção dos Bens Sócio Ambientais, aplicados 
prioritariamente em infra-estrutura, equipamentos públicos e Habitação de Interesse 
Social (HIS). 

Parágrafo único - A finalidade do Fundo de Desenvolvimento da Cidade está 
regulamentada no art. 72 deste Plano Diretor.   

Art. 217. Os procedimentos para aplicação da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir, bem como a taxa relativa a serviços administrativos, deverão ser fixados por 
regulamentação específica. 

Art. 218. A Lei Municipal Específica estabelecerá ainda os imóveis que poderão 
receber potencial construtivo e as condições a serem observadas para a Outorga 
Onerosa do Direito de Construir, determinando no mínimo: 

I. a fórmula de cálculo da cobrança; 
II. os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 
III. a contrapartida do beneficiário; 
IV. os procedimentos administrativos necessários. 
V.  valores diferenciados segundo os interesses de adensamento, altura e uso; 
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VI.  regulamentação da forma de lançamento dos valores devidos referentes ao 
não cumprimento dos prazos descritos no artigo 245, § 3º desta Lei 
Complementar. 

 
Seção VII 

Das Operações Urbanas Consorciadas 
 

Art. 219. As Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto de intervenções 
e medidas coordenadas pelo Município com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, ampliando os espaços 
públicos, melhorias de infra-estrutura e do sistema viário, em um determinado perímetro 
contínuo ou descontinuado. 

 
Parágrafo Único. A operação urbana deve ser motivada por interesse público 

expresso em políticas públicas em curso ou a serem implantadas e pode ser proposta 
pelo Executivo a partir de iniciativa própria ou de qualquer cidadão. 

 
 

Art. 220. O Poder Executivo Municipal poderá promover Operações Urbanas 
Consorciadas nas áreas urbanas, visando: 

I. ampliação e melhoria do Sistema Viário; 
II. ampliação e melhoria do Transporte Público Coletivo; 
III. implantação e melhoria de equipamentos e espaços públicos; 
IV. implantação de programas de habitação de interesse social; 
V. implantação de equipamentos e projetos estratégicos para o 

desenvolvimento urbano; 
VI. ampliação da melhoria da infra-estrutura; 
VIII. regularização de parcelamentos, edificações e usos.. 
IX. recuperação do patrimônio cultural; 
X. proteção, preservação e sustentabilidade ambiental; 
XI. implantação de projetos de qualificação urbanística; 
XII. fomento à conformação ou ao desenvolvimento de centralidades. 

 

Art. 221. Cada aplicação da Operação Urbana Consorciada será definida por 
Lei Municipal específica, que deverá conter o Plano de Operação Urbana Consorciada, 
incluindo, no mínimo: 
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I. finalidade, bem como o interesse público na operação proposta e ciência dos 
proprietários e moradores permanentes da área de intervenção, e 
manifestação das instâncias que compõe o Sistema Municipal de 
Planejamento e Gestão do Plano Diretor nos termos do disposto no Capítulo 
I, Título III, desta Lei Complementar;  

II. delimitação da área de intervenção e influência do projeto, com descrição da 
situação de propriedade e posse dos imóveis, do uso e ocupação do solo e 
das condições da infra-estrutura e equipamentos comunitários existentes; 

III. Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), nos termos deste Plano Diretor;  
IV. programa de atendimento social para a população diretamente afetada pela 

operação; 
V. programa básico de ocupação da área; 
VI. plano de operacionalização, contendo orçamento, cronograma físico-

financeiro do projeto e fontes de financiamento; 
VII. contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados em função da utilização dos benefícios decorrentes da 
implantação da Operação Urbana Consorciada; 

VIII. garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor 
cultural e ambiental, protegidos por tombamento ou Lei; 

IX. forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com 
representação da sociedade civil. 

§ 1º -    
Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas, mediante 

contrapartida fornecida pelo interessado, conforme critérios estabelecidos por 
Lei Municipal específica: 

I. modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do 
solo e subsolo, bem como alterações de normas edilícias, considerado o 
impacto ambiental delas decorrente; 

II. regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 
desacordo com a legislação vigente. 

§ 2º -   Os recursos obtidos na forma do inciso VII, do caput, e § 1º deste 
artigo serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Cidade, e 
aplicados exclusivamente na própria Operação Urbana Consorciada. 

§ 3º -   Toda operação urbana será estudada pelo Conselho da Cidade, que 
emitirá parecer que subsidiará a decisão do Executivo caso se verifique a 
possibilidade de impacto não suportável pela infra-estrutura, com 
justificativas técnicas, e prevalecerá o interesse público. 

§ 4º -  No caso de hotéis 3 (três) estrelas ou superior, segundo a 
classificação da EMBRATUR, e empreendimentos de convenções, o 
coeficiente de aproveitamento máximo poderá ser utilizado no Município com 
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o instrumento das Operações Urbanas Consorciadas, podendo o gabarito 
estabelecido ser alterado. 

 
Art. 68221 – Cada aplicação da Operação Urbana Consorciada deverá ser 

aprovada por lei específica, contendo no mínimo o disposto no artigo 33 do Estatuto da 
Cidade.: 

 
§1°. Além do conteúdo mínimo previsto na legislação federal, poderão ser 

estabelecidas ainda: 
 
I - os procedimentos de natureza econômica, administrativa, urbanística ou 
jurídica necessários ao cumprimento dos objetivos da operação; 
II – a modificação de parâmetros urbanísticos, edilícios e de posturas a serem 
adotados na operação, como parte do programa básico de ocupação da área, 
analisando-se o impacto ambiental delas decorrente; 
III - as penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento da 
legislação específica da operação urbana, bem como das condições previstas 
em TCUtermos de compromisso;  
IV – prazos para o cumprimento de contrapartidas a serem prestadas pelos 
entes envolvidos na operação, dimensionadas em função dos benefícios 
conferidos pelo Executivo por meio do instrumento;  
V - o seu prazo de vigência. 
 
§2°. O encaminhamento à Câmara Municipal do projeto de lei relativo à 

Operação Urbana deve ser precedido de: 
 
I – audiência pública para exposição do EIV – Estudo de Impacto de 
Vizinhança; 
II – parecer emitido pelo Conselho da Cidade. 
 
§ 3º.  Os recursos obtidos na forma do inciso VII, do caput, e § 1º deste 

artigo serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Cidade, e aplicados 
exclusivamente na própria Operação Urbana Consorciada. 

 
 

Seção VIII 
Do Direito de Superfície 

 

Art. 222. O Direito de Superfície é o direito real de construir, assentar qualquer 
obra ou plantar em solo de outrem. 
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Art. 223 O instrumento do Direito de Superfície objetiva a regularização fundiária e o 
ordenamento e direcionamento da expansão urbana. 

Art. 224. É facultado ao proprietário de imóvel urbano, conceder a outrem o 
direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante 
escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o disposto na 
Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

Art. 225. O Direito de Superfície poderá ser exercido em todo o território 
municipal, nos termos da legislação federal pertinente. 

§ 1º -   O Poder Executivo Municipal poderá exercer o Direito de Superfície 
em áreas particulares onde haja carência de equipamentos públicos e 
comunitários. 

§ 2º -   O Poder Executivo Municipal poderá utilizar o Direito de Superfície em 
caráter transitório para remoção temporária de moradores de núcleos 
habitacionais de baixa renda, pelo tempo que durarem as obras de 
urbanização. 

Art. 226. O Poder Executivo Municipal poderá conceder onerosamente o Direito 
de Superfície do solo, subsolo ou espaço aéreo nas áreas públicas integrantes do seu 
patrimônio, para exploração por parte das concessionárias de serviços públicos. 

Art. 227. O proprietário de terreno poderá conceder ao Município a 
administração direta e indireta do direito de superfície, nos termos da legislação em vigor, 
objetivando a implementação de diretrizes constantes desta Lei Complementar. 

Art. 228. O instrumento do Direito de Superfície será regulamentado por 
legislação própria, devendo atender ao disposto nas legislações correlatas. 

 
Seção IX 

Do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 
 

Art. 229. Os empreendimentos que causam grande impacto urbanístico e 
ambiental, definidos nesta Lei Complementar, adicionalmente ao cumprimento dos 
demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação condicionada 
à elaboração e à aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, a ser apreciado 
pelos órgãos competentes do  Poder Executivo Municipal, e após análise do Conselho da 
Cidade. 
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Art. 230.  Para a definição dos empreendimentos ou atividades, públicos ou 
privados, que causem impacto de vizinhança, deverá se observar, pelo menos, a 
presença de um dos seguintes fatores: 

I. interferência significativa na infra-estrutura urbana; 
II. interferência significativa na prestação de serviços públicos; 
III. alteração significativa na qualidade de vida na área de influência do 

empreendimento ou atividade, afetando a saúde, segurança, locomoção ou 
bem-estar dos moradores e freqüentadores do local; 

IV. necessidade de parâmetros urbanísticos especiais. 

Art. 231. Lei Municipal poderá definir outros empreendimentos e atividades que 
dependerão de elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) e do 
Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) para obter as licenças ou autorizações de 
construção, ampliação ou funcionamento. 

Parágrafo Único. O Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) é um documento 
resumido dos estudos e propostas mitigadoras apresentadas no EIV, em formato 
acessível à grande parcela da população, podendo ser dispensado pelo Poder Público 
quando o EIV se mostrar suficiente para este fim. 

Art. 232. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá contemplar os 
aspectos positivos e negativos do empreendimento sobre a qualidade de vida da 
população residente ou usuária da área em questão e seu entorno, devendo incluir, no 
que couber, a análise e proposição de solução para as seguintes questões: 

I. adensamento populacional; 
II. uso e ocupação do solo; 
III. valorização imobiliária; 
IV. áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental; 
V. equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, 

bem como geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de 
águas pluviais; 

VI. equipamentos comunitários, como os de saúde e educação; 
VII. sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, 

acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e 
desembarque; 

VIII. poluição sonora e do ar; 
IX. impacto sócio-econômico na população residente ou atuante no entorno. 
Parágrafo único - As questões a serem abordadas no Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV) por empreendimento, serão definidas na legislação de uso 
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do solo municipalpelo Sistema de Planejamento Municipal, nos termos do 
disposto nesta Seção. 

Art. 233. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos 
negativos a serem gerados pelo empreendimento, deverá poderá solicitar como condição 
para aprovação do projeto alterações e complementações no mesmo, bem como a 
execução de melhorias na infra-estrutura urbana e de equipamentos comunitários, tais 
como: 

I. ampliação das redes de infra-estrutura urbana; 
II. área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos 

comunitários em percentual compatível com o necessário para o atendimento 
da demanda a ser gerada pelo empreendimento; 

III. ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, ponto de 
ônibus, faixa de pedestres, semaforização; 

IV. proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem 
incômodos da atividade; 

V. manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou 
naturais considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou 
cultural, bem como recuperação ambiental da área; 

VI. cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, entre outros; 
VII. percentual de habitação de interesse social no empreendimento; 
VIII. possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras áreas da 

cidade. 
Parágrafo único - A aprovação do empreendimento ficará condicionada a 

assinatura de Termo de Compromisso pelo interessado, em que este se 
compromete a arcar integralmente com as despesas decorrentes das obras e 
serviços necessários à minimização dos impactos decorrentes da 
implantação do empreendimento e demais exigências apontadas pelo Poder 
Executivo Municipal, antes da finalização do empreendimento. 

Art. 234. Os empreendimentos de impacto e as proposições para eliminação ou 
minimização de impactos sugeridos pelo Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) serão 
aprovados pelo Poder Executivo, ouvido o Conselho da Cidade mediante elaboração de 
perecer. 

§ 1º -   Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, antes da 
aprovação do empreendimento, que ficarão disponíveis para consulta e 
manifestação no órgão competente do Poder Executivo Municipal, por 
qualquer interessado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, após anúncio sobre a 
disponibilidade de tal documento através de jornal. 
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§ 2º -   O Conselho da Cidade deverá realizar audiência pública antes da 
aprovação do empreendimento. 

§ 1º -  O Conselho da Cidade poderá optar, em função do nível de impacto do 
empreendimento, por realização de consulta pública no lugar da audiência 
pública. 

§ 2º -  Para os casos de audiência pública, o EIV/RIV deverá ficar disponível para 
consulta por qualquer interessado, em meio digital e sem a necessidade de 
requerimento por tempo mínimo de 15 (quinze) dias entre a publicação do 
edital/aviso e a realização da audiência/término da consulta pública. 

§3° - Após o fim do prazo de manifestação pública, o Conselho da Cidade terá um 
prazo de até 15 (quinze) dias para elaboração de parecer.  

Art. 235. A elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança não substitui o 
licenciamento ambiental requerido nos termos da legislação ambiental estadual e federal. 

 
 

Seção X 
Do Parcelamento do Solo 

 

Art. 236. O parcelamento do solo será regulado em Lei Municipal específica. 

Art. 237. A Lei de Parcelamento do Solo deverá observar as seguintes 
diretrizes: 

I. consonância com as Leis Federais e Estaduais pertinentes e suas eventuais 
alterações; 

II. diversificação dos tipos de parcelamento; 
III. diversificação dos requisitos de parcelamento adequados aos objetivos de 

cada Macrozona; 
IV. controlar a fragmentação do território; 
V. garantir a existência de áreas públicas quando dos parcelamentos do solo, 

para quaisquer fins. 
 

Art. 238. Todos os empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio 
arqueológico e cultural que necessitem de licenciamento ambiental deverão ser 
submetidos ao Departamento Municipal de Cultura para ciência e análise dos estudos 
ambientais. 
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§ 1º -   Caso se verifique a existência de sítios arqueológicos  no  local do 
empreendimento o Departamento Municipal de Cultura deverá proceder o 
acompanhamento do resgate dos mesmos. 

§ 2º -   Compete ao Poder Público garantir que o acervo de peças 
arqueológicas, que por ventura sejam coletadas nesses sítios, permaneça no 
Município e expostos em espaço público. 

Art. 239. Até a promulgação da Lei a que se refere o art. 236, devem ser 
observadas as disposições do art. 248.  

 
TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 240. Os projetos regularmente protocolados anteriormente à data de 
publicação desta Lei Complementar serão analisados de acordo com a legislação vigente 
à época do seu protocolo, desde que atendido as exigências desta legislação num prazo 
máximo de 90 dias, a partir da data de aprovação desta Lei Complementar. 

Parágrafo único - Os projetos de que trata este artigo poderão, a pedido do 
interessado, ser examinados conforme as disposições desta Lei 
Complementar. 

Art. 241. As diretrizes das consultas prévias relativas ao parcelamento do solo, 
expedidas anteriormente à data da publicação desta Lei Complementar, e que não 
resultaram em projeto protocolado até a data de aprovação deste Plano Diretor, perderão 
automaticamente sua validade. 

Art. 242.  Ficam assegurados, pelo prazo de 360 dias, os direitos de alvarás de 
aprovação e de execução já concedidos, e pelo prazo de 120 dias, as certidões 
municipais expedidas e projetos protocolados antes da promulgação desta Lei 
complementar.  

