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BERTPREV

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
Bertioga - BERTPREV - é uma autarquia municipal, unidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Bertioga, constituída 
em 23 de março de 1998 pelo Decreto Municipal 343/98, nos termos da 
Lei Municipal 187/96, alterada pelas Leis Municipais 239/97; 295/98 e 
384/99. Em setembro de 2002, o Regime Próprio de Previdência Social foi 
reorganizado por meio da LC 12/02, alterada pelas Leis Complementares 
nºs 26 e 29, de 2.003;  38, de 2.004; 42 de 2005;  53, de 2.006;  58, de 
2.007; 61 de 2.009;  70 de 2.010; 81 de 2.011 e 88 de 2.012, sendo, então, 
todas revogadas pela Lei Complementar 95/13, que reorganizou o 
RPPS local.  Em 2.014 2.015, esta lei sofreu alteração pela LC 101/14 
e LC 119/15.

DADOS INSTITUCIONAIS

O BERTPREV é a unidade gestora do regime próprio de previdência social 
dos servidores públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município 
de Bertioga. Os benefícios assegurados são:
• Aposentadoria, nos termos constitucionais;
• Pensão por morte;
• Salário maternidade;
• Auxílio doença;
• Salário família e auxílio reclusão, nos limites da legislação federal 
pertinente.
A legislação que norteia o funcionamento do Instituto está contida na 
Constituição Federal, artigo 40; Emenda Constitucional n. º 20, de 15 de 
novembro de 1998; Emenda Constitucional nº 41, publicada em 31/12/03;  
Emenda Constitucional  nº 47, publicada em 06/07/2005; Lei n. º 9.717, 
de 27 de novembro de 1998; Lei n. º 9.796, de 05 de maio de 1999; Lei 

nº 4.320/64;  Lei Complementar n. º 101 de 04 de maio de 2000;  Lei 
10.887/04, que dispõe sobre a aplicação desta última Emenda e altera as 
Leis 9.717/98, 8.213/91  e  9.532/97;  as  Portarias MPAS  402/08, 204/08, 
154/08,  155/08, 403/08,  345/08; 6.209/99;  Portaria MPAS nº 916/03, 
publicada em 17/07/2003, que dispõe sobre o Plano de Contas dos RPPS, 
com redação dada pela Portaria MPAS 95/07; Orientação Normativa MPAS 
nº 02/09; Resoluções CMN nº 3.790/09 e 3.922/10; Instruções TCESP nº 
02/08 e legislação pertinente.

GESTÃO ADMINISTRATIVO/PREVIDENCIÁRIA

A administração da Autarquia é exercida por um Presidente – único 
cargo em comissão, ocupado de 2.009 a 2.012 por servidor efetivo da 
PMB e partir de jan/13 substituído por este subscritor, também servidor 
efetivo da PMB; uma Procuradora, um Contador, dois Escriturários; um 
Ajudante Geral, e, após as posses ocorridas em virtude de concurso 
público realizado durante o ano de 2.012, passou-se a contar também 
com dois técnicos contábeis; um analista de sistemas; um administrador; 
três auxiliares de escritório e um ajudante geral, estes de provimento 
efetivo, todos com remuneração estabelecida por Lei (LC 79/11 c/c LC 
93/12 e LC 95/13), além dos Conselhos Fiscal e Administrativo, ambos 
compostos por sete membros titulares e suplentes, servidores efetivos e 
sem nenhuma remuneração.
Fora instituído, no âmbito do BERTPREV, o Comitê de Investimentos, por 
meio do Decreto Municipal nº 1.857/12 e Resolução nº 01/12, alterada 
pela Resolução 02/12, expedidas pelo Conselho Administrativo da 
Autarquia, cuja finalidade precípua é a discussão dos aspectos ligados ao 
planejamento, execução, monitoramento, e avaliação das estratégias de 
alocação de recursos previdenciários. Passou a ter regramento previsto na 
Lei Complementar 95/13, como parte integrante da estrutura administrativa 
do BERTPREV, com alteração promovida pela LC 101/14, no que se refere 
à ampliação do número de membros; elevação de remuneração mensal 
pela participação e demais disposições pertinentes.
No exercício de 2.015, da gestão Administrativa e Previdenciária decorreu 
ao Município de Bertioga a manutenção do Certificado de Regularidade 
Previdenciária, expedido pelo MPAS, que vem a atestar o cumprimento 
da Lei Federal n.º 9717/98, e, por conseqüência, a possibilidade de 
recebimento de transferências voluntárias da União, empréstimos e 
financiamentos por instituição federal e compensação previdenciária 
entre os Regimes de Previdência. (vide site http://www1.previdencia.gov.
br/sps/app/crp/CRPexibe.asp?id_crp=135199, previdência do servidor, 
CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária/Extrato Previdenciário).
As despesas com a administração da Autarquia totalizaram no exercício 
o valor de R$ 2.210.943,86, valor este abaixo do limite que poderia ter 
alcançado, que é de até R$ 2.513.371,18 conforme calculado segundo 
definição da Portaria MPAS 402/08. Dessa forma, foi gerada uma sobra 
de R$ 252.662,77 (12,03%), demonstrando o cuidado com a gestão dos 
recursos financeiros.
A partir da LC 95/13, institui-se no BERTPREV a constituição de reservas 
com a sobra da taxa de administração. Atualmente, pós os exercícios de 
2.013 até dezembro de 2015, temos a reserva de R$ 728.775,50
Por conseguinte, o BERTPREV remunera, hoje, 162 aposentados e 42 
pensões por morte, estas desdobradas em 56 beneficiários. 
No exercício de 2015, foram concedidos aos ativos 105  auxílios - doença,  
como  primeiro  atendimento,  e 273 renovações  deste benefício. 
Concedidas 18 licenças-maternidade. Houve 41 retornos ao trabalho.  
Realizadas 10 perícias médicas no local indicado pelo segurado, nos casos 
de absoluta impossibilidade de locomoção e 18 juntas médicas, para fins 
de verificação de invalidez para o trabalho e 24 reavaliações de inativos.
As despesas previdenciárias do exercício atingiram o valor de R$ 
10.421.706,05, assim distribuídas:

