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Calçamento será executado em ruas da costa norte e da costa sul

 Mais 96 ruas serão
pavimentadas 

Começa nesta semana a pavi-
mentação de 96 ruas em bairros da 
Costa Norte e Costa Sul da cidade. 
No Canto do Mar serão pavimentadas 
20 ruas e no Jaraguá mais 21. Em Ju-
quehy são 39 . Ruas de Boiçucanga, 
Baleia e Barra do Sahy também terão 
calçamento.

Nesta sexta-feira dia 23, será as-
sinada a ordem de serviço para início 
das obras na Costa Norte. A cerimô-
nia acontecerá às 16h, na avenida 
Netuno, no Canto do Mar. O come-
ço dos serviços nos bairros da região 
norte da cidade, dependerá do ter-

mino dos trabalhos de saneamento 
realizados pela Sabesp. 

Na Costa Sul, o lançamento acon-
tece na praia do Juquehy, em local a 
confirmar. 

O calçamento de ruas é acom-
panhado pela comunidade. Carlos 
Afonso, representante da associação 
de moradores do Canto do Mar, lem-
brou da antiga reivindicação. “Hoje  
o anseio da comunidade vai se tor-
nar real, pedimos isso ao executivo 
há mais de 15 anos, isso era tudo o 
que necessitávamos. Falo não como 
um representante comunitário, mas 

como um morador quando digo que saneamento 
e calçamento são o mínimo que precisamos e é de 
grande importância para o desenvolvimento do bair-
ro”, disse Afonso.

Já para o presidente da associação amigos do Ja-
raguá, Abdenego Félix da Silva, todas as obras são po-
sitivas. “Qualquer benfeitoria é excelente, só espero 
que a prefeitura tenha sucesso, por que tudo que diz 
respeito ao bem comum é visto com bons olhos por 
toda a comunidade. Tenho certeza ser esse o desejo 
de boa parte dos moradores”, finalizou Silva.

Ao todos estas obras totalizam 204 mil m² em 
pavimentação. As 96 ruas do projeto seguem a nova 
legislação nacional e terão acessibilidade, além de 
calçadas e paisagismo.

Esta é mais uma etapa dos serviços que a adminis-
tração realiza de infraestrutura nos bairros. Em 2011, 
por exemplo, a Costa Norte recebeu pavimentação 
em 16 ruas entregues à comunidade em dezembro 
passado. Toque-toque Grande, Boiçucanga, Cambury 
e Juquehy foram alguns dos bairros que tiveram ser-
viços de calçamento na Costa Sul.

A lista completa com as ruas contempladas está dis-
ponível no site oficial da prefeitura de São Sebastião.

rua Benício Joáo dos Santos - Juquehy - Costa Sul

rua Cila - Canto do Mar - Costa Norte

Leia os Atos Oficiais - Pags 3 a 6
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TRABALHO

 Emprego e crédito
cada vez mais fáceis

Dois importantes serviços são oferecidos 
à população pela Secretaria de Trabalho e 
Desenvolvimento Humano: o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador (PAT)  e o Banco do 
Povo Paulista, ambos fruto da parceria entre 
o Governo do Estado e a Prefeitura de São 
Sebastião.

Annie Mello de Aguiar, diretora do PAT, 
afirma que este serviço é uma competente 
agência de empregos gratuita à disposição 
da população. “Além  disso, ele oferece em-
préstimos a juros baixos através do Banco do 
Povo”, disse.

A secretária de Trabalho e Desenvolvim-
ento Humano, Roseli Trevisan Primazzi, lem-
brou que “o empresário sebastianense pode 
fazer uma grande diferença nessa estatística 
ao levar para o PAT suas ofertas de vagas, 
aumentando a oportunidade de recolocação 
profissional na cidade”.

PAT

O Estado conta  com 240 PATs, que for-
mam uma rede de atendimento do governo, 
coordenado pela Secretaria Estadual do Em-
prego e Relações do Trabalho.

O objetivo é oferecer alternativas para 
a inserção dos trabalhadores no mercado de 
trabalho e aos empregadores na busca de 
recursos humanos. Promove-se assim,  o en-
contro de ambos de maneira ágil, tendo por 
resultado a redução do custo social causado 
pelo desemprego. 

Para o primeiro atendimento é preciso 
comparecer ao posto levando RG, CPF, Car-
teira de Trabalho e nº do PIS.

O PAT, além de intermediar a relação 
entre o trabalhador e a empresa, disponibi-
liza ao empresário sua estrutura para as en-
trevistas e seleção dos candidatos, serviço 
estes totalmente gratuitos.

BANCO DO POVO

O Banco do Povo é o programa de micro-
crédito produtivo desenvolvido pelo Governo 
Estadual que visa promover geração de em-
prego e renda, oferecendo assim financia-
mentos para empreendedores de micros e 
pequenos negócios, ou seja, capital de giro 
e investimento fixo como forma de viabilizar 
o desenvolvimento social/econômico local e 
geração de renda.