Parágrafo único - As obras que não houverem sido iniciadas no prazo previsto no 
"caput" deste artigo terão seus alvarás cancelados, necessitando 
enquadramento na nova legislação vigente.  

Art. 243. Incluem-se entre os bens e serviços de interesse público a 
implantação e manutenção do mobiliário urbano, de placas de sinalização de logradouros 
e imóveis, de galerias subterrâneas destinadas a infra-estruturas, de postes e estruturas 
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espaciais e do transporte público por qualquer modo implantados pelo Poder Público 
Municipal. 

  

Art. 244. Até o final de 2008, o Município deve elaborar a Agenda 21 local, fruto 
do planejamento participativo para o estabelecimento de um pacto entre o Poder Público 
e a sociedade, em prol do desenvolvimento sustentável. 

 
Art. 244. O Poder Executivo deverá implantar de forma sistêmica os seguintes 

processos: 
I. A elaboração do PPA dentro de uma Conferência da Cidade, na forma 

descrita no Título III desta lei; 
 A revisão da Planta Genérica de Valores (PGV), preferencialmente no 2º ano 

de cada gestão administrativa; 
II. A atualização dos indicadores do Sistema de Informações Municipais, ao 

menos 1 (uma) vez por ano; 
III. Rotina de monitoramento e avaliação dos novos planos setoriais e na 

revisão dos existentes. 

Art. 245. O Poder Executivo Municipal encaminhará para apreciação e 
deliberação da Câmara Municipal de Peruíbe, dentro do prazo de 12 (doze meses) a 
contar da data da publicação desta Lei Complementar , os seguintes projetos de lei:  

I. regulamentação dos instrumentos para o desenvolvimento territorial que 
constam no Capítulo I, Título V, desta Lei Complementar; 

II. Lei do Sistema Viário; 
III. Plano Municipal de Habitação;  
IV. Plano Municipal de Turismo; 
V. Plano Municipal de Mobilidade Urbana.  
§ 1º -  Até 31 de dezembro de 2007, improrrogavelmente, a Prefeitura 

concederá gratuitamente a Outorga do Direto de Construir, nas macrozonas 
onde este direito é permitido, desde que o empreendimento beneficiado pela 
isenção seja concluído dentro do prazo de 30 (trinta) meses, a contar da data 
da aprovação do projeto. 

§ 2º -  Considera-se empreendimento concluído aquele cujo alvará de 
habite-se foi emitido até a data limite estipulada no parágrafo 1º deste artigo. 

§ 3º -  Em caso de não conclusão do empreendimento dentro do prazo 
previsto no § 1º deste artigo, a Prefeitura lançará o valor correspondente à 
outorga utilizada para  o proprietário, em regulamentação a ser estipulada na 
lei específica que regulará o instrumento. 
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Art. 246.  O Poder Executivo Municipal encaminhará, até 180 dias após a 
aprovação desta Lei Complementar, para apreciação e deliberação da Câmara Municipal 
os seguintes projetos de lei: 

I. Lei de Parcelamento do Solo;  
II. Lei de Uso e Ocupação do Solo;  
III. Código de Obras; 
IV. Código de Posturas. 

Art. 247. O Poder Executivo Municipal, como atividade fundamental para 
aplicação deste Plano Diretor, dentro do prazo de 12 (doze meses) a contar da data da 
publicação desta Lei Complementar, elaborará: 

I. Planta Genérica de Valores; 
II. Cadastro Multifinalitário. 

Art. 247. São projetos estratégicos do município de Peruíbe: 
I. Aprovação de Lei instituindo o Abairramento municipal; 
II. Elaboração de Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização – CGAU; 
III. Aprovação de Lei de Operação Urbana com objetivo de enfrentar problemas 

de drenagem e contenção de marés; 
IV. Implantação do Sistema de Informações Municipais; 
V. Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade. 
 

Art. 248. Ficam mantidas, até a revisão e a aprovação da legislação de Uso e 
Ocupação do Solo, do Código de Obras, do Código de Posturas e da Lei de 
Parcelemaneto as disposições da Lei nº 733 de 28 de dezembro de 1.978, suas 
alterações, e demais legislações que regulamentam a matéria que não confrontem com 
as disposições deste Plano Diretor. 

Art. 249. O Conselho da Cidade deverá se adequar às disposições previstas 
neste Plano Diretor até o dia 31 de janeiro de 2007, prazo no qual deverá ser realizada a 
Conferência da Cidade conforme regulamenta esta Lei Complementar. 

Parágrafo único - Até a realização da Conferência da Cidade prevista no caput 
deste artigo o Conselho exercerá as atribuições constantes neste Plano 
Diretor com a sua atual configuração, prevista pela Lei Municipal 2.643, de 
19 de julho de 2.005 – que cria o Conselho da Cidade. 
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Art. 250. O Sistema de Informações Municipais será implantado dentro do 
prazo de 12 (doze meses) a contar da data da publicação desta Lei Complementar. 

 
Art. 250. O Poder Executivo implantará rotina de Monitoramento e Avaliação 

Sistêmica do Plano Plurianual através de decreto municipal. 
 
Parágrafo Único. Na ação de monitoramento periódico do quadro de ações 

resultantes do PPA aprovado na Câmara, compete ao Poder Executivo expor o 
andamento das ações planejadas justificando eventuais atrasos e renegociando se 
necessário prazos para adequação. 

 

Art. 251. Serão objeto de Lei Municipal de iniciativa do Poder Executivo, as 
matérias previstas neste Plano Diretor e as que tratarem de: 

I. alteração na concepção do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão do 
Plano Diretor e da Gestão Democrática; 

II.  criação, modificação ou extinção de macrozonas;  
III. alteração e definição do regime urbanístico; 
IV. alteração nos tamanhos de lotes, quarteirões e percentual de áreas de 

destinação   pública em parcelamento do solo; 
V. parâmetro para cobrança de vagas para guarda de veículos em prédios não 

residenciais. 

Art. 252. Serão objeto de decreto do Poder Executivo Municipal,  as matérias 
que tratarem da regulamentação das Políticas Gerais de Desenvolvimento. 

Art. 253. Os coeficientes de aproveitamento mínimos, básicos e máximos 
definidos nesta Lei Complementar, só poderão ser revistos quando da revisão deste 
Plano Diretor. 

Art. 254. Fazem parte integrante desta Lei Complementar o glossário e os 
mapas em anexos: 

I. Mapa do Macrozeamento; 
II. Mapa do Perímetro Urbano. 
III. Mapa de Suscetibilidade contra inundações e escorregamentos 

gravitacionais de massa. 

Art. 255. Fica estabelecido que o zoneamento físico-territorial do Município de 
Peruíbe, vigente até a publicação da presente Lei Complementar, continuará em vigor 
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para o lançamento da taxa de coleta de lixo, até a edição de Lei que regulamente a 
matéria. 

 

Art. 256. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

GLOSSÁRIO 
Agroturismo: o agroturismo caracteriza-se pelo contato direto com o estilo de vida 
“camponês”, relacionados com a economia e a cultura local, aonde o trabalho é 
desenvolvido pelas famílias, em lotes maiores, com visão de comercialização da 
produção. Necessariamente, neste tipo de turismo a atividade está diretamente 
relacionada à produção rural, a propriedade desenvolve a atividade turística sem suprimir 
a tradicional atividade agrícola. O agroturismo envolve as atividades de lazer e valoriza os 
hábitos típicos do campo, preserva o meio ambiente, agrega valores aos produtos rurais, 
aumenta a auto-estima e principalmente a permanência das pessoas no campo. 
Ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego 
comum.  
Coeficiente de aproveitamento (CA): é a relação entre a área que se pode construir, ou 
seja, o Potencial construtivo do terreno (PC) e a área total do terreno (AT). É calculado 
pela fórmula: Potencial construtivo (PC) ÷ área total do terreno (AT)  
Coeficiente de aproveitamento básico: é o número que indica o máximo de área 
construída permitida num terreno, outorgado gratuitamente. 
Coeficiente de aproveitamento máximo: é um número que indica o potencial construtivo 
adicional ao básico permitido num terreno, que poderá ser exercido mediante outorga 
onerosa, ou gratuita ,  através de recepção de potencial construtivo de outras áreas, e 
como resultado de Operações Urbanas Consorciadas. Para efeito de calculo do 
Coeficiente de aproveitamento máximo do lote não serão computadas as áreas de 
garagem, poço de elevador, escadas, barrilete e casa de máquinas de elevador.  
Coeficiente de aproveitamento mínimo: é um número que indica o mínimo de área 
construída que deve existir num terreno, abaixo da qual este terreno será considerado 
subutilizado. 
Densidade construtiva: relação entre a área construída e a área de terrenos, glebas ou 
qualquer divisão do território (macrozona, zona, quadra, bacia, distrito, etc.). 
Densidade demográfica ou populacional: relação entre o número de habitantes de 
determinada área e a área em questão (número de habitantes por hectare: hab/ha; 
número de habitantes por metro quadrado: hab/m²; número de habitantes por quilometro 
quadrado: hab/km², etc.). 
Desmembramento: a divisão de gleba ou lote em lotes destinados à edificação, que não 
implique na abertura de novas vias públicas ou logradouros públicos, nem no 
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 
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Empreendimentos de impacto: são aqueles que quando instalados, independente do 
porte, geram efeitos negativos sobre a infra-estrutura, sobre a paisagem, sobre a 
população residente local, sobre as atividades econômicas existentes e sobre o 
meioambiente. 
Equipamentos comunitários: os equipamentos de educação, cultura, saúde, segurança, 
esporte, lazer e convívio social. 
Fragmentação do território: divisão física do território definida por obstáculos 
construídos resultantes da implantação de empreendimentos de uso habitacional ou não-
habitacional que causam dificuldades de mobilidade urbana e a descontinuidade das vias 
de circulação. 
Gabarito: é a altura máxima da edificação, medida a partir do nível do ponto médio da 
guia até o plano horizontal que passa pelo ponto mais alto da mesma, no plano da 
fachada, excetuando-se as obras de caixa d’água e casa de máquinas. 
Gerenciamento Costeiro: o conjunto de atividades e procedimentos que, através de 
instrumentos específicos, permite a gestão dos recursos naturais da Zona Costeira, de 
forma integrada e participativa, visando à melhoria da qualidade de vida das populações 
locais, fixas e flutuantes, objetivando o desenvolvimento sustentado da região, adequando 
as atividades humanas à capacidade de regeneração dos recursos e funções naturais 
renováveis e ao não comprometimento das funções naturais inerentes aos recursos não 
renováveis. 
Gleba: o imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento do solo para fins urbanos. 
Habitação de Interesse Social: é aquela destinada às famílias com renda igual ou 
inferior a três salários mínimos, de promoção pública ou a ela vinculada ou com a renda 
estabelecida pelos programas Estaduais ou Federais. 
Habitação de Mercado Popular: é aquela destinada às famílias com renda igual ou 
inferior a 6 (seis) salários mínimos, de promoção privada. 
Habitação Unifamiliar: implantação de uma unidade habitacional por terreno. 
Habitação Multifamiliar: implantação de mais de uma unidade habitacional por terreno. 
Incomodidade: a reação adversa de forma aguda ou crônica sobre o meio ambiente, 
natural e construído, tendo em vista suas estruturas físicas e sistemas sociais. 
Infra-estrutura básica: os equipamentos de abastecimento de água potável, disposição 
adequada de esgoto sanitário, distribuição de energia elétrica, e solução de manejo de 
águas pluviais. 
Infra-estrutura complementar: iluminação pública, pavimentação, rede de telefonia, de 
fibra ótica e outras redes de comunicação, rede de gás canalizado e outros elementos 
não contemplados na infra-estrutura básica. 
Investimentos de poder multiplicador: inversões que devem ser feitas, prioritariamente, 
em projetos cujo efeito maximize o aproveitamento dos recursos ociosos e/ou o 
suprimento de bens escassos. Esse efeito “multiplicador” traduz-se, geralmente pelo 
aumento de renda das famílias que trabalham no setor e no crescimento do comércio 
local. 
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Lote: a unidade imobiliária destinada à edificação resultante de loteamento ou 
desmembramento. 
Loteamento: a divisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas 
vias públicas ou logradouros públicos, ou com prolongamento, modificação ou ampliação 
das vias públicas ou logradouros públicos existentes. 
Macrozonas: unidades territoriais definidas pelo macrozoneamento a partir das suas 
características de uso e ocupação do solo; disponibilidade de infra-estrutura básica, 
serviços públicos e equipamentos comunitários; condição sócio-econômica da população 
residente e condições ambientais. As macrozonas orientam a formulação das Políticas 
Públicas Municipais e servem de base para a aplicação dos instrumentos do Estatuto da 
Cidade. 
Macrozoneamento: divide o Município em unidades territoriais (macrozonas, zonas 
especiais, setores, corredores, etc.) e é o referencial espacial para o uso, ocupação e 
urbanização do solo, para as Políticas Públicas Municipais e para os instrumentos do 
Estatuto da Cidade. 
Mobilidade urbana sustentável: definida como resultado de um conjunto de políticas de 
transporte e circulação que visa proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço 
urbano, através da priorização dos modos não-motorizados e coletivos de transporte, de 
forma efetiva, que não gere segregações espaciais, socialmente inclusiva e 
ecologicamente sustentável. Ou seja: baseado nas pessoas e não nos veículos. 
População flutuante: população composta de veranistas, turistas e trabalhadores 
proveniente de outras cidades do estado que durante os meses de dezembro a março 
residem na cidade. 
População residente ou fixa: é aquela constituída pelos moradores em domicílios na 
data de referência de elaboração do Censo Demográfico. Considera-se como moradora a 
pessoa que tinha o domicílio como local de residência habitual e que, na data de 
referência, estava presente ou ausente por período que não tenha sido superior a 12 
meses em relação àquela data, por um dos seguintes motivos: Viagens: a passeio, a 
serviço, a negócio, de estudos, etc; Internação em estabelecimento de ensino ou 
hospedagem em outro domicílio, visando a facilitar a freqüência à escola durante o ano 
letivo; Internação sem sentença definitiva declarada; Internação temporária em hospital ou 
estabelecimento similar; e Embarque a serviço (marítimos). 
Potencial construtivo (PC): é a área que se pode construir num lote. É calculado pela 
fórmula: área total do terreno (AT) x coeficiente de aproveitamento (CA). 
Regularização fundiária sustentável: o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais, que visem a adequar assentamentos preexistentes, informais ou 
irregulares, às conformações legais, de modo a garantir o direito a cidades sustentáveis e 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana. 
Sistema viário: de vias públicas, rurais e urbanas, tais como: ruas, avenidas, vielas, 
estradas, caminhos, passagens, calçadas, passeios, ciclovias e outros logradouros. 
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Sistemas produtivos perenes: sistemas produtivos de ciclo longo capazes de gerar 
atividades que produzem renda e empregos e organização da vida material para 
indivíduos ou grupos sociais. 
Turismo cultural: a experiência humana e todas suas formas de manifestação são 
fatores culturais que podem se relacionar com a atividade turística conforme o grau de 
atratividade e conhecimento. A principal característica é conhecer diversas ou 
especificamente algumas manifestações culturais de uma localidade, sejam materiais 
e/ou imateriais produzidos pelo homem. Engloba a arquitetura, o folclore, história local, 
religião, gastronomia, entre outras formas de manifestação. Está relacionado a atividades 
culturais, o também chamado de Turismo Científico e de Eventos. Para aquele o elemento 
motivador é a realização de estudos e pesquisas científicas, enquanto esse é a realização 
de eventos de diversas naturezas. 
Turismo de saúde: desde o século passado, hotéis de elevada categoria vêm sendo 
construídos nas proximidades de estâncias termais. Esse tipo de turismo congrega 
pessoas que viajam por demandarem meios para manutenção e aquisição do estado 
sadio no aspecto físico e psíquico. 
Turismo de sol e praia: turismo de lazer relacionado à utilização de cidades 
litorâneas, sendo as praias o elemento de principal atratividade. Esse tipo de turismo está 
bastante relacionado com atividade de veraneio, ou seja, onde o visitante usufrui de uma 
segunda residência no local visitado. 
Turismo rural: esse tipo de turismo acontece no meio rural, porém não desenvolve 
atividades relacionadas diretamente com a produção agropecuária. Pode ser praticado 
tanto em hotéis fazendas luxuoso ou em simples alojamentos rurais, onde o ambiente é o 
próprio atrativo. 
Verticalização da produção: forma eficiente de agregar valores a produção e a renda da 
família, via transformação da matéria-prima que tem na propriedade em algum produto 
para consumo final, como salames, geléias, compotas entre outros. 
Via: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a 
calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. 
Zona Especial de Interesse Social: área urbana, destinada predominantemente à 
moradia de população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso 
e ocupação do solo. 
Zoneamento Ecológico-Econômico: o instrumento básico de planejamento que 
estabelece, após discussão pública de suas recomendações técnicas, inclusive a nível 
municipal, as normas de uso e ocupação do solo e de manejo dos recursos naturais em 
zonas específicas, definidas a partir das análises de suas características ecológicas e 
sócio-econômicas. 
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Zoneamento Ecológicoeconômico: ...... ecológicas e socioeconômicas. 