Aposentadorias  R$ 5.692.291,41
Pensão por morte R$ 1.309.278,81
Auxílios  R$ 3.263.748,94
Perícias médicas R$ 156.386,89

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

As contribuições referentes aos meses de novembro, dezembro e 13º 
salário não foram recebidas na data de seu vencimento, porém foram 
totalmente pagas em fevereiro de 2016 ficando pendentes apenas as 
multas e juros pelo atraso. Em relação às parcelas referentes ao acordo 
dos débitos anteriores, firmado com a Prefeitura, em fevereiro/02 está 
pendente juros e multa pelo atraso no pagamento vencimento 12/2015. 
Abaixo os valores recebidos em 2015: 

PREFEITURA  R$
Contribuição Patronal 13.684.382,60
Contribuição Servidor 7.484.990,06
Amortização do Déficit 851.997,61
Acordo  718.234,05
Total Prefeitura  22.739.604,32

CÂMARA  R$
Contribuição Patronal 483.923,65
Contribuição Servidor 249.913,60
Amortização do Déficit 30.671,22
Total Câmara  764.508,47
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BERTPREV   R$
Contribuição Patronal  126.658,74
Contribuição Servidor  68.765,42
Amortização do Déficit  8.027,65
Total BERTPREV   203.451,81
 
INATIVOS 
Contribuições do exercício  49.753,51
 
PENSIONISTAS 
Contribuições do exercício  3.710,38
 
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 103.760,11
 
OUTRAS RECEITAS (MULTAS) 747,12
 
TOTAL GERAL   23.865.535,72

GESTÃO FINANCEIRA

As aplicações financeiras foram efetuadas de acordo com a Resolução do 
Conselho Monetário Nacional, sob o nº 3.790/09 e 3922/10.
O montante das receitas financeiras no período atingiu o valor de R$ 
18.136.084,86.
Em 31 de dezembro de 2015, foi constituída provisão para perdas em 
Investimentos, totalizando R$ 725.838,35, referentes às perdas do Banco 
Santos, por situação falimentar. 

PARCELAMENTO PIS/PASEP

No exercício de 2011 foi regularizada a situação do PIS/PASEP através 
de parcelamento junto à Receita Federal e os montantes devidos na data 
de 31/12/15 constam no Balanço Patrimonial no passivo permanente (não 
financeiro) (R$ 550.712,35).