O público alvo é formado por em-
preendedores informais ou formais, urbanos 
e rurais, microempreendedores individuais, 
produtores rurais, cooperativas e associações 
de produção formalmente constituídas. Entre 
eles, sacoleiras, doceiras, salgadeiras, pipo-
queiros, cabelereiros, pedreiros, artesãos, 
etc.

Para solicitar o empréstimo para pessoa 
física é necessário comparecer ao Banco do 
Povo munido de documentação pessoal (RG, 
CPF, comprovante de residência, certidão 
de casamento e RG e CPF do cônjuge), do 
interessado e de um avalista, e o orçamento 
do bem a ser financiado. 

No caso de pessoa jurídica, é preciso 
levar, além dos documentos pessoais e com-
provantes de residência de todos os sócios, 
o contrato social (e  alterações), o cartão do 
CNPJ, o cartão de inscrição municipal e es-
tadual e orçamento do bem a ser financiado.

Os valores financiados vão de R$200,00 
a R$10.000,00 para pessoa física (em até 24 
vezes) e de R$200,00 a R$15.000,00 para 
pessoa jurídica (em até 36 meses) com ju-
ros a 0,5 % ao mês. A renda bruta anual do 
empreendimento não pode ultrapassar 
R$360.000,00. 

A partir do segundo empréstimo o Banco 
do Povo concede alguns benefícios, concede 
alguns benefícios como, carência até 90 dias, 
isenção de avalista. 

Recolocação no mercado de trabalho e crédito 
com juros baixos estão mais próximos dos cidadãos

Vagas de
TRABALHO
em São Sebastião

Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT
Centro
Rua João Cupertino dos Santos, 245
Tel.: (12) 3892-4606 / 3892-1600
email: pat@saosebastiao.sp.gov.br 

Costa Sul - antiga Padaria da Ponte - Boiçucanga
Costa Norte - Regional Costa Norte - Enseada

BANCO DO POVO
Tel.: (12) 3892-5815 
e-mail: saosebastiao@bancodopovo.sp.gov.br

CENTRO/COSTA NORTE
-AÇOUGUEIRO  ( 1 )
-AJUDANTE GERAL p/ material de construção  ( 5 )
-ARMADOR  ( 1 )
-AJUDANTE DE COZINHA  ( 1 )
-AUXILIAR DE CONFEITEIRO  ( 1 )
-AUXILIAR DE PADEIRO  ( 1 )
-BALCONISTA  MASC. ( 1 )
-BARMAN  ( 1 )
-CONFEITEIRO/A  ( 2 )
-CONTADOR  ( 1 )
-COZINHEIRA   ( 1 )
-EMPREGADA DOMÉSTICA   ( 2 )
-GARÇOM  ( 1 )
-INSTALADOR DE SOM  ( 1 )
-MANICURE   ( 1 )
-MECÂNICO AUTOMOTIVO  ( 1 )
-MONTADOR DE MÓVEIS    ( 1 )
-MOTORISTA DE CAMINHÃO  ( 3 )
-PADEIRO  ( 1 )
-PINTOR AUTOMOTIVO   ( 1 )
-RECEPCIONISTA  ( 2 )
-REPRESENTANTE COMERCIAL ( 1 )
-SALADEIRA ( 1 )
-VENDEDOR   com CNH “AB” ( 1 )
-VENDEDOR EXTERNO com CNH “B” ( 1 )
-VIDRACEIRO INSTALADOR DE VIDROS TEMPERADOS  ( 1 )

COSTA SUL
-CONTADOR com curso superior ou técnico 
-PORTEIRO  masc. ou fem. (somente para moradores de Juquehy)
-SERVIÇOS GERAIS  masc. (somente para moradores de Juquehy)
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LEI 2203/2012
“Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da 

lei orçamentária do município para o exercício de 2013 e dá outras 
providências”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de São 
Sebastião aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º- De acordo com a Constituição Federal, esta Lei fixa as 
diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2013, orienta 
a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre as 
alterações na legislação tributária, regula o aumento de despesas com 
pessoal e atende às normas da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio 
de 2000.

Artigo 2º- As normas contidas nesta Lei alcançam todos os órgãos 
da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo, 
nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, observando-se os 
seguintes objetivos estratégicos:

I     – combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
II    - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento 

econômico;
III – reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, 

buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação;
IV  – assistência à criança e ao adolescente;
V   – melhoria da infra-estrutura urbana;

 Capítulo II
DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Artigo 3º- As metas de resultados fiscais do Município para o exercício 
de 2013 são as estabelecidas nos Anexos denominados Anexos de 
Riscos e Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;
Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 

Exercício Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas 

nos Três Exercícios Anteriores;
 Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a 

Alienação de Ativos;  
Demonstrativo VI.a - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VI.b - Projeção Atuarial do RPPS;
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de 

Receita;
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias 

de Caráter Continuado;
Demonstrativo IX – Detalhamento das Ações dos Programas de 

Governo.
Artigo 4º- Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar 

as contas públicas estão avaliados no Anexo denominado Demonstrativo 
de Riscos Fiscais e Providências, em que são informadas as medidas 
a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único: Para os fins deste artigo, consideram-se passivos 
contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes, 
cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um 
ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do 
município.