 
 
 

MAPA 
 
o Setor de Interesse Turístico está na legenda do mapa, mas não está aparecendo no 
mapa. 
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      PORTARIAS

PORTARIA Nº 0491/2022
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R  E  S  O  L  V  E
Anular em seus expressos termos, a Portaria nº 0421 de 18 de 
julho de 2022, que nomeou EUCLIDES FRANCISCO SANTEIRO 
FILHO, para ocupar o cargo de AGENTE DE ZOONOSES.
DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE,
  CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022.

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

       ADMINISTRAÇÃO

       ATA DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
41/2022

       
       Senhor Prefeito:
         
      Trata-se de Pregão Presencial visando AQUISIÇÃO DE DIETAS 
ENTERAIS PARA UPA/EMADE, autorizada pela Ordem de Serviço 
nº 108/2022, que teve como vencedora a empresa:
       
  ROSILENE VIEIRA LOPES EPP, inscrita no CNPJ sob 
n°10.279.430/0001-48, estabelecida Av. José Soares de Araújo, 
285 – Jd. Califórnia – Patos de Minas – MG – CEP 38.703 -103, 
que arrematou o item 01 no valor unitário de R$ 45,45 (quarenta e 
cinco reais e quarenta e cinco centavos).

       A licitante cumpriu todas as exigências do Edital, tornando 
inadmissível a interposição de qualquer recurso.
       
       Encaminhado o presente à Secretaria de Assuntos Jurídicos 
nos termos do edital, a mesma opinou pela adjudicação do certame 
ao vencedor. 
       
       Diante do exposto nada mais resta que adjudicar em favor 
da empresa acima mencionada o objeto acima mencionado 
respectivamente, encaminhando-se o presente à V.Excia, para a 
devida homologação do presente certame, com a publicação da 
mesma nos termos da Lei, convocando-se o adjudicado para a 
assinatura do termo de compromisso. 
       
       Peruíbe, em 08 de agosto de 2022.
       
       
JUSSARA AP. DE LIMA BRITTO
Pregoeira

À
Administração
       Homologo o presente procedimento licitatório Pregão Eletrônico 
nº 41/2022, em favor da empresa acima mencionada. 
       
       Peruíbe, em 08 de agosto de 2022.

       
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

Prefeito Municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA 
PARTICIPAÇÃO)
 
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária 
de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 - Processo nº 
1683/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE INTERCONEXÃO  
DE REDES, NO FORMATO IAAS, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA 
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA 
DE REDE DE DADOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme condições e 
especificações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se 
encontrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe 
através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-
concorrencia-publica/ e no site:  www.comprasbr.com.br a partir do 
dia 09/08/2022.

INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 horas do dia 
09/08/2022.

TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 horas do dia 
22/08/2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 09:01 horas do 
dia 22/08/2022.

INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: às 09:30 horas do 
dia 22/08/2022.

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília-DF.

LOCAL: www.comprasbr.com.br
      

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 04 DE AGOSTO DE 
2022.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 
 
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA 
MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL - MEI

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária 
de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 - Processo nº 
8.404/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS 
PARA OS SERVIÇOS DA CASA DO ADOLESCENTE (CADOL), 

BANCO DE LEITE E CASA DA MULHER, conforme condições e 
especificações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se 
encontrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de Peruibe 
através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-
concorrencia-publica/ e no site:  www.comprasbr.com.br a partir do 
dia 10/08/2022.

INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 horas do dia 
10/08/2022.

TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 horas do dia   
22/08/2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 09:01 horas do 
dia 22/08/2022.

INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: às 09:30 horas do 
dia 22/08/2022.

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília-DF.

LOCAL: www.comprasbr.com.br
      
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUIBE, EM 05 DE AGOSTO DE 2022.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 - 
Processo nº 6.809/2022.

      OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO 
E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA DE 
ESGOTO E DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO, 
conforme condições e especificações contidas no Edital e seus 
anexos, cujo edital se encontrará disponível no Site da Prefeitura 
Municipal de Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.
br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.comprasbr.
com.br a partir do dia  10 / 08 / 2022.

INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia  
10 / 08 /2022. 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do 
dia  22 / 08 /2022. 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 09:01 horas do 
dia 22 / 08 /2022.

INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: às 09:30 horas do 
dia 22 / 08 /2022.

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília-DF.
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ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 

      
      
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 08 DE 
AGOSTO DE 2022.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA 
PARTICIPAÇÃO)
 
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de 
Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 – REGISTRO DE 
PREÇOS - Processo nº 8.243/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA, COMODATO DE 
CILINDROS PARA OXIGENIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, MONITORAMENTO E 
ASSITÊNCIA INCLUINDO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 
(RECARGA), conforme condições e especificações contidas no 
Edital e seus anexos, cujo edital se encontrará disponível no Site 
da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: http://www.
peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  
www.comprasbr.com.br a partir do dia 10 / 08 / 2022.

INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 horas do dia    
10/  08 /2022.

TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 horas do dia   
23 /  08 /2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 09:01 horas do 
dia   23 / 08 /2022.

INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: às 09:30 horas do 
dia   23 / 08 /2022.

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília-DF.

LOCAL: www.comprasbr.com.br
      

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 08 DE AGOSTO DE 
2022.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
EXTRATO DE ADITAMENTOS – 2.022

ADITAMENTO Nº: 105/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO - CONTRATADO: FBF 
Construções e Serviços - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 12/2022 – PROTOCOLO Nº 8957/2022 - ASSINATURA: 
25/07/2022 – MOTIVO: ADITA PRAZO 90 DIAS – CONTRATO: 
43/2022.

ADITAMENTO Nº: 106/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFESSOR FERNANDO 
NEPOMUCENO FILHO. - CONTRATADO: CONSTRUTORA 
BRASFORT LTDA - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 03/2021 
– PROTOCOLO Nº 9339/2022 - ASSINATURA: 26/07/2022 – 
MOTIVO: ADITA VALOR R$ 349.774,35 – CONTRATO: 56/2022.

ADITAMENTO Nº: 107/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO 
DE GLICEMIA. - CONTRATADO: DAKFILM COMERCIAL 
LTDA - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 
– PROTOCOLO Nº 8264/2022 - ASSINATURA: 26/07/2022 – 
MOTIVO: ADITA 10 MESES – CONTRATO: 51/2019.

ADITAMENTO Nº: 108/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DA 
PRAIA. - CONTRATADO: TMK ENGENHARIA S/A - MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA Nº 04/2019 – PROTOCOLO Nº 9193/2022 
- ASSINATURA: 26/07/2022 – MOTIVO: Adita prazo 160 dias – 
CONTRATO: 122/2020

ADITAMENTO Nº: 109/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
RECUPERAÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE 
PAVIMENTO NA ESTRADA ENGº PAULO EUGÊNIO BROGGIO 
– KM 4,4 – CONVÊNIO Nº 973/2019 – SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. - CONTRATADO: TETO S/A - 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 – PROTOCOLO Nº 
8712/2022 - ASSINATURA: 26/07/2022 – MOTIVO: ADITA PRAZO 
06 MESES – CONTRATO: 126/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
EXTRATO DE ADITAMENTOS – 2.022

ADITAMENTO Nº: 111/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR 
NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA SEM LOCAÇÃO 
DE ENXOVAL (LAVANDERIA EXTERNA SEM LOCAÇÃO DE 
ENXOVAL) PARA ATENDIMENTO DA UPA – UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO. - CONTRATADO: VIDA LAVANDERIAS 
ESPECIALIZADAS S/A - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 03/2020 – PROTOCOLO Nº 8265/2022 - ASSINATURA: 
01/08/2022 – MOTIVO: ADITA PRAZO 90 DIAS – CONTRATO: 
14/2020.

ADITAMENTO Nº: 112/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
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PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA 
DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DO LABORATÓRIO 
MUNICIPAL. - CONTRATADO: JR SOLUÇÕES E APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 36/2021 – PROTOCOLO Nº 9107/2022 - ASSINATURA: 
01/08/2022 – MOTIVO: ADITA PRAZO 12 MESES – CONTRATO: 
58/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
EXTRATO DE CONTRATO – 2.022

CONTRATO: 102/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
PELA CONTRATADA, RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DO 
SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS - SIM E A EXECUÇÃO 
DE ROTINAS RELATIVAS PARA O PROCESSAMENTO DE 
MULTAS DE TRÂNSITO - CONTRATADO: COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
PRODESP - MODALIDADE: DISPENSA 08/2022– PROCESSO Nº 
6810/2022 - ASSINATURA: 19/07/2022 – VIGENCIA: 12 MESES 
– VALOR R$ 129.672,00.   

CONTRATO: 109/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS À POPULAÇÃO, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA PERMANENTE DE CASTRAÇÃO DE 
CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE PERUÍBE, AUTORIZADO 
PELA LEI 3.385 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015. - CONTRATADO: 
CLÍNICA VETERINÁRIA PERUIBE LTDA - MODALIDADE: 
INEXIGIBILIDADE 60/2022– PROCESSO Nº 9380/2022 - 
ASSINATURA: 27/07/2022 – VIGENCIA: 12 MESES – VALOR R$ 
21.989,22.   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
EXTRATO DE ADITAMENTO – 2.022

CREDECIAMENTO Nº 01/2019 – CREDENCIANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE – OBJETO:  
CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO 
DAYCOVAL S/A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE 
PARA CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO COM 
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS 
E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – 
CREDENCIADO: BANCO DAYCOVAL S/A – ASSINATURA: 
08/08/2022 – MOTIVO: ADITA PRAZO 24 MESES A CONTAR DE 
14/10/2022 – PROCESSO Nº 16.836/1/2021 – MODALIDADE: 
CREDENCIAMENTO.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 60/2022

      
      
      Peruíbe, em 19 de julho de 2022.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 9380/2022
                          
      
                         Tomando ciência da justificativa constante 
deste procedimento, que adoto como fundamento, RATIFICO a 
contratação direta da empresa CLÍNICA VETERINÁRIA PERUÍBE 
LTDA - ME, estabelecida à Av. Vinte e Quatro de Dezembro nº 
717, Estação, na cidade de Peruibe/SP, inscrita no CNPJ/MF 
sob n° 04.060.433/0001-93, por inexigibilidade de Licitação nº  
60/2022, com base no artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS À 
POPULAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PERMANETE DE 
CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE PERUÍBE, 
no valor total de: R$ 21.989,22 (vinte e um mil, novecentos e oitenta 
e nove reais e vinte e dois centavos).
                         Expeçam-se as publicações necessárias para a 
publicidade do presente, afixando-se cópia deste despacho para 
conhecimento geral.
      
      
      

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL 

EDITAL DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022

PROCESSO Nº 4.573/2022

      Resolvo REVOGAR o processo licitatório modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 36/2022, referente à CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL, a partir da data de publicação 
deste edital, e considerando que revoga-se o que é legítimo, mas 
inoportuno ou inconveniente ao interesse público,  conforme Artigo 
49 da Lei nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, 
devido a necessidade de readequação no edital da licitação.
      
      PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUIBE EM  05 DE AGOSTO DE 2022. 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022

SÍNTESE DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
LAJOTA E DRENAGEM NA ESTRADA DO GUARAÚ-UNA 
(TRECHO RUA ANTONIO SOARES / RUA LEODORO DE LIMA),

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: ATÉ ÀS 09:30 HORAS DO DIA 29 DE AGOSTO DE 
2022, no Setor de Protocolo do Paço Municipal.

DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: NO DIA 29 DE AGOSTO 
DE 2022, às 09:40 horas nas dependências da Sala de Reuniões 
do Paço Municipal, sito à Rua Nilo Soares Ferreira nº 50, Centro, 
Peruibe/SP (em frente ao Departamento de Administração).

      Disponibilidade do edital: A partir do dia 10/08/2022. O Edital 
Completo e Anexos estarão disponíveis para consulta ou aquisição 
gratuita somente no site da Prefeitura Municipal de Peruibe, www.
peruibe.sp.gov.br (menu “transparência” – item “licitações”). 

       A Administração Pública Municipal oferecerá aos presentes 
medidas para prevenção à disseminação e combate ao novo 
coronavírus – Covid19: preparar o ambiente propiciando o mínimo 
de distanciamento dos participantes, intensificar as ações de 
limpeza no local que realizará a sessão pública e disponibilizar 
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álcool em gel aos seus licitantes. 

      As sessões serão transmitidas em tempo real para 
acompanhamento público através do endereço de internet http://
sessaopublica.peruibe2.sp.gov.br/

       PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUÍBE, EM 08 DE AGOSTO DE 2022.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

SÍNTESE DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 
DE ACESSO AO BAIRRO SÃO LUIZ.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: ATÉ ÀS 15:00 HORAS DO DIA 29 DE AGOSTO DE 
2022, no Setor de Protocolo do Paço Municipal.

DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: NO DIA 29 DE AGOSTO 
DE 2022, às 15:10 horas nas dependências da Sala de Reuniões 
do Paço Municipal, sito à Rua Nilo Soares Ferreira nº 50, Centro, 
Peruibe/SP (em frente ao Departamento de Administração).

      Disponibilidade do edital: A partir do dia 10/08/2022. O Edital 
Completo e Anexos estarão disponíveis para consulta ou aquisição 
gratuita somente no site da Prefeitura Municipal de Peruibe, www.
peruibe.sp.gov.br (menu “transparência” – item “licitações”). 

       A Administração Pública Municipal oferecerá aos presentes 
medidas para prevenção à disseminação e combate ao novo 
coronavírus – Covid19: preparar o ambiente propiciando o mínimo 
de distanciamento dos participantes, intensificar as ações de 
limpeza no local que realizará a sessão pública e disponibilizar 
álcool em gel aos seus licitantes. 

      As sessões serão transmitidas em tempo real para 
acompanhamento público através do endereço de internet http://
sessaopublica.peruibe2.sp.gov.br/

       PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUÍBE, EM 08 DE AGOSTO DE 2022.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
EXTRATO DE RELATÓRIO – 2.022

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 142/2020 – CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUÍBE – OBJETO: GESTÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL 
– CENTRO – CONTRATADO: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS 
E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM – RELATÓRIO TRIMESTRAL 
DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS EXARADO 
PELA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO – RELATÓRIO 
CONCLUSIVO – ASSINATURA: 18/07/2022 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 12.495/1/2021 – MODALIDADE: 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A MARÇO DE 2022 DA 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL (MATERNIDADE) – ACOLHIMENTO 
PARCIAL PELA AUTORIDADE SUPERIOR.

      PERUIBEPREV

RECADASTRAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO

APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PERUÍBEPREV

2022

INFORMAMOS QUE OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO 
PERUÍBEPREV DEVERÃO PROCEDER O RECADASTRAMENTO 
ANUAL OBRIGATÓRIO
NO MÊS DE SEU ANIVERSÁRIO 
E
 NA SEDE DO PERUÍBEPREV

LOCAL: PERUÍBEPREV – Rua Erasmo Pinheiro Ribas, 609 – 
Centro – Peruíbe
HORÁRIO: 09:00 às 16:00 horas
TEL.: (13) 3454-1467
*Apresentar Cédula de Identidade Original*

Exemplos: 
Data de Aniversário
15/01/1950 – recadastramento a ser realizado durante o mês de 
JANEIRO
15/02/1953 – recadastramento a ser realizado durante o mês de 
FEVEREIRO
23/03/1945 – recadastramento a ser realizado durante o mês de 
MARÇO

* O não comparecimento acarretará suspensão automática dos 
respectivos proventos de aposentadoria e pensão por morte, nos 
termos do artigo 90, da Lei Complementar Municipal nº. 76, de 30 
de setembro de 2005, alterada pela Lei Complementar Municipal 
298, de 11 de novembro de 2021.

Peruíbe, 10 de janeiro de 2021

MAURÍCIO CONTI
SUPERINTENDENTE – PERUIBEPREV

      EDITAISPREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
Rua Almirante Barroso, 110 - Centro - CEP: 11750-000 / Tel.: (13) 3451-1041 

CNPJ: 46.578.514/0001-20 / E-mail: recursoshumanos@peruibe2.sp.gov.br 
Estado de São Paulo 

 

<<<< PERUÍBE - TERRA DA ETERNA JUVENTUDE >>>> 
  

 

EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº. 055/2022 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2019 

Ficam DESCLASSIFICADOS os candidatos abaixo relacionados por não 

terem comparecido e/ou desistido no prazo estipulado no Edital de Convocação para 

Admissão nº. 063/2022, do Concurso Público de Provas nº. 001/2019: 

CARGO - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6859601 4  DAVI GERALDO PEREIRA DE MORAIS 44 

CARGO - AGENTE DE ZOONOSES 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6972594 2  PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA GRACA 7 

CARGO - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6750829 4  DENISE APARECIDA GOMES XISTO ALMEIDA 11 

CARGO - CIRURGIÃO DENTISTA 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6830477 3  PAULA BECKER 15 

CARGO - PSICÓLOGO 
CLASSIFICAÇÃO NEGROS / AFRODECENDENTES 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6901301 2 LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA 3 

CARGO - PSICÓLOGO 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6816390 8 DENISE SILVA CARDOSO DE FREITAS 22 
6963899 3 RAIANY NEVES SILVA 23 
6706774 3 CLAUDIA DE SIMONE 24 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 

PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022. 

 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº. 055/2022 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2019 

Ficam DESCLASSIFICADOS os candidatos abaixo relacionados por não 

terem comparecido e/ou desistido no prazo estipulado no Edital de Convocação para 

Admissão nº. 063/2022, do Concurso Público de Provas nº. 001/2019: 

CARGO - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6859601 4  DAVI GERALDO PEREIRA DE MORAIS 44 

CARGO - AGENTE DE ZOONOSES 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6972594 2  PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA GRACA 7 

CARGO - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6750829 4  DENISE APARECIDA GOMES XISTO ALMEIDA 11 

CARGO - CIRURGIÃO DENTISTA 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6830477 3  PAULA BECKER 15 

CARGO - PSICÓLOGO 
CLASSIFICAÇÃO NEGROS / AFRODECENDENTES 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6901301 2 LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA 3 

CARGO - PSICÓLOGO 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6816390 8 DENISE SILVA CARDOSO DE FREITAS 22 
6963899 3 RAIANY NEVES SILVA 23 
6706774 3 CLAUDIA DE SIMONE 24 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 

PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022. 

 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO Nº. 064/2022 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, 

Estado de São Paulo, CONVOCA o(s) candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público de 

Provas nº. 001/2019, homologado no dia 22 de janeiro de 2020, conforme relação de 

classificação abaixo: 

▪ COMPARECIMENTO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022: 

CARGO - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO 

6802259‑0  FERNANDA LIMA CSEH 45 9h00 

CARGO - AGENTE DE ZOONOSES 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO 

6980314‑5  DAIANA DE JESUS SCANDAROLLI 8 9h00 
6979694‑7  RODRIGO DUARTE DE OLIVEIRA 9 9h30 

CARGO - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO 

6615025‑6  GEISEBEL OLIVEIRA DOS SANTOS 12 9h30 

CARGO - CIRURGIÃO DENTISTA 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO 

6983104‑1  CRISTIANE MELO DA SILVA SANTOS 16 10h00 

CARGO - ENFERMEIRO 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO 

6786657‑3  SILVIA GOMES DE SOUZA NUNES 55 10h00 

CARGO - PSICÓLOGO 
CLASSIFICAÇÃO NEGROS / AFRODECENDENTES 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO 

6727986‑4  GLAUCIA HELENA DE PAULA SANTIAGO 4 10h30 
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CARGO - PSICÓLOGO 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO 

6635500‑1  FERNANDA DE JESUS LIGEIRO BRAGA 25 10h30 
6931553‑1  FERNANDA PAULA CARDOSO 26 11h00 
6679595‑8  ANDREW OMAR SOARES 27 11h00 

CARGO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
CLASSIFICAÇÃO NEGROS / AFRODECENDENTES 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO 

6724043‑7  SILMARA SABINO DOS SANTOS 13 11h30 

CARGO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO 

6881190‑0  TAMIRES MOURA DOS SANTOS 56 11h30 
6673673‑0  TAMARA SANTOS DAS DORES 57 12h00 

O(s) candidato(s) aprovado(s) acima mencionado(s) deverá(ão) 

comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Peruíbe, sito à rua 

Almirante Barroso, nº. 110 – Centro – Peruíbe/SP, NO DIA E HORÁRIO INDICADOS, 

munido(s) dos documentos originais e cópias simples descritos abaixo: 

- 02 fotos 3 x 4 iguais e recentes; 
- Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 
- Cédula de identidade – RG;  
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e situação cadastral do CPF; 
- Título de eleitor; 
- Comprovantes de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral; 
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino (até 45 anos); 
- Pesquisa ou extrato de participação do PIS ou NIS ou PASEP (PIS ou NIS – Caixa Econômica Federal / PASEP 
– Banco do Brasil) ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro; 
- Consulta Qualificação Cadastral do eSocial, obtida no site 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e, em caso de divergência, providenciar a 
regularização anexando-se o comprovante; 
- Comprovante de residência (conta de consumo recente – últimos 90 dias: água, luz ou telefone; contrato de 
aluguel vigente); 
- Comprovante de Escolaridade requerido pelo cargo, conforme item 2.1 – Quadro 2, do Edital de Abertura nº. 
01/2019; 
- Comprovante de registro no Conselho Regional de Classe para profissões regulamentadas e declaração de 
regularidade (quando exigido como requisito para o cargo); 
- Certidão de Nascimento dos filhos(a) menores de 14 anos; 
- Caderneta de vacinação atualizada dos filhos(a) menores de 05 anos, se houver; 
- Comprovante de filhos(a) incapazes;  
- Cadastro de Pessoa Física – CPF dos filhos menores, do cônjuge e de qualquer outro dependente declarado; 
- Carteira Nacional de Habilitação – CNH (quando exigido como requisito para o cargo); 
- Atestado de Antecedentes Criminais (Estadual e Federal); 
- Certidão de Distribuição Criminal; 
- Declaração de não acumulação de cargo público; ou declaração de acumulação de cargo público, do órgão 
oficial com respectiva carga horária, função e dias trabalhados, sujeita a análise jurídica; 
- Declaração de bens ou DIRPF atual; 
- Certidão se é ou já foi funcionário público nos último 05 (cinco) anos (Federal, Estadual ou Municipal), seja 
como celetista, estatutário ou contratado comprovando que não foi punido anteriormente com pena de 
demissão e/ou não está respondendo a qualquer processo administrativo que possa ensejar a sua demissão. Na 
hipótese de ter sido punido com pena de demissão ou estar respondendo processo administrativo será 
encaminhada para análise jurídica. 
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CARGO REQUISITO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 

AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

Ensino Médio completo e haver concluído, com 
aproveitamento, curso introdutório de 

formação inicial e continuada para Agente de 
Combate às Endemias (****) 

40H R$ 2.424,00 

AGENTE DE ZOONOSES Ensino Médio completo 40H R$ 1.605,57 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL Ensino Médio completo e registro no Conselho 
Regional de Odontologia (CRO) 40H R$ 1.554,06 

CIRURGIÃO DENTISTA 
Curso Superior completo em Odontologia e 

inscrição no Conselho Regional de Odontologia 
(CRO) 

40H R$ 7.289,44 

ENFERMEIRO 
Curso Superior completo em Enfermagem e  

inscrição no Conselho Regional de Enfermagem 
(COREN) 

40H R$ 4.801,25 

PSICÓLOGO 
Curso Superior completo em Psicologia e 

inscrição no Conselho Regional de Psicologia 
(CRP) 

40H R$ 4.801,25 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Ensino Médio completo, Curso Técnico em  

Enfermagem e inscrição no Conselho Regional 
de Enfermagem (COREN) 

40H R$ 1.935,25 

(****) O curso de formação inicial e continuada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às 
Endemias será oportunizado pelo município ao candidato aprovado no Concurso Público, devendo os candidatos 
concluírem o referido curso com aproveitamento satisfatório, como condição para que se efetive a nomeação, 
conforme Capítulo 16 do Edital de Abertura nº. 01/2019. 

O não comparecimento dos candidatos no DIA E HORÁRIOS CITADOS, 

a ausência da documentação exigida ou a manifestação por escrito de renúncia à vaga, 

implicará na exclusão da classificação do candidato do referido Concurso Público. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 

PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022. 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

      EDUCAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua: Francisco Moratori, nº 146 – Centro

Fone (013) 34537800 Email: smeperuibe@gmail.com

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO no 01/2022

DISPÕE SOBRE O PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA MEDIADOR
PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE VIRTUAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO – UNIVESP PARA
ATUAR NO POLO DO MUNICÍPIO DE
PERUÍBE/SP

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, por meio
da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado/SME, instituída pela Portaria
Municipal nº 0447/2022 torna público o processo de seleção para Mediador Presencial
da Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP para atuar no Polo do
município de Peruíbe/SP.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A presente seleção de candidato a Mediador Presencial do Polo
UNIVESP/Peruíbe será regida conforme instruções da Deliberação CTA nº 53, de 07
de junho de 2021, Acordo de Cooperação nº 07/2022 e Lei Municipal nº 4042, de 14 de
abril de 2022.

1.2 O Mediador Presencial é um profissional graduado que será responsável pelo
apoio pedagógico, orientação e acompanhamento dos grupos de alunos da disciplina
Projeto Integrador e de todas as atividades desenvolvidas presencialmente e online
pelos grupos de estudantes no Polo UNIVESP/Peruíbe, sendo um instrumento que
busca desenvolver nos estudantes a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias
estudadas durante o curso de forma integrada, proporcionando a oportunidade de
confrontar as teorias estudadas com as práticas profissionais existentes, para
consolidação de experiência e desempenho profissionais.

1.3 - Para o exercício da função de Mediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe
será selecionado, por meio do presenteprocesso seletivo, profissional do magistério,
titular de cargo, efetivo e estável, com formação superior, com experiência mínima de
3 (três) anos no Magistério Municipal e, preferencialmente, que tenha experiência
mínima de 1 (um) ano no ensino superior e/ou experiência mínima de 1 (um) ano na
Educação a Distância.

1.3.1 – O profissional do magistério designado exercerá as atribuições inerentes à
função de Mediador Presencial estando ciente de que estará submetido ao
cumprimento da jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, sendo 20
(vinte) horas, em período noturno, no Polo de Apoio Presencial UNIVESP/Peruíbe e 4
horas online, no Polo ou em outro local, bem como deverá ter disponibilidade de
flexibilizar jornada aos finais de semana.

1.3.2 – O servidor que acumular cargos públicos deverá apresentar, no ato da
inscrição, declaração de trabalho comprovando a compatibilidade de horários, de
acordo com a jornada e as atribuições de Mediador Presencial do Polo
UNIVESP/Peruíbe.