FLUXO DE CAIXA PREVIDENCIÁRIO/CUSTEIO                  VALORES EM R$

Saldo Final em 31 de dezembro de 2014            206.202.163,94
Entradas:

Contribuições Previdenciárias                 23.865.535,72
Receitas Financeiras                18.136.084,86
Repasse para custeio                 2.051.900,67
Total de entradas:                  44.053.521,25

Saídas:
Pagamentos de Benefícios                 10.421.706,05
Pagamentos de custeio                 2.210.943,86
Total de saídas                  12.632.649,91

Saldo Final em 31 de dezembro de 2015                237.623.035,28

ÓRGÃOS COLEGIADOS
PARTICIPAÇÃO DOS SEGURADOS NAS

INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÕES

A participação dos membros dos 3 órgãos colegiados que compõem 
a estrutura administrativa do BERTPREV, em conjunto com o quadro 
efetivo da Autarquia foi de suma importância à gestão, principalmente 
na elaboração e aprovação da peça orçamentária; no acompanhamento 
das aplicações financeiras, fruto, dentre outros, da capacitação 
profissional obtida com a obtenção do CPA-10 e um membro do Comitê 
de Investimentos certificado com o CPA-20; na contínua e consistente 

fiscalização dos atos administrativos; na cobrança junto aos órgãos patronais de valores devidos ao RPPS e na avaliação e aprovação dos relatórios 
contábeis/financeiros.
Com isso, torna-se a gestão do RPPS de Bertioga absolutamente legítima, do ponto de vista da participação dos segurados, via representação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A meta permanente do BERTPREV é a otimização de seus serviços e a defesa de seus interesses específicos junto aos fóruns adequados, contando 
sempre com a valiosa colaboração dos conselhos e do comitê de investimentos para alcançar seu desiderato. 
Por fim, o BERTPREV, trabalhando na busca da eficiência, persegue incessantemente para ser a garantia de segurança previdenciária para os 
servidores e seus dependentes.

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA - BERTPREV

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 
de dezembro de 2015 e 2014.
Cifras apresentadas em reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Bertioga – BERTPREV, com sede e foro no município 
de Bertioga, Estado de São Paulo, foi constituído para a prestação de 
serviços e benefícios relativos à seguridade social dos servidores públicos 
da administração direta, autarquias e fundações públicas do município.
A finalidade do BERTPREV constitui de sistema próprio de seguridade 
social dos servidores públicos da administração direta, autarquias e 
fundações públicas do município de Bertioga, contributivo na forma da 
Lei, que visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e 
seus dependentes, assim definidos em Lei, e aos direitos previdenciários 
assegurados aos servidores pela Legislação Municipal, compreendendo 
um conjunto de benefícios e ações que atendam as seguintes finalidades:

● Garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, 
acidente de serviço, velhice, inatividade, falecimento, reclusão, e;

● Proteção à maternidade e a família.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Os registros contábeis das operações envolvendo os recursos do Regime 
Próprio de Previdência Social e das Demonstrações Contábeis por ele 
geradas foram elaborados em observância a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 
9.717/98, a Lei Complementar nº 101/00, as Portarias e Instruções 
Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional, a Resolução CMN nº 
3.790/2009, alterada pela Resolução CMN 3.922/2010, os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade 
e Portaria MPAS nº 95/07, que alterou os anexos I, II, III e IV da Portaria 
916/03. O Instituto adotou a Nova Contabilidade Pública Aplicada ao Setor 
Público – NCASP – conforme Portaria STN 828/2011. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. 
As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas referentes 
a provisão para perdas em investimentos, provisão matemática 

previdenciária e outras similares. Os resultados reais podem apresentar 
variações em relação às estimativas.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do superávit / déficit do exercício
As receitas e despesas são reconhecidas em regime de competência 

de exercícios.  
b) Ativos circulantes e a longo prazo
Os ativos circulantes e a longo prazo são demonstrados pelos valores 

de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos e as 
provisões para perdas e ajuste a valor de mercado.

c) Imobilizado
O ativo imobilizado é demonstrado pelo valor do custo de aquisição 

menos a depreciação acumulada calculada ás taxas lineares usuais, 
ajustando ao valor de recuperação quando o caso.

d) Passivo não circulante (Provisão Matemática)
O passivo atuarial é representado pelo valor atual dos compromissos 

com os servidores ativos, aposentados e pensões, menos o valor atual das 
receitas de contribuições dos segurados e empregadores. É determinado 
por processo matemático atuarial considerando os seguintes elementos:

● Valor dos benefícios assegurados de prestação continuada 
(aposentadoria e pensão por morte)

● Valor dos benefícios assegurados de prestação única ou de curto 
prazo (auxílios)