1.3.3 - Ao Mediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe ficam mantidas as
vantagens do cargo à exceção da evolução por mérito.
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1.4 - São responsabilidades e atribuições do Mediador Presencial do Polo
UNIVESP/Peruíbe:

I.Orientar o planejamento das atividades do Projeto Integrador com os grupos dos
alunos, segundo as orientações disponíveis no AVA – Ambiente Virtual de
Aprendizagem;

II. Acompanhar e orientar as atividades pedagógicas e acadêmicas desenvolvidas
pelas turmas que acompanha na UNIVESP;

III. Aplicar provas e fazer correções quando necessário;
IV. Acompanhar o upload de provas e realizar o procedimento, quando necessário;
V. Realizar reuniões semanais com o supervisor da Mediação e/ou Coordenação;
VI. Realizar reuniões periódicas com os grupos de estudantes para:
a) Apresentar o curso, o Projeto Integrador, a plataforma e suas atribuições.
b) Propor planejamento das atividades, segundo o modelo da UNIVESP.
c) Sanar as dúvidas dos grupos de estudantes.
d) Verificar as dificuldades encontradas pelos estudantes e, caso necessário,

reportar ao supervisor de Mediação.
e) Estimular a reflexão e colaboração entre os alunos sobre as possibilidades de

aplicação dos conhecimentos adquiridos, apontando vínculos entre a teoria e a
prática profissional.

f) Estimular a construção e reconstrução do conhecimento pelos alunos,
incentivando-os a adotar postura investigativa e crítica frente aos conhecimentos
apresentados e fenômenos observados/vivenciados.

g) Oferecer apoio e incentivar os estudanrtes a utilizarem as tecnologias de
informação e comunicação.

h) Auxiliar os alunos na compreensão e aproximação dos conhecimentos, utilizando-
se de diferentes meios para o ensino dos conteúdos.

VII. Manter a regularidade de acesso diário ao AVA – Ambiente Virtual de
Aprendizagem – e dar retorno às solicitações dos alunos ou supervisor.

VIII. Participar, sempre que solicitado, de reuniões, formações, treinamentos e
encontros, nas modalidades presencial e virtual.

IX. Reportar problemas ou conflitos encontrados no conteúdo ou com os alunos
para o supervisor ou a coordenação da Mediação.

X. Respeitar e seguir os padrões, instruções e métricas estabelecidos pelo corpo
docente da UNIVESP, bem como da coordenação e supervisão da Mediação.

XI. Realizar atividades correlatas.

2. DAS VAGAS

Este edital destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga para Mediador Presencial
do Polo UNIVESP/Peruíbe.

3. DOS REQUISITOS DA FUNÇÃO

3.1 Ser portador de diploma de ensino superior em curso de licenciatura de graduação
plena;

3.2 Possuir formação acadêmica completa em Especialização, Mestrado ou Doutorado;
3.3 Atuar como profissional do magistério na educação básica, titular de cargo, efetivo
e estável, vinculado ao município de Peruíbe;
3.4 Comprovar experiência mínima de 3 (três) anos no Magistério Municipal;
3.5 Residir no Município de Peruíbe ou nas cidades adjacentes;
3.6 Experiência comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano no ensino superior;
3.7 Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano na Educação a Distância;
3.8 Possuir habilidade e conhecimento tecnológico para:
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a) Uso de ferramentas colaborativas e de comunicação;
b) Familiaridade com o Ambiente Virtual de Aprendizagem UNIVESP (AVA);
c) Noções básicas de Netiqueta;
d) Uso de aplicativos informatizados.

3.9 Ter domínio com o uso do computador, internet, webconferência,
videoconferência, ambiente virtual de aprendizagem;
3.10 Estar disponível para cumprir as atividades, de acordo com as diretrizes do
Sistema UNIVESP;
3.11Possuir carga horária compatível com as atividades do Polo;
3.12Destinar no mínimo 20 (vinte) horas semanais de trabalho no Polo, no período
noturno, e 4 (quatro) online, no Polo ou em outro local;
3.13Ter disponibilidade para participar das atividades presenciais e virtuais: de
formação continuada, de planejamento pedagógico e de coordenação, bem como, ter
disponibilidade para reuniões de alinhamentos semanais com os supervisores de
mediação UNIVESP;
3.14 Ter disponibilidade para flexionar jornada aos finais de semana;
3.15 Na ausência de candidatos que atendam os itens 3.2 e 3.6 deste edital, fica o
Poder Executivo autorizado a designar profissional do magistério que atenda aos
demais critérios.

4 DA INSCRIÇÃO

4.1 A inscrição do candidato para o Processo Seletivo Simplificado deverá ser
realizada no período de 15 de agosto a 31 de agosto de 2022 junto a Secretaria
Municipal de Educação, situada a Rua Francisco Moratori nº 146, Centro, Peruíbe, no
horário das 9 horas às 16 horas.
4.2 A inscrição deverá ser efetivada por meio de documento denominado ficha de
inscrição (anexo I) e Curriculum Lattes documentado (anexo II) em duas vias, parte
integrante deste edital.
4.3 Será publicada, em 01 de setembro de 2022, no mural da Secretaria Municipal de
Educação e no Polo UAB/UNIVESP Peruíbe, relação nominal contendo o nome dos
candidatos inscritos para participarem do Processo Seletivo Simplificado.
4.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e
condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
4.5 As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado
são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Comissão da Seleção no
direito de excluí-lo, caso comprove inveracidade das informações.
4.6 Não será cobrada taxa de inscrição.

5 DA DOCUMENTAÇÃO

5.1 Formulário de Inscrição (anexo I) devidamente preenchido, impresso e
assinado;
5.2 Curriculum Lattes devidamente documentado (anexo II);

6 DA SELEÇÃO

6.1 A seleção do Mediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe será realizada pela
Comissão de Seleção designada pela Portaria Municipal nº 0447/2022 considerando
as etapas abaixo:
6.1.1 Primeira Etapa (fase eliminatória): Verificação dos documentos exigidos no item
5 deste edital.
6.1.2 Segunda Etapa (fase classificatória): Análise da pontuação do Curriculum Lattes
Documentado (anexo II).
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6.2 A análise do Currículo Lattes documentado se dará por meio da apresentação dos
documentos estipulados abaixo que atestam a titulação do candidato e pontuarão da
seguinte forma (anexo II):

Títulos e Experiência profissional Pontuação
Diploma de ensino superior em curso de licenciatura de
graduação plena

05 pontos

Certificado de Pós Graduação lato-sensu, com no mínimo de 360
horas

10 pontos

Diploma de Mestrado 20 pontos
Diploma de Doutorado 40 pontos
Declaração comprovando experiência profissional no Ensino
Superior

05 pontos a cada ano de atuação

Declaração comprovando experiência profissional com a
Educação à Distância

05 pontos a cada ano de atuação

Certificados de formação em temas relacionados à Educação
Digital: tecnologia em educação à distância, ensino virtual,
design instrucional e metodologias ativas, com no mínimo de 08
horas de duração

0,01 ponto por hora, até no
máximo 1 ponto

Declaração atualizada de experiência docente
1 ano - 2 pontos
2 anos - 4 pontos
3 anos - 6 pontos
4 anos - 8 pontos
5 anos ou mais – 10 pontos

Total de Pontos

6.3 O ano será computado enquanto 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
6.4 Os dias trabalhados em concomitância e os que ultrapassarem os 5 anos serão
desconsiderados.
6.5 Os candidatos deverão apresentar fotocópias nítidas dos documentos
relacionados, que atestam sua titulação, experiência profissional e documentos
pessoais abaixo relacionados, com apresentação dos originais para fins de
conferência na data da inscrição.

 Carteira de Identidade
 CPF
 Comprovante de residência

6.6 Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida.
6.7 O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste edital.
6.8 Somente serão aceitos os documentos relacionados no anexo II, observando-se o
limite de pontos neles contidos.
6.9 Todos os títulos deverão ser entregues de uma única vez, não se admitindo
complementação, suplementação, inclusão e/ou substituição de documentos durante
ou após os períodos estabelecidos neste Edital para entrega ou interposição de
recursos.
6.10 Os diplomas e ou certificados dos títulos mencionados deverão ser expedidos por
instituição oficial de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.
6.11 Não serão aceitos, para entrega e pontuação, documentos originais de diplomas.
6.12 As cópias reprográficas dos diplomas de doutorado e de mestrado e do certificado
de pós graduação lato sensu deverão conter a frente e o verso do documento original.
6.13 Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as
informações necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
6.14 Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome,
cargo/função/setor com assinatura do responsável e data do documento.
6.15 Os títulos de doutor e de mestre obtidos no exterior deverão ser reconhecidos por
universidades oficiais que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos
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competentes.
6.16 Os demais títulos obtidos no exterior, não previstos no item 6.14, não serão
pontuados.
6.17 No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão
desprezados.
6.18 Serão recusados, liminarmente, as documentações que não atenderem as
exigências deste Edital e seus anexos.
6.19 Os comprovantes de experiência profissional utilizados na análise do currículo
serão aceitos quando expedidos por instituição autorizada, com devido registro em
carteira profissional ou outro documento oficial comprobatório.

7 DO RESULTADO DA SELEÇÃO

7.1 O resultado da seleção obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, com
base na pontuação obtida na segunda etapa deste edital;
7.2 O resultado do processo Seletivo Simplificado será publicado no mural da
Secretaria Municipal de Educação e no mural do Polo UAB/UNIVESP Peruíbe, por
ordem de classificação, em 01/09/2022.
7.3 Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que
possuir:

a) a maior experiência profissional no Ensino Superior;
b) a maior experiência profissional com a Educação à Distância;
c) a maior experiência profissional no magistério municipal.

7.4 O prazo para interposição de recursos quanto ao resultado do processo seletivo
simplificado será nos dias 02 e 05 de setembro de 2022, junto ao protocolo da
Secretaria Municipal de Educação, situada a Rua Francisco Moratori nº 146, Centro,
Peruíbe, no horário das 10 horas às 16 horas;
7.5 O recurso deverá ser interposto em envelope fechado e identificado e será
analisado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado e em sua
redação deverá conter motivo e a justificativa de acordo com o previsto no edital;
7.6 Não poderão ser apresentados novos documentos ou substituído documentos
anteriormente apresentados;
7.7 Somente serão aceitos recursos entregues pessoalmente no prazo e local
determinado acima, pelo próprio candidato, ou por meio de terceiro, portador de
procuração simples;
7.8 O prazo será de até 2 (dois) dias úteis para divulgação do parecer do recurso;
7.9 O resultado do Processo Seletivo Simplificado, pós-recurso, será publicado no
mural da Secretaria Municipal de Educação e no mural do Polo da UAB/UNIVESP
Peruíbe no dia 06/09/2022;
7.10 A homologação do Processo Seletivo Simplificado será publicada no Boletim
Oficial do Município - BOM, site da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de
Peruíbe (www.peruibe.sp.gov.br) em 06/09/2022.
7.11 O candidato selecionado será convocado a se apresentar na Secretaria Municipal
de Educação conforme a demanda;
7.12 A validade do processo seletivo é de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois)

anos se necessário.

8. DA REMUNERAÇÃO

8.1 A remuneração do Mediador Presencial da UNIVESP Polo Peruíbe recairá em
profissional afastado do exercício do cargo e designado para exercer jornada de
trabalho semanal de 24 horas, conforme descrito no item 1.3.1.
8.2 O docente selecionado como Mediador Presencial da UNIVESP Polo Peruíbe e que
assumir a função, fará jus a carga complementar de trabalho docente, quando sua
jornada de trabalho na função no Polo for inferior a composição de sua jornada.
8.3 O Mediador Presencial da UNIVESP Polo Peruíbe selecionado, que assumir e tiver
em sua composição de jornada carga horária superior a jornada de trabalho na função
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a) Uso de ferramentas colaborativas e de comunicação;
b) Familiaridade com o Ambiente Virtual de Aprendizagem UNIVESP (AVA);
c) Noções básicas de Netiqueta;
d) Uso de aplicativos informatizados.

3.9 Ter domínio com o uso do computador, internet, webconferência,
videoconferência, ambiente virtual de aprendizagem;
3.10 Estar disponível para cumprir as atividades, de acordo com as diretrizes do
Sistema UNIVESP;
3.11Possuir carga horária compatível com as atividades do Polo;
3.12Destinar no mínimo 20 (vinte) horas semanais de trabalho no Polo, no período
noturno, e 4 (quatro) online, no Polo ou em outro local;
3.13Ter disponibilidade para participar das atividades presenciais e virtuais: de
formação continuada, de planejamento pedagógico e de coordenação, bem como, ter
disponibilidade para reuniões de alinhamentos semanais com os supervisores de
mediação UNIVESP;
3.14 Ter disponibilidade para flexionar jornada aos finais de semana;
3.15 Na ausência de candidatos que atendam os itens 3.2 e 3.6 deste edital, fica o
Poder Executivo autorizado a designar profissional do magistério que atenda aos
demais critérios.

4 DA INSCRIÇÃO

4.1 A inscrição do candidato para o Processo Seletivo Simplificado deverá ser
realizada no período de 15 de agosto a 31 de agosto de 2022 junto a Secretaria
Municipal de Educação, situada a Rua Francisco Moratori nº 146, Centro, Peruíbe, no
horário das 9 horas às 16 horas.
4.2 A inscrição deverá ser efetivada por meio de documento denominado ficha de
inscrição (anexo I) e Curriculum Lattes documentado (anexo II) em duas vias, parte
integrante deste edital.
4.3 Será publicada, em 01 de setembro de 2022, no mural da Secretaria Municipal de
Educação e no Polo UAB/UNIVESP Peruíbe, relação nominal contendo o nome dos
candidatos inscritos para participarem do Processo Seletivo Simplificado.
4.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e
condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
4.5 As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado
são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Comissão da Seleção no
direito de excluí-lo, caso comprove inveracidade das informações.
4.6 Não será cobrada taxa de inscrição.

5 DA DOCUMENTAÇÃO

5.1 Formulário de Inscrição (anexo I) devidamente preenchido, impresso e
assinado;
5.2 Curriculum Lattes devidamente documentado (anexo II);

6 DA SELEÇÃO

6.1 A seleção do Mediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe será realizada pela
Comissão de Seleção designada pela Portaria Municipal nº 0447/2022 considerando
as etapas abaixo:
6.1.1 Primeira Etapa (fase eliminatória): Verificação dos documentos exigidos no item
5 deste edital.
6.1.2 Segunda Etapa (fase classificatória): Análise da pontuação do Curriculum Lattes
Documentado (anexo II).
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no Polo, terá sua jornada alterada, na seguinte forma:
a) Quando PEB I e PEB- Substituto, carga horária de 24 horas semanais;
b) Quando PEB II, será acessada a jornada de 18h/semanais e complementada com
carga complementar de trabalho docente para 24h/semanais;
c) Quando Especialista, será acessada a jornada de 20h/semanais e complementada
com carga suplementar de trabalho para 24h/semanais.
8.4 O profissional do magistério, selecionado como Mediador Presencial da UNIVESP
Polo Peruíbe, deverá preencher requerimento solicitando alteração de jornada, de
acordo com o modelo correspondente no anexo III ou anexo IV, salvo se já estiver
enquadrado na jornada de 24h/semanais.
8.5 O Mediador Presencial da UNIVESP Polo Peruíbe selecionado e que assumir a
função fará jus ao adicional noturno, conforme previsto no artigo 72 da Lei
Complementar nº 177/2011.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MEDIADOR
PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – POLO

UNIVESP/PERUÍBE

Publicação da Resolução no BOM 09/08/2022
Inscrição na S.M.E. – Das 09h00 às 16 horas. 15/08 a 31/08/2022
Publicação da Relação Nominal dos inscritos no mural da SME e no
Polo UAB/UNIVESP Peruíbe

01/09/2022

Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado 02 a 05/09/2022
Publicação da classificação pós-recurso no mural da SME e no Polo
UAB/UNIVESP Peruíbe

06/09/2022

Homologação – publicação no BOM do resultado 06/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE,
EM 08 DE AGOSTO DE 2022

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE PERUÍBE
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua: Francisco Moratori, nº 146 – Centro

Fone (013) 34537800 - Email: smeperuibe@gmail.com

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CANDITADO A MEDIADOR PRESENCIAL DO
POLO UNIVESP/PERUÍBE

Nome: Matrícula:

RG: Data de Nascimento:

Estado Civil:

Endereço:

Município: CEP Estado

Telefone : e-mail:

Cargo Atual:

Escola:

Acumula Cargo: ( ) SIM ( ) NÃO

Caso afirmativo, informar a escola abaixo:

Outro cargo/função:

Unidade de vinculação do outro cargo/função:

(Estadual/Municipal/ Federal) :

Nesses termos, requeiro minha inscrição no processo de designação para a função
deMediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe.