● Expectativas de sobrevivência;
● Probabilidade de morte ou invalidez;
● Taxas de permanência no emprego;
● Taxas de novos entrados;
● Taxa de aplicação financeira do fundo;
● Nível de contribuição dos segurados;
● Nível de contribuição dos empregadores;
● Valor da folha de vencimentos dos segurados;
● Valor do Fundo de Previdência já existente.
e) Patrimônio líquido
O patrimônio líquido é formado por superávits e déficits acumulados.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Representada pelas seguintes aplicações:
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Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa, atualmente vinculam-se 
ao IMA-B, IRFM, Títulos Públicos. No caso das aplicações financeiras em 
Fundo de Renda Variável, os ganhos e ou as perdas são reconhecidas 
com base na variação das quotas dos fundos de investimentos.
As aplicações em Notas do Tesouro Nacional pertencem as classes 
B e C, cuja remuneração é calculada com base na Variação do IGPM 
e do IPCA, acrescido de juros de 6,7% a 9,15% ao ano. Esses titulos 
estão custodiados na Caixa Economica Federal. Os ajustes ao valor de 
mercado são calculados com base no preço unitário medido e divulgado 
pela Andima, sendo as variações registradas no resultado, no momento 
em que ocorrem.   
Atualmente as aplicações financeiras obedecem a Resolução 3922/10 
do Conselho Monetário Nacional, os recursos dos regimes próprios de 
previdência social instituídos pela União, Estados e Municípios, nos 
termos da Lei 9717/98, devem ser aplicados em condições de segurança, 
rentabilidade, solvência e liquidez. As aplicações financeiras estão 
enquadradas nos limites estabelecidos pela referida Resolução e na 
Politica de Investimentos do BERTPREV.

5. CRÉDITOS A RECEBER (Circulante e Não Circulante)

Corresponde aos valores a receber da Prefeitura, referentes às parcelas 
do acordo firmado em 2002 que vigorará pelo prazo de 240 meses, com 
a incidência de juros de 0,5 % ao mês  e variação do INPC sobre os 
pagamentos mensais, iniciadas em 15 de março de 2002 e pagamento 
final previsto para 2022.   

6. PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA

Benefícios concedidos, composta por segurados que já estão recebendo 
o benefício de prestação continuada.
Beneficio a conceder composta pelos segurados que ainda não estão 
recebendo o beneficio de prestação continuada.  Dentro deste grupo estão os 
segurados que já preencheram todas as condições para começar a receber 
o benefício de aposentadoria e são denominados Iminentes.  Os segurados 
que ainda não contemplaram o tempo ou a idade necessária para começar 
a receber o benefício de aposentadoria são denominados “Não Iminentes”.
Alíquota Suplementar é a amortização do déficit técnico sendo esta 
1,35% sobre a folha de pessoal ativo, durante um período de 35 anos.
Compensação financeira é a parte do compromisso da provisão 
matemática de responsabilidade do Regime Geral da Previdência Social 
com os Institutos de Previdência Municipais e Estaduais.

7. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL

De acordo com o relatório de avaliação atuarial de setembro 2015 constam 
as seguintes variações ocorridas no exercício:

QUANTIDADE DE SERVIDORES:

DESCRIÇÃO ATIVOS APOSENTADOS PENSÕES
Em 31/12/14 1469 122  37
Acréscimos/diminuições 28 31  1
Em 31/09/2015 1497 153  38

RESULTADO ATUARIAL:

DESCRIÇÃO SET/2015  2014 
Ativo do plano 228.494.095,57 205.430.641,97 
Provisão matemática  349.423.718,26 336.650.308,94 
Resultado atuarial (120.929.622,69) (131.219.666,97) 

Ainda, de acordo com referido relatório, a taxa de Administração (2%) 
deve ser destacada em lei, sendo a alíquota de 25,76% de contribuição 
patronal destinada exclusivamente ao plano de benefícios, de forma a 
manter o equilíbrio da situação financeiro-atuarial, que deve ser monitorada 
e verificada continuamente.

8. OBRIGAÇÕES A PAGAR

Foram contabilizadas no passivo circulante a Provisão para Férias R$ 
80.812,34. 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA

Antonio Carlos de Souza  Alexandre Hope Herrera               
Presidente   Contador 
CPF 595.843.008-49   CRC 1SP292335/O-3
 

PARECER ATUARIAL

A presente Avaliação Atuarial do município de Bertioga tem por objetivo determinar: o 
nível de contribuição dos segurados e do órgão empregador; o Fundo de Previdência 
necessário à manutenção dos benefícios previdenciários já concedidos e a conceder.