Peruíbe, de de 2022.

Assinatura do(a) candidato(a)

Deferido por: Data: / /2022
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CURRICULUM LATTES DOCUMENTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua: Francisco Moratori, nº 146 – Centro

Fone (013) 34537800 - Email: smeperuibe@gmail.com

ANEXO II

CRITÉRIOS VALORES PONTUAÇÃO

Diploma de ensino superior em curso
de licenciatura de graduação plena

05 pontos

Certificado de Pós Graduação lato-sensu,
com no mínimo de 360 horas

10 pontos

Diploma de Mestrado 20 pontos

Diploma de Doutorado 40 pontos

Declaração comprovando experiência
profissional no Ensino Superior

05 pontos a cada
ano de atuação

Declaração comprovando experiência
profissional com a Educação à Distância

05 pontos a cada
ano de atuação

Certificados de formação em temas
relacionados à Educação Digital: tecnologia
em educação àdistância, ensino virtual,
design instrucional e metodologias ativas,
com no mínimo 08 horas de duração

0,01 ponto por
hora, até no

máximo 1 ponto

Declaração atualizada de experiência
docente

1 ano - 2 pontos
2 anos - 4 pontos
3 anos - 6 pontos
4 anos - 8 pontos
5 anos ou mais – 10
pontos

Total de pontos Acumulados pelo candidato

O ano será computado enquanto 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua: Francisco Moratori, nº 146 – Centro

Fone (013) 34537800 - Email: smeperuibe@gmail.com

ANEXO III

REQUERIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE JORNADA
DOCENTE

PROFISSIONAL SELECIONADO PARA ATUAR COMO MEDIADOR
PRESENCIAL DO POLO UNIVESP/PERUÍBE

Nome: Matrícula:

CPF: Data de Nascimento:

Telefone : e-mail:

Cargo Atual:

Escola Sede:

Carga horária assumida na composição de jornada 2022:_________________________

( ) Solicito alteração para composição da jornada com carga horária de 24 horas

semanais, para atuar como Mediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe.

( ) Solicito alteração para composição da jornada de 18h/semanais, e

complementação por carga complementar de trabalho docente para o total de

24h/semanais, para atuar como Mediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe.

Nesses termos, requeiro alteração da composição da minha jornada de trabalho para
assumir a função de Mediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe.

Peruíbe, de de 2022.

Assinatura do(a) candidato(a)

5

competentes.
6.16 Os demais títulos obtidos no exterior, não previstos no item 6.14, não serão
pontuados.
6.17 No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão
desprezados.
6.18 Serão recusados, liminarmente, as documentações que não atenderem as
exigências deste Edital e seus anexos.
6.19 Os comprovantes de experiência profissional utilizados na análise do currículo
serão aceitos quando expedidos por instituição autorizada, com devido registro em
carteira profissional ou outro documento oficial comprobatório.

7 DO RESULTADO DA SELEÇÃO

7.1 O resultado da seleção obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, com
base na pontuação obtida na segunda etapa deste edital;
7.2 O resultado do processo Seletivo Simplificado será publicado no mural da
Secretaria Municipal de Educação e no mural do Polo UAB/UNIVESP Peruíbe, por
ordem de classificação, em 01/09/2022.
7.3 Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que
possuir:

a) a maior experiência profissional no Ensino Superior;
b) a maior experiência profissional com a Educação à Distância;
c) a maior experiência profissional no magistério municipal.

7.4 O prazo para interposição de recursos quanto ao resultado do processo seletivo
simplificado será nos dias 02 e 05 de setembro de 2022, junto ao protocolo da
Secretaria Municipal de Educação, situada a Rua Francisco Moratori nº 146, Centro,
Peruíbe, no horário das 10 horas às 16 horas;
7.5 O recurso deverá ser interposto em envelope fechado e identificado e será
analisado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado e em sua
redação deverá conter motivo e a justificativa de acordo com o previsto no edital;
7.6 Não poderão ser apresentados novos documentos ou substituído documentos
anteriormente apresentados;
7.7 Somente serão aceitos recursos entregues pessoalmente no prazo e local
determinado acima, pelo próprio candidato, ou por meio de terceiro, portador de
procuração simples;
7.8 O prazo será de até 2 (dois) dias úteis para divulgação do parecer do recurso;
7.9 O resultado do Processo Seletivo Simplificado, pós-recurso, será publicado no
mural da Secretaria Municipal de Educação e no mural do Polo da UAB/UNIVESP
Peruíbe no dia 06/09/2022;
7.10 A homologação do Processo Seletivo Simplificado será publicada no Boletim
Oficial do Município - BOM, site da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de
Peruíbe (www.peruibe.sp.gov.br) em 06/09/2022.
7.11 O candidato selecionado será convocado a se apresentar na Secretaria Municipal
de Educação conforme a demanda;
7.12 A validade do processo seletivo é de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois)

anos se necessário.

8. DA REMUNERAÇÃO

8.1 A remuneração do Mediador Presencial da UNIVESP Polo Peruíbe recairá em
profissional afastado do exercício do cargo e designado para exercer jornada de
trabalho semanal de 24 horas, conforme descrito no item 1.3.1.
8.2 O docente selecionado como Mediador Presencial da UNIVESP Polo Peruíbe e que
assumir a função, fará jus a carga complementar de trabalho docente, quando sua
jornada de trabalho na função no Polo for inferior a composição de sua jornada.
8.3 O Mediador Presencial da UNIVESP Polo Peruíbe selecionado, que assumir e tiver
em sua composição de jornada carga horária superior a jornada de trabalho na função

7

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua: Francisco Moratori, nº 146 – Centro

Fone (013) 34537800 - Email: smeperuibe@gmail.com

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CANDITADO A MEDIADOR PRESENCIAL DO
POLO UNIVESP/PERUÍBE

Nome: Matrícula:

RG: Data de Nascimento:

Estado Civil:

Endereço:

Município: CEP Estado

Telefone : e-mail:

Cargo Atual:

Escola:

Acumula Cargo: ( ) SIM ( ) NÃO

Caso afirmativo, informar a escola abaixo:

Outro cargo/função:

Unidade de vinculação do outro cargo/função:

(Estadual/Municipal/ Federal) :

Nesses termos, requeiro minha inscrição no processo de designação para a função
deMediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe.

Peruíbe, de de 2022.

Assinatura do(a) candidato(a)

Deferido por: Data: / /2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua: Francisco Moratori, nº 146 – Centro

Fone (013) 34537800 - Email: smeperuibe@gmail.com

ANEXO IV

REQUERIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE JORNADA
ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL SELECIONADO PARA ATUAR COMO MEDIADOR
PRESENCIAL DO POLO UNIVESP/PERUÍBE

Nome: Matrícula:

CPF: Data de Nascimento:

Telefone : e-mail:

Cargo Atual:

Escola Sede:

Carga horária 2022:_________________________

( ) Solicito alteração para composição da jornada de 20h/semanais e

complementação por carga suplementar de trabalho para o total de 24h/semanais,

para atuar como Mediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe.

Nesses termos, requeiro alteração da composição da minha jornada de trabalho para
assumir a função de Mediador Presencial do Polo UNIVESP/Peruíbe.

Peruíbe, de de 2022.

Assinatura do(a) candidato(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro - CEP: 11750-000 / Tel.: (13) 3451-1000 

CNPJ: 46.578.514/0001-20 / E-mail: prefeituraperuibe@peruibe2.sp.gov.br 
Estado de São Paulo 

 

<<<< PERUÍBE - TERRA DA ETERNA JUVENTUDE >>>> 
  

 

 

EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº. 052/2022 
 

LUIS MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUIBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, TORNA PÚBLICA AS SEGUINTES 
DESCLASSIFICAÇÕES: 

FICA DESCLASSIFICADO O CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADO POR TER SOLICITADO A 
DESISTÊNCIA NO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ABAIXO INDICADOS, DO EDITAL DE ABERTURA Nº 
01/2018: 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO Nº. 056/2022 

 
 

CARGO – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4810015-3 TATIANE APARECIDA SUERO DE MELO MARQUES  
Obs: Em substituição a exoneração de Adriana Maria S. de Souza Orsini 98º 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO Nº. 064/2022 
 
CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4809086-2 FRANCISCO CARLOS LEITE SOUSA  
Obs: Em substituição a exoneração de Cintia Dias de Souza  212º 

4810396-9 ANA CRISTINA MONDADORI CASADO 
Obs: Em substituição a exoneração de Joelma Miriam Silva A. Cardoso 213º 

 
CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DM  
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4746145-4 FATIMA DE FREITAS LIMA 
Obs: Em substituição a exoneração de Fernanda Rodrigues F e Silva 11º 

 

CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DA  
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

48005040-7 LEANDRA RAMIM  
Obs: Em substituição a exoneração de Edgard Lendro B. de Almeida 02º 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022.  
 
 
 
 
                    LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO 
                             PREFEITO MUNICIPAL   

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro - CEP: 11750-000 / Tel.: (13) 3451-1000 

CNPJ: 46.578.514/0001-20 / E-mail: prefeituraperuibe@peruibe2.sp.gov.br 
Estado de São Paulo 

 

<<<< PERUÍBE - TERRA DA ETERNA JUVENTUDE >>>> 
  

 

 

EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº. 052/2022 
 

LUIS MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUIBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, TORNA PÚBLICA AS SEGUINTES 
DESCLASSIFICAÇÕES: 

FICA DESCLASSIFICADO O CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADO POR TER SOLICITADO A 
DESISTÊNCIA NO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ABAIXO INDICADOS, DO EDITAL DE ABERTURA Nº 
01/2018: 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO Nº. 056/2022 

 
 

CARGO – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4810015-3 TATIANE APARECIDA SUERO DE MELO MARQUES  
Obs: Em substituição a exoneração de Adriana Maria S. de Souza Orsini 98º 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO Nº. 064/2022 
 
CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4809086-2 FRANCISCO CARLOS LEITE SOUSA  
Obs: Em substituição a exoneração de Cintia Dias de Souza  212º 

4810396-9 ANA CRISTINA MONDADORI CASADO 
Obs: Em substituição a exoneração de Joelma Miriam Silva A. Cardoso 213º 

 
CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DM  
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4746145-4 FATIMA DE FREITAS LIMA 
Obs: Em substituição a exoneração de Fernanda Rodrigues F e Silva 11º 

 

CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DA  
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

48005040-7 LEANDRA RAMIM  
Obs: Em substituição a exoneração de Edgard Lendro B. de Almeida 02º 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022.  
 
 
 
 
                    LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO 
                             PREFEITO MUNICIPAL   

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro - CEP: 11750-000 / Tel.: (13) 3451-1000 

CNPJ: 46.578.514/0001-20 / E-mail: prefeituraperuibe@peruibe2.sp.gov.br 
Estado de São Paulo 

 

<<<< PERUÍBE - TERRA DA ETERNA JUVENTUDE >>>> 
  

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO Nº. 066/2022 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, Estado de São Paulo, nos termos estabelecido no 

processo nº. 926/1/2022, CONVOCA o(s) candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público de Provas e Títulos nº. 001/2018, homologado no dia 23 de maio de 

2019 , conforme relação de classificação abaixo: 
 COMPARECIMENTO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 ÁS 09:00 HRS. 
 
CARGO – DIRETOR DE ESCOLA  
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4816700-2 AUDREY MATOS SOUZA LIMA 
Obs: Em substituição a exoneração de Claudia Regina da Cruz Armênio Leal  43ª 

 
CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4805203-5 MONIQUE FERNANDES BRANDÃO  
Obs: Em substituição a exoneração de Cintia Dias de Souza  220º 

4743398-1 CATIA ANGELICA COSTETTI DOS SANTOS 
Obs: Em substituição a exoneração de Joelma Miriam Silva A. Cardoso 221º 

 
CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DM  
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4887432-1 DANILO SANT ANNA DA SILVA 
Obs: Em substituição a exoneração de Fernanda Rodrigues F e Silva 12º 

 
CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DA  
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4787156-3 ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA MACIEL  
Obs: Em substituição a exoneração de Edgard Lendro B. de Almeida 03º 

 
CARGO – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

4785624-6 
JORGE EDUARDO VIEIRA AGUIAR  

Obs: Em substituição a exoneração de Adriana Maria S. de Souza  126º 

 

 

O(s) candidato(s) aprovado(s) acima mencionado(s) deverá(ão) comparecer à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE PERUIBE, sito à Rua Francisco Moratori, nº. 146- Centro, Peruíbe/SP, utilizando obrigatoriamente máscara (s) de proteção facial e munido(s) dos 

documentos originais e cópias simples descritos abaixo: 

 

- 02 fotos 3 x 4 iguais e recentes; 

- Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 

- Cédula de identidade - RG;  

- Cadastro de Pessoa Física - CPF e situação cadastral do CPF; 

- Título de eleitor; 

- Comprovante de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral; 

- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino (até 45anos); 

- Pesquisa ou extrato de participação do PIS / Pasep (PIS - Caixa Econ.Federal/Pasep - Banco do Brasil) ou declaração de firma anterior, informando não 
haver feito o cadastro, e cópia da carteira de trabalho se tiver.   