Os dados dos servidores ativos, aposentados e pensões foram enviados para a 
Avaliação Atuarial de maneira satisfatória atendendo as principais informações, como 
salários e/ou proventos, mês e ano de nascimento do segurado, etc. As premissas 
atuariais adotadas foram apresentadas no item 4 desta Avaliação Atuarial.
Houve uma evolução da massa de segurados conforme demonstrado a seguir:
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O Patrimônio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Bertioga – BERTPREV – evoluiu de R$ 205.430.641,97 
na Avaliação Atuarial de dezembro de 2014 para R$ 237.623.035,28 em 
dezembro de 2015, ou seja, 15,67% de crescimento. Se compararmos 
com a Provisão Matemática, obteremos o seguinte resultado:

Como demonstrado acima, o Fundo de Previdência passou a cobrir 61,01% 
da Provisão Matemática, mostrando a necessidade de ajuste do plano de 
custeio, na busca do equilíbrio financeiro atuarial demonstrado na Síntese 
dos resultados da Avaliação Atuarial. Recomendamos que o município 
faça um estudo sobre possíveis ativos, como, dívida ativa, imobilizado, 
intangíveis, etc., com a finalidade de suprir os gastos previdenciários 
crescentes ao longo dos anos, sem comprometer a receita corrente líquida 
de cada ano e suas implicações legais.
E, no tocante à legislação é sempre pertinente esclarecer que os níveis 
para a contribuição demonstrados tecnicamente pelos cálculos atuariais 
são os percentuais esperados pelos órgãos fiscalizadores do Regime 
Próprio de Previdência, ou seja, o instrumento para uma constante revisão 
da legislação municipal.

São Paulo, 23 de março de 2016

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda
Richard Dutzmann
Atuário - MIBA 935

TERMO DE APRECIAÇÃO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2015

Os conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Bertioga, visando atender a 
Instrução 02 do TCESP declara pela ACEITAÇÃO do balanço referente 
ao exercício de 2015.

Bertioga, 18/02/2016

CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL
Antonio Carlos de Souza
Ronaldo Mendes
Phelippe Santos do Bom Sussesso
Clayton Faria Schmidt
Adriana dos Santos Rodrigues
Ivanildes dos Santos
Ivani Aparecida Correia
Jean Carlo Muniz
Norberto Miguel
Vanessa Prado Signorini
Kátia Hidalgo Daia
Marcela de Camargo Aleagi
Itamar Ribeiro Santos

RESOLUÇÃO Nº 03/16 – BERTPREV
    

ANTONIO CARLOS DE SOUZA, Presidente do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

ATOS DO LEGISLATIVO
CONSIDERANDO a alteração na titularidade da Presidência do 

Instituto, 
RESOLVE:
Art. 1º - Os artigos 3º a 7° da Resolução 01/05 passam a vigorar 

com a seguinte redação:
“Art. 3º - Ficam autorizados os servidores abaixo mencionados a 

conduzir o veículo, devendo todos, em caso de irregularidade na respectiva 
Carteira Nacional de Habilitação, comunicar à Presidência e abster-se do ato 
enquanto perdure a situação, abstenção aplicada também ao Presidente.”

SERVIDOR    CNH Nº
Alexandre Hope Herrera                                             02002992497
André Girenz Rodrigues                                             05390110898
Evanilson Fischer Matos Siqueira   02544721007
Jean Mamede de Oliveira                                          03593038544
José Ferreira de Melo Filho   01150951877
Kátia Hidalgo Daia    01623933302
Marcela de Camargo Aleagi   03263988448
Maria Carolina Chamarelli Signorini  02992483133
Maristela Regina Teodoro Costa   01407918275
Patrícia Ramos Quaresma   00694945105
Phelippe Santos do Bom Sussesso  02015981765
Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi 02351132906

“Art. 4º - Para fins de controle, identificação do condutor e eventual 
responsabilização em caso de imposição de multa de trânsito, será 
realizado o Registro de Circulação de Veículo, que deverá conter 
necessariamente o nome do servidor, registro funcional, assinatura, 
destino, data e horário de retirada e devolução e eventuais defeitos 
ou ocorrências no veículo, permanecendo tal registro junto ao setor 
administrativo do Instituto”.