- Comprovante de residência (conta de consumo recente - últimos 90 dias: água, luz ou telefone; contrato de aluguel vigente);  

- Comprovante de Escolaridade requeridos pelo cargo, conforme item 2.1- Quadro 2 do Edital de Abertura nº. 01/2018 e histórico escolar; 

- Comprovante de registro no Conselho Regional de Classe para profissões regulamentadas e declaração de regularidade (quando exigido como requisito 
para o cargo); 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro - CEP: 11750-000 / Tel.: (13) 3451-1000 

CNPJ: 46.578.514/0001-20 / E-mail: prefeituraperuibe@peruibe2.sp.gov.br 
Estado de São Paulo 
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- Consulta Qualificação Cadastral do eSocial, obtida no site http:// consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e, em caso de divergência, 
providenciar a regularização anexando-se o comprovante 

- Certidão de Nascimento dos filhos(a) menores de 14 anos, e CPF; 

- Caderneta de vacinação atualizada dos filhos(a) menores de 05 anos, se houver; 

- Comprovante de filhos(a) incapazes;  

- Carteira Nacional de Habilitação - CNH (quando exigido como requisito para o cargo); 

- Comprovação de experiência (quando exigido como requisito para o cargo); 

- Atestado de Antecedentes Criminais (Estadual e Federal); 

- Certidão de Distribuição Criminal; 

- Declaração de não acumulação de cargo público; ou declaração de acumulação de cargo público, do órgão oficial com respectiva carga horária, função e 
dias trabalhados, sujeita a análise do Setor Jurídico; 

- Declaração de bens ou DIRPF atual; 

- Certidão se é ou já foi funcionário público nos último 05 (cinco) anos (Federal, Estadual ou Municipal), seja como celetista, estatutário ou contratado 
comprovando que não foi punido anteriormente com pena de demissão e/ou não está respondendo a qualquer processo administrativo que possa ensejar a 
sua demissão. Na hipótese de ter sido punido com pena de demissão ou estar respondendo processo administrativo será encaminhada para análise jurídica.     

CARGO REQUISITO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 

DIRETRO DE ESCOLA 

a) Licenciatura Plena em Pedagogia 
com habilitação em Administração 

Escolar ou Gestão Escolar ou 
Licenciatura de graduação plena com 

complementação pedagógica e 
habilitação em Administração Escolar 
ou Gestão Escolar ou pósgraduação 
“Stricto Sensu” na área de Educação, 
e b) Ter no mínimo 6 (seis) anos de 

experiência como docente da 
educação básica, devidamente 

comprovada, em escola autorizada e 
reconhecida por órgãos oficiais, ou 03 

(três) anos de experiência como 
docente na educação básica e 03 

(três) anos no exercício de cargo ou 
função de especialista de educação 
básica, devidamente comprovadas, 
em escola autorizada e reconhecida 

por órgãos oficiais. 

 40 horas  
 

R$ 6.107,45  
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
Licenciatura de graduação plena em 
Pedagogia ou Normal superior com 

habilitação para docência 

24 e 30 horas a critério da 
necessidade da Secretaria Municipal 

da Educação 

R$ 2.892,75 – 24H 
R$ 3.615,95 – 30H 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - 
EDUCAÇÃO ESPECIAL - DM  

Licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica em Educação 

Especial –Deficiência Mental ou 
Pedagogia com pós-graduação em 

Educação Especial. 

18, 27 ou 36 horas a critério da 
necessidade da Secretaria Municipal 

da Educação 

R$ 2.169,60 - 18H 
R$ 3.254,34 - 27H 
R$ 4.339,16 - 36H 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - 
EDUCAÇÃO ESPECIAL - DA 

Licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica em Educação 

Especial –Deficiência Auditiva ou 
Pedagogia com pós-graduação em 

Educação Especial. 

18, 27 ou 36 horas a critério da 
necessidade da Secretaria Municipal 

da Educação 

R$ 2.169,60 - 18H 
R$ 3.254,34 - 27H 
R$ 4.339,16 - 36H 

 

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTO – JUVENIL Ensino Médio Completo 40H R$ 2.419,49 

 

O não comparecimento dos candidatos no DIA E HORÁRIOS CITADOS, a ausência da documentação exigida ou a 

manifestação por escrito de renúncia à vaga, implicará na exclusão da classificação do candidato do referido Concurso Público. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022.  
 
 
 
 
                         LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO 
                                    PREFEITO MUNICIPAL   
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- Consulta Qualificação Cadastral do eSocial, obtida no site http:// consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e, em caso de divergência, 
providenciar a regularização anexando-se o comprovante 

- Certidão de Nascimento dos filhos(a) menores de 14 anos, e CPF; 

- Caderneta de vacinação atualizada dos filhos(a) menores de 05 anos, se houver; 

- Comprovante de filhos(a) incapazes;  

- Carteira Nacional de Habilitação - CNH (quando exigido como requisito para o cargo); 

- Comprovação de experiência (quando exigido como requisito para o cargo); 

- Atestado de Antecedentes Criminais (Estadual e Federal); 

- Certidão de Distribuição Criminal; 

- Declaração de não acumulação de cargo público; ou declaração de acumulação de cargo público, do órgão oficial com respectiva carga horária, função e 
dias trabalhados, sujeita a análise do Setor Jurídico; 

- Declaração de bens ou DIRPF atual; 

- Certidão se é ou já foi funcionário público nos último 05 (cinco) anos (Federal, Estadual ou Municipal), seja como celetista, estatutário ou contratado 
comprovando que não foi punido anteriormente com pena de demissão e/ou não está respondendo a qualquer processo administrativo que possa ensejar a 
sua demissão. Na hipótese de ter sido punido com pena de demissão ou estar respondendo processo administrativo será encaminhada para análise jurídica.     

CARGO REQUISITO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 

DIRETRO DE ESCOLA 

a) Licenciatura Plena em Pedagogia 
com habilitação em Administração 

Escolar ou Gestão Escolar ou 
Licenciatura de graduação plena com 

complementação pedagógica e 
habilitação em Administração Escolar 
ou Gestão Escolar ou pósgraduação 
“Stricto Sensu” na área de Educação, 
e b) Ter no mínimo 6 (seis) anos de 

experiência como docente da 
educação básica, devidamente 

comprovada, em escola autorizada e 
reconhecida por órgãos oficiais, ou 03 

(três) anos de experiência como 
docente na educação básica e 03 

(três) anos no exercício de cargo ou 
função de especialista de educação 
básica, devidamente comprovadas, 
em escola autorizada e reconhecida 

por órgãos oficiais. 

 40 horas  
 

R$ 6.107,45  
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
Licenciatura de graduação plena em 
Pedagogia ou Normal superior com 

habilitação para docência 

24 e 30 horas a critério da 
necessidade da Secretaria Municipal 

da Educação 

R$ 2.892,75 – 24H 
R$ 3.615,95 – 30H 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - 
EDUCAÇÃO ESPECIAL - DM  

Licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica em Educação 

Especial –Deficiência Mental ou 
Pedagogia com pós-graduação em 

Educação Especial. 

18, 27 ou 36 horas a critério da 
necessidade da Secretaria Municipal 

da Educação 

R$ 2.169,60 - 18H 
R$ 3.254,34 - 27H 
R$ 4.339,16 - 36H 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - 
EDUCAÇÃO ESPECIAL - DA 

Licenciatura de graduação plena, com 
habilitação específica em Educação 

Especial –Deficiência Auditiva ou 
Pedagogia com pós-graduação em 

Educação Especial. 

18, 27 ou 36 horas a critério da 
necessidade da Secretaria Municipal 

da Educação 

R$ 2.169,60 - 18H 
R$ 3.254,34 - 27H 
R$ 4.339,16 - 36H 

 

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTO – JUVENIL Ensino Médio Completo 40H R$ 2.419,49 

 

O não comparecimento dos candidatos no DIA E HORÁRIOS CITADOS, a ausência da documentação exigida ou a 

manifestação por escrito de renúncia à vaga, implicará na exclusão da classificação do candidato do referido Concurso Público. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022.  
 
 
 
 
                         LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO 
                                    PREFEITO MUNICIPAL   

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº. 50 - Centro - Peruíbe - CEP 11750-000 

admpbe@gmail.com 
CNPJ: 46.578.514/0001-20 
Telefone: (13) 3451-1028 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SEDUC/RH/ESP*  

Publicado 

Data ___/___/______ 

Edição nº _________ 

Página(s) _________ 

. 
PORTARIA Nº. 0477/2022 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

R  E  S  O  L  V  E 

Revogar a portaria nº 228/2021, de 04 de abril de 2022, que designou a 
servidora MARIA ESTER CAMPOS DA CUNHA, matrícula nº. 5855, para exercer a função 

de Supervisora de Ensino em caráter de substituição. 

Esta portaria retroage seus efeitos a 02 de agosto de 2022 .   

DÊ-SE CIÊNCIA, 

PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM 
05 DE AGOSTO DE 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 

adm-peruibe@peruibe.sp.gov.br 
CNPJ 46.578.514/0001-20 
Telefone (013) 3451.1088 

 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

D.R.H. / ESP 
 

Publicado 

Data ___/___/______ 

Edição nº _________ 

Página(s) _________ 

PORTARIA Nº 0478/2022 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 

R   E  S  O  L  V  E 
 
 

 
Declarar a vacância, do cargo de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 

INFANTO-JUVENIL, de provimento efetivo, ocupado por EDVANIR GOMES DA SILVA 
NOGUEIRA, matricula nº 2724, em razão da posse em outro cargo inacumulável, nos termos 

do artigo 41, da Lei nº 175, da Lei nº 175, de 19 de Dezembro de 2011. 

Esta Portaria retroage seus efeitos a 03 de agosto de 2022. 

 

 
DÊ–SE CIÊNCIA, 

 
                           PUBLIQUE-SE,    

   
                                                          

CUMPRA-SE. 
 

   
         PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 

EM 05 DE AGOSTO DE 2022. 
 
 
 

 
 

 
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº. 50 - Centro - Peruíbe - CEP 11750-000 

admpbe@gmail.com 
CNPJ: 46.578.514/0001-20 
Telefone: (13) 3451-1028 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SEDUC/RH/ESP*  

Publicado 

Data ___/___/______ 

Edição nº _________ 

Página(s) _________ 

PORTARIA Nº 0479/2022 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

Exonera à pedido, CLAUDIA REGINA DA CRUZ ARMENIO LEAL, ocupante 

do cargo de DIRETOR DE ESCOLA, matrícula nº. 9875, de provimento efetivo, nomeado pela 

Portaria nº 138 de 22 de fevereiro de 2022.  

Esta portaria retroage seus efeitos a 04 de agosto de 2022. 

DÊ-SE CIÊNCIA, 

 

    PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM  
05 DE AGOSTO DE 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - Centro - Peruíbe - CEP 11750-000 

admpbe@gmail.com 
CNPJ 46.578.514/0001-20 
Telefone (13) 3451.1028 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SEDUC/RH/VMGS *  

Publicado 

Data ___/___/______ 

Edição nº _________ 

Página(s) _________ 

PORTARIA Nº 0480/2022 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

 
Considerando o disposto no Artigo 89, da Lei Complementar Municipal n° 175, de 19 

de dezembro de 2011, que “DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE PERUÍBE, DOS PODERES EXECUTIVO, 
LEGISLATIVO, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS”; 

 
Considerando o teor do processo administrativo sob n° 7.857 de 13/06/2022; 
 

R  E  S  O  L  V  E   
 

Art. 1°   Conceder LICENÇA, para o trato de assuntos particulares a partir de 01 de 
agosto de 2022, sem remuneração, à PAULA REGINA DOS SANTOS PEREIRA 
OLIVEIRA, matrícula nº 7744, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica I, 
de provimento efetivo. 

Art. 2°   A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, à pedido do funcionário 
ou no interesse do serviço, conforme preceitua o § 1°, do Artigo 89, da Lei 
Complementar Municipal n° 175, de 19 de dezembro de 2011. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, 

PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, 
EM 08 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 01/2022 
 
1. PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, inscrita no CNPJ sob nº. 46.578.514/0001-20, 

com sede à Rua Nilo Soares Ferreira, 50, Centro, Peruíbe/SP, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, LUIZ 
MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, portador do RG nº 30.131.515-2 e CPF nº 266.359.488-13, doravante 

denominada simplesmente PREFEITURA, torna público, a CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA por meio deste Edital de 

Chamamento, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 
da Constituição Federal e em conformidade com a Lei Municipal nº. 3.174, de 05 de agosto de 2011, para os cargos 

necessários conforme condições previstas neste edital e seus anexos; 

1.2.  O presente Edital de Chamamento para contratação temporária está amparado no inciso VI do artigo 2º e §2º do artigo 5º da 
Lei Municipal nº. 3.174 de 05 de agosto de 2011, e nos termos do Processo Administrativo 8445/1/2022 de 28/06/2022, 

observando-se a lista de candidatos remanescentes aprovados no Concurso Público de Provas nº. 01/2018 e respectiva 

ordem de classificação; 
1.3. As futuras contratações por ocasião do chamamento serão por TEMPO DETERMINADO, e, ainda, para aquelas que 

surgirem durante o período de validade deste chamamento, utilizando os mesmos critérios previstos no item 1.2 deste 

edital; 
1.4. O presente Edital de Chamamento não importará prejuízo para as convocações futuras do referido concurso para 

contratação em caráter efetivo; 

1.5. O presente edital e posteriores atos administrativos relacionados a tais contratações poderão ser consultados pelos 

interessados no sítio www.peruibe2.sp.gov.br, no BOM - Boletim Oficial do Município. 
 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Edital, a CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, para o CARGO constante no 

Anexo I, observando a ordem de classificação de CANDIDATOS REMANESCENTES APROVADOS NO CONCURSO 
PÚBLICO Nº. 01/2018, para atender a NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 

constante no Inciso VI do artigo 2º da Lei Municipal nº. 3.174 de 05 de agosto de 2011, e nos termos do Processo 
Administrativo nº. 8445/1/2022 de 28/06/2022 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1.  Poderão participar apenas os profissionais elencados na lista de candidatos aprovados no Concurso Público de Provas nº. 

01/2018 constantes no Anexo II deste edital, observando-se os impedimentos constantes no item 3.2; 

3.2. Não poderão participar do presente edital os candidatos já convocados para ingresso em caráter efetivo por meio do 

Concurso Público de Provas nº. 01/2018, já admitidos ou desistentes; 
3.3. O trâmite para a contratação será feito após o envio da Manifestação de Interesse do candidato no e-mail: 

educacaosetorpessoal@gmail.com, devendo a admissão observar a estrita ordem de classificação do concurso 

supracitado. 

 
4. PRAZOS 

4.1. Os candidatos aptos para participação do presente edital terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para envio por e-mail da 

Manifestação de Interesse, iniciando-se o prazo no dia subsequente ao da publicação deste; 
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 4.1.2 Serão desclassificados para a Convocação e entrega de Documentos os candidatos que não manifestarem interesse 

na presente contratação, na forma estabelecida neste edital; 

4.2. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência deste chamamento será de até 12 (doze) meses contados 

da data da assinatura, podendo ser interrompido a qualquer tempo por quaisquer das partes mediante cumprimento ou 

indenização de 15 (quinze) dias de aviso prévio; 
4.3. O prazo para entrega da documentação prevista no item 5.1 constará na Convocação do Serviço de Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal de Educação, obedecendo a ordem de classificação do concurso público, no mesmo e-mail da 
Manifestação de Interesse, agendando a data, horário e meios de entrega; 

4.4. O processo de chamamento estará constantemente aberto, enquanto perdurar os motivos que ensejaram sua abertura, 

sendo consideradas válidas as Manifestações de Interesses para substituição de desistentes, demitidos ou atendimento da 
necessidade da administração.  