“Art. 5º - (...) 
“§1° - Recebido o auto de infração, será o servidor intimado a assinar 

a notificação a ser enviada ao órgão de trânsito responsável, para que 
seja expedida nova notificação em nome do servidor-condutor e eventual 
pontuação a ser lançada em sua CNH.”

“§2º - Caso o servidor recuse-se ao ato, a multa será paga pelo 
Instituto e seu valor descontado em folha de pagamento do servidor, 
observados os limites legais, podendo ser aberto processo administrativo 
disciplinar por ato de insubordinação.”

§ 3º (...).
“§ 4º - Em casos de responsabilidade solidária do Instituto ou sendo 

a infração decorrente de caso fortuito ou força maior, poderá o Instituto 
arcar com o pagamento da multa e desincumbir o servidor condutor do 
referido encargo.”

Art. 6° - A manutenção rotineira do veículo, tais como limpeza, 
abastecimento, verificação dos níveis de óleo e água, calibragem 
de pneus ficará a cargo da Coordenação Administrativa Financeira 
(CAF) .

Parágrafo único: Havendo necessidade, o abastecimento do veículo 
poderá ser efetuado por qualquer servidor habilitado.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Bertioga, 26 de abril de 2016

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE

EXTRATO DE PORTARIA – art. 27, inc. XI, Resolução n° 081/07

Portaria n° 024/2016 de 29/04/2016 – Promover, a partir de 01/05/16, o 
servidor Arilson Lisboa Sabino, reg. 002, para o cargo de  Especialista em 
Administração V, de provimento efetivo, com padrão de vencimento NZ.

Ver. Luís Henrique Capellini - Presidente da Câmara
Ver. Edvaldo Alecrim Silva - 1º Secretário   

Ver. Elisabeth Dotti Consolo - 2ª Secretária

Portaria n° 025/2016 de 29/04/2016 – Promover, a partir de 01/05/16, o 
servidor Aude Muquer de Oliveira, reg. 003, para o cargo de  Especialista 
em Administração V, de provimento efetivo, com padrão de vencimento NZ.

Ver. Luís Henrique Capellini - Presidente da Câmara
Ver. Edvaldo Alecrim Silva - 1º Secretário   

Ver. Elisabeth Dotti Consolo - 2ª Secretária

Portaria n° 026/2016 de 29/04/2016 – Promover, a partir de 01/05/16, o 
servidor Marcelo dos Santos Pereira, reg. 001, para o cargo de  Procurador 
Legislativo V, de provimento efetivo, com padrão de vencimento NZ.

Ver. Luís Henrique Capellini - Presidente da Câmara
Ver. Edvaldo Alecrim Silva - 1º Secretário   

Ver. Elisabeth Dotti Consolo - 2ª Secretária

Portaria n° 027/2016 de 02/05/2016 – Exonerar, em 02/05/16, a Sra. 
Giuliana Bizzarro, reg. 486, do cargo de Assessor da Mesa Diretora.

Ver. Luís Henrique Capellini - Presidente da Câmara

Portaria n° 028/2016 de 02/05/2016 – Nomear, a partir de 03/05/16, 
o Sr. Layon Turute de Oliveira, reg. 512, para o cargo de Assessor da 
Mesa Diretora.

Ver. Luís Henrique Capellini - Presidente da Câmara

“EXTRATO DA ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA”

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bertioga, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 134, §11º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
faz saber que aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 
dezoito horas, nas dependências do Poder Legislativo Bertioguense, 
localizado à Rua Reverendo Augusto Paes D’Avila, nº 374, Jardim Rio 
da Praia, realizou-se a 9ª Sessão Ordinária do 4º Ano Legislativo da 6º 
Legislatura, reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Bertioga, 
iniciando a sessão sob a Presidência do Vereador Luís Henrique Capellini, 
transcorrendo esta sessão com os seguintes fatos: A) Expediente da 
Mesa: O Sr. Presidente informou que se encontram à disposição dos 
Vereadores para conhecimento e eventuais consultas: a súmula da 
correspondência recebida e expedida; a ata da 8º Sessão Ordinária; 
o balancete da receita e da despesa referente ao mês de fevereiro, 
encaminhado pelo Executivo Municipal – Processo Administrativo nº 
191/2016; Comunicados de liberação de recursos financeiros oriundos do 
Ministério da Educação – Processo Administrativo nº 269/2012. Aprovada 