 
5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO 

5.1. Documentos: 
a. 01 foto 3 x 4; 
b. Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 
c. Cédula de Identidade - RG; 
d. Certidão de Antecedentes Criminais (da SSP); 
e. CPF (Cadastro de Pessoa Física) e situação cadastral; 
f. Título de Eleitor; 
g. Comprovante de votação atual e/ou Comprovante de Quitação Eleitoral; 
h. PIS e/ou PASEP; 
i. Consulta Qualificação Cadastral Regular - site: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml; 
j.  Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino (até 45 anos); 
k. Comprovante de Escolaridade exigido pelo cargo; 
l. Comprovante de registro no respectivo Conselho Regional de Classe; 
m.Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se houver); 
n.Comprovante de filhos incapazes (se houver); 
o.Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores de 5 anos (se houver); 
p.CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos filhos menores, do cônjuge e de qualquer outro dependente declarado; 
q.Comprovante de endereço atualizado (últimos 90 dias: conta de água, luz, telefone ou contrato de locação); 
r.Comprovante de desligamento de outro órgão público de qualquer período (quando houver); 
s.Declaração de não acumulação de cargo público; ou declaração de acumulação de cargo público, do órgão oficial 
com respectiva carga horária, função e dias trabalhados, sujeita a análise jurídica. 

 
5.2. Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em original e cópia simples, conforme a convocação, onde 

constará data, horário e meios de entrega. 

 
6. DA DESPESA, VENCIMENTO E PAGAMENTO 

6.1. Pelos serviços efetivados, pagar-se-á aos contratados os valores constantes na planilha do Anexo I deste; 

6.2. As despesas decorrentes deste Edital de Chamamento correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Educação, previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual; 

6.3. O pagamento será efetuado até o dia 5 (cinco) do mês subsequente da data de prestação dos serviços desde que sejam 

apresentados controle de frequência em tempo hábil, devidamente auditado pela Secretária Municipal da pasta; 
6.4. O Município procederá às devidas retenções tributárias na forma da Lei. 

 
7. DA CONVOCAÇÃO 
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7.1. A convocação será enviada para o mesmo e-mail da Manifestação de Interesse do candidato, ora enviado ao Serviço de 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação no prazo estipulado neste edital e seguirá a ordem de classificação 

do Concurso Público nº. 01/2018, conforme o Anexo II, já excluídos os candidatos desclassificados; 

7.2. A não entrega dos documentos no dia, hora e local e/ou meio indicados implicará na desclassificação e convocação imediata 

do candidato subsequente classificado; 

7.3. Os candidatos classificados excedentes ao número de vagas arguidas neste chamamento não serão admitidos inicialmente, 

ficando no cadastro reserva para substituição ou nova convocação de acordo com a necessidade do serviço público;  
7.4.  A disponibilidade do candidato deverá ser imediata; 

 
8. DAS PUBLICAÇÕES 

8.1. A lista de classificação geral do Concurso Público de Provas nº. 01/2018, para o cargo solicitado, a que se referem os 

itens 3.1 e 7.1, encontra-se no Anexo II; 

8.2. Será publicada a lista de classificados e desclassificados deste Edital de Chamamento conforme a manifestação de 

interesse ou a ausência desta para a contratação emergencial; 

8.3. Todas as convocações e desclassificações serão publicadas a fim de dar transparência a todos os atos do presente 

edital; 

8.4. É dever do candidato acompanhar todas as etapas do presente chamamento, sejam efetuadas por e-mail ou em 

publicações no Boletim Oficial do Município. 

 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente 

chamamento, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que 
natureza for; 

9.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverá ser 

encaminhado por e-mail, no endereço eletrônico educacaosetorpessoal@gmail.com com o assunto “Dúvidas Edital de 

Chamamento nº. 01/2022”. 

 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. O candidato classificado no Concurso Público nº. 01/2018, conforme o Anexo II, terá assegurado, neste edital de 

chamamento, apenas a expectativa de direito à contratação, conforme o número de vagas indicado no Anexo I, ficando a 

concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e 
conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do edital; 

10.2. O candidato habilitado no presente Edital poderá ser investido no cargo/função, se atendidas, à época, todas as exigências 

para a contratação ora descritas, obedecendo ao interesse público, bem como a disponibilidade orçamentária da Prefeitura 
Municipal de Peruíbe; 

10.3. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições 

estabelecidas neste edital, terá a sua classificação cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, 

mesmo que o fato seja constatado posteriormente; 

10.4. A inexatidão das informações e/ou irregularidades na documentação, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão na 

nulidade da contratação do candidato, em andamento ou concretizada, sem prejuízo das demais medidas de ordem 

administrativa, civil e criminal; 
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10.5. O período de validade estabelecido para este edital não gera obrigatoriedade para a Prefeitura Municipal de aproveitar, neste 

período, todos os candidatos classificados e aptos à convocação; 

10.6. A contratação será feita em conformidade com o estabelecido na Lei Municipal nº. 3.174/2011; 
10.7. Todos os atos do presente edital não interferirão em futuras convocações para admissão em caráter efetivo por meio do 

Concurso Público de Provas nº. 01/2018; 

10.8. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Serviço de Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Educação e 

Secretaria de Assuntos Jurídicos. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM 09 DE AGOSTO DE 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA  

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

Item Cargo Vagas Vencimento Insalubridade Auxílio Aliment. Salário Bruto Mensal 

01 

Professor 
Substituto de 

Educação 
Básica II - 

Educação Física  

01 3.615,95 0,00 0,00 3.615,95 

 
  

ANEXO II 
Cargo - 022 - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
Lista Candidatos Negros 
Classificação  Nome Inscrição Documento 

1º  ELIEZER DE ALMEIDA   4819728-9   288974931  
 

Cargo - 022 - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
Lista Geral 
Classificação  Nome Inscrição Documento 

1º TANIA DO PRADO PINTO 4755684-6 41063909 
2 º   ELIEZER DE ALMEIDA 1  4819728-9   288974931  
3 º   WAGNER DA CONCEICAO DOS SANTOS    4706979-1   30.131.236  
4 º  NICOLE ETEROVIC  4816197-7   27585820 
5 º  ROBSON NESE   4706682-2   259803224  
6 º  CARLOS EDUARDO CORREIA GARCIA   4762856-1   44233200 
 7 º  JOAO PAULO LISBOA RIBEIRO LIMA     4757178-0    27272000-8  
8 º  FERNANDO HENRIQUE RHEIN 4741871-0   25922802 
9 º   MORGANA CORRADO MARTINS  4813120-2    8378039  
10 º   FELIPE GUARDIANO MARTINS 4767665-5  47616615  
11 º  NUNO MIGUEL NUNES DA CUNHA   4743909-2   48491833  
12 º  VANESSA FERREIRA   4815605-1  45075329 
 13 º  CRISTIANO ROVELLA   4721677-8    26885851 
14 º  JOAO DANIEL DOS SANTOS CARLSSON  4795942-8   30289675 
 15 º  JACQUELINE ATANASIO MUNIZ SILVA    4814817-2    41711138 
 16 º   ANDERSON MARQUES BASTOS    4814565-3   30449038  
17 º  MARCIO ELKER PEREIRA SANTOS   4762790-5  46765158-9 
18 º  LEONARDO PEREZ TUNES  4814300-6   41315336 
19 º  RENATA CIANBRONI  4774028-0  18736309 
20 º  JESSICA CAROLINE FERNANDES JACINTO  4805783-5  48922877  
21 º  VANDERLEIA MENDES BONIFACIO  4696993-4   42875831 
 22 º  LEANDRO SOUZA MENEZES  4711671-4    48751114 
23 º  RAFAEL BORGES  4746992-7   43825095  
24 º  RUD MULLER MARTINS ASSUNCAO  4807354-7   41700740 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro - CEP: 11750-000 / Tel.: (13) 3451-1041 

CNPJ: 46.578.514/0001-20 / E-mail: rh.pmperuibe@gmail.com 
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 

Secretaria de Administração 
 

 
 
 
  

 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

(ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS) 

 

 

Em consonância com o disposto nos Incisos XVI e XVII do Artigo 37, da Constituição Federal eu, 

__________________________________________________ declaro para os devidos fins de investidura junto à Prefeitura 

Municipal de Peruíbe, na função/cargo ________________________________________, que NÃO EXERÇO qualquer cargo ou 

emprego público na Administração Pública direta, nas autarquias, nas fundações mantidas pelo Poder Público, nas empresas 

públicas e nas sociedades de economia mista, nem percebo proventos decorrentes de aposentadoria por invalidez, nem oriundos de 

cargo, emprego, que tomarei posse.  

Comprometo-me a comunicar o Departamento de Recursos Humanos qualquer alteração que vier a ocorrer em minha 

vida funcional que não atenda aos dispositivos legais previstos para os casos de acumulação de cargos públicos. 

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto no Código Penal e que por ele responderei, independente das 

sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento. 

 

 

 

Peruíbe,  _     de         ___              , de 2022. 

 

 

 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

RG: ____________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE 
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro - CEP: 11750-000 / Tel.: (13) 3451-1041 

CNPJ: 46.578.514/0001-20 / E-mail: rh.pmperuibe@gmail.com 
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 

Secretaria de Administração 
 

 
 
 
  

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO 

 

 

Em consonância com o disposto nos Incisos XVI e XVII do Artigo 37, da Constituição Federal eu, 

______________________________________________ declaro para os devidos fins de investidura junto à Prefeitura Municipal de 

Peruíbe na função/cargo de __________________________________________, que EXERÇO apenas 1 (um) 

 

            (   ) cargo   (   ) emprego   (   ) função pública 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E CARGO PÚBLICO 

Órgão: _________________________________________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________  Bairro:_______________________________ 

Cidade:_________________________________________  Telefone:___________________ 

Cargo/Emprego/Função:____________________________  Regime Jurídico:_________________________________________ 

 

Comprometo-me a comunicar o Departamento de Recursos Humanos qualquer alteração que vier a ocorrer em 

minha vida funcional, que não atenda aos dispositivos legais previstos para os casos de acumulação de cargos públicos. Estou 

ciente que declarar falsamente é crime previsto no Código Penal e que por ele responderei, independente das sanções 

administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento. 

 

 

Peruíbe,  _     de         ___              , de 2022. 

 

 

 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

RG: ____________________ 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 

adm-peruibe@peruibe.sp.gov.br 
CNPJ 46.578.514/0001-20 
Telefone (013) 3451.1088 

 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

SEDUC/RH/ESP* 

 

PORTARIA Nº 0482/2022 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 
Considerando o teor do Edital de Convocação n° 060/2022; 
 

N O M E I A 
 

  
IVANETE COUTO SOUZA SILVA, para ocupar o cargo de PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, Padrão MS1,MS2, de provimento efetivo, em 

virtude de sua aprovação no Concurso Público n° 001/2018, homologado em 23 de maio de 

2019, para o exercício e efetivo desempenho das atribuições de seu cargo junto a Secretaria 

Municipal de Educação. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

DÊ–SE CIÊNCIA, 
PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 
     

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 
EM 09 DE AGOSTO DE 2022. 

 
 
 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 

adm-peruibe@peruibe.sp.gov.br 
CNPJ 46.578.514/0001-20 
Telefone (013) 3451.1088 

 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

SEDUC/RH/ESP* 

 

PORTARIA Nº 0483/2022 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 
Considerando o teor do Edital de Convocação n° 060/2022; 
 

N O M E I A 
 

  
FRANCISCA PRUDÊNCIO DE LIMA GUIMARÃES, para ocupar o cargo 

de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL, Padrão 12, de provimento 

efetivo, em virtude de sua aprovação no Concurso Público n° 001/2018, homologado em 23 

de maio de 2019, para o exercício e efetivo desempenho das atribuições de seu cargo junto a 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

DÊ–SE CIÊNCIA, 
PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 
 

     
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 

EM 09 DE AGOSTO DE 2022 

 
 
 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 

adm-peruibe@peruibe.sp.gov.br 
CNPJ 46.578.514/0001-20 
Telefone (013) 3451.1088 

 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

SEDUC/RH/ESP* 

PORTARIA Nº 0484/2022 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 
Considerando o teor do Edital de Convocação n° 060/2022; 
 

N O M E I A 
 

  
LETÍCIA CROFFI BONCI, para ocupar o cargo de AGENTE DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL, Padrão 12, de provimento efetivo, em virtude de 

sua aprovação no Concurso Público n° 001/2018, homologado em 23 de maio de 2019, para 

o exercício e efetivo desempenho das atribuições de seu cargo junto a Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

DÊ–SE CIÊNCIA, 
PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 
 

     
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 

EM 09 DE AGOSTO DE 2022 

 
 
 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 

adm-peruibe@peruibe.sp.gov.br 
CNPJ 46.578.514/0001-20 
Telefone (013) 3451.1088 

 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

SEDUC/RH/ESP* 

 

PORTARIA Nº 0485/2022 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 
Considerando o teor do Edital de Convocação n° 060/2022; 
 

N O M E I A 
 

  
GUILHERME VINICIUS RAMOS ANTONIO, para ocupar o cargo de 

SECRETÁRIO DE ESCOLA, Padrão 11, de provimento efetivo, em virtude de sua aprovação 

no Concurso Público n° 001/2018, homologado em 23 de maio de 2019, para o exercício e 

efetivo desempenho das atribuições de seu cargo junto a Secretaria Municipal de Educação. 

 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

DÊ–SE CIÊNCIA, 
PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 
     
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 
EM 09 DE AGOSTO DE 2022 

 

 
 
 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 

adm-peruibe@peruibe.sp.gov.br 
CNPJ 46.578.514/0001-20 
Telefone (013) 3451.1088 

 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

SEDUC/RH/ESP* 

 

PORTARIA Nº 0486/2022 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 
Considerando o teor do Edital de Convocação n° 060/2022; 
 

N O M E I A 
 

  
DAVID RIBEIRO DOS SANTOS, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO 

DE ESCOLA, Padrão 11, de provimento efetivo, em virtude de sua aprovação no Concurso 

Público n° 001/2018, homologado em 23 de maio de 2019, para o exercício e efetivo 

desempenho das atribuições de seu cargo junto a Secretaria Municipal de Educação. 

 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

DÊ–SE CIÊNCIA, 
PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE. 
     
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 
EM 09 DE AGOSTO DE 2022 

 

 
 
 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000 

adm-peruibe@peruibe.sp.gov.br 
CNPJ 46.578.514/0001-20 
Telefone (013) 3451.1088 

 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

SEDUC/RH/ESP* 

 

PORTARIA Nº 0487/2022 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 
Considerando o teor do Edital de Convocação n° 060/2022; 
 

N O M E I A 
 

  
DIONIZIA GUEDES PIMENTEL, para ocupar o cargo de INSPETOR DE 

ALUNOS, Padrão 09, de provimento efetivo, em virtude de sua aprovação no Concurso 

Público n° 001/2018, homologado em 23 de maio de 2019, para o exercício e efetivo 

desempenho das atribuições de seu cargo junto a Secretaria Municipal de Educação. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

DÊ–SE CIÊNCIA, 
 
 

PUBLIQUE-SE, 
 
 

CUMPRA-SE. 
 

     
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 

EM 09 DE AGOSTO DE 2022. 

 
 
 
 

LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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