Artigo 5º- Os valores apresentados nos anexos de que tratam os 
artigos 3º e 4º estão expressos em reais, em consonância com as regras 
estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério 
da Fazenda.

Artigo 6º- A lei orçamentária não consignará recursos para início 
de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em 
andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio 
público.

§ 1º. A regra constante do caput deste artigo aplica-se no âmbito de 
cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja 
alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os 
cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

Artigo 7º- A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta 
orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 30 de agosto de 2012.

Parágrafo único: O Executivo encaminhará a Câmara Municipal, até 
trinta (30) dias antes do prazo fixado no “caput”, os estudos e estimativas 
das receitas para o exercício de 2013 inclusive da receita corrente líquida.

Artigo 8º- A lei orçamentária conterá reservas de contingência, 
desdobradas para atender às seguintes finalidades:

I - Cobertura de créditos adicionais suplementares;
II - Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 

imprevistos;
III - Capitalização do regime próprio de previdência social dos 

servidores municipais.
§ 1º. A reserva de contingência de que trata o inciso II do caput será 

fixada em, no máximo, 5 % (cinco por cento) da receita corrente líquida e 
sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência 
de que trata o inciso II do caput não precisará ser utilizada para sua 
finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Executivo poderá lançar mão 
de seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais legalmente 
autorizados.

 Artigo 9º- O poder executivo poderá abrir créditos adicionais 
suplementares de até quarenta por cento do total das despesas 
orçamentárias fixadas.

Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Artigo 10 - O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, 

projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe 
sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das 
contas públicas e à geração de recursos para investimentos ou, ainda, 
para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do município.

Artigo 11- Todo projeto de lei versando sobre concessão de anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter 

não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender 
ao disposto no Artigo 14 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 
2000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não 
serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.

Parágrafo único: Não se sujeitam às regras do caput a simples 
homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados 
com base na legislação municipal preexistente.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL
Artigo 12- Desde que observada a legislação vigente, respeitados 

os limites previstos nos artigos 20 a 22, parágrafo único, da Lei 
Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências 
previstas nos artigos. 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o 
aumento da despesa com pessoal para:

Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, 
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de 
cargos carreiras;

Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
§ 1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente 

poderão ocorrer se houver:
I - Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 

despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;
III - Observância da legislação vigente, no caso do inciso II.
§ 2º. Estão a salvo das regras contidas no § 1º a concessão de 

vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente 
homologatório.

§ 3º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, 
adicionalmente, os limites fixados nos artigos. 29 e 29-A da Constituição 
Federal. 

Artigo 13- Fica autorizada a revisão geral anual de que trata o artigo 37 
inciso X, da constituição, cujo percentual será definido em lei específica.

Artigo 14- Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que 
trata o Artigo 22 da Lei complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, 
a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de 
calamidade pública, na execução de programas emergências de saúde 
pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida 
pelo respectivo Chefe do Poder.

Capítulo V
DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Artigo 15- Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o 

Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas 
estimadas, inclusive as diretamente arrecadadas por entidades da 
administração indireta.

§ 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada 
bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer 
a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de 
Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, 
o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e 
movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos 
resultados almejados.

§ 2º. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão 
adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações 
de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência 
social, e na compatibilização dos recursos vinculados.

§ 3º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação 
financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e 
legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da 
dívida e precatórios judiciais.

§ 4º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será 
adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso 
da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o Artigo 31 da Lei 
Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

§ 5º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a 
obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho 
enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no Artigo 65 da 
Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Artigo 16- A limitação de empenho e movimentação financeira de 
que trata o Artigo 15, § 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, 
caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos 
bimestres seguintes.

Artigo 17- No mesmo prazo previsto no caput do Artigo 15, o Poder 
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal 
de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao 
efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º. Integrarão a programação financeira as transferências financeiras 
do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes 
para o tesouro municipal.

§ 2º. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao 
pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às 
despesas de caráter discricionário.

§ 3º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo 
fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este 
artigo, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o 
dia 20 de cada mês.

Artigo 18- Para atender o disposto no Artigo 4º, I, “e”, da Lei 
Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, os chefes dos Poderes 
Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos 
setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas 
liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas 
estabelecidos.

Artigo 19- Na realização de ações de competência do Município, 
poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições 
privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizada em 
lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual 
fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a 
forma e os prazos para prestação de contas.

§ 1º. No caso de transferências a pessoas físicas, exigir-se-á, 
igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a 
regulamentação pela qual essas transferências serão efetuadas, ainda 
que por meio de concessão de empréstimo ou financiamento.

§ 2º. A regra de que trata o caput aplica-se a transferências a 

instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro município.
Artigo 20- Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas 

abaixo relacionadas, de responsabilidade de outras esferas do Poder 
Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, 
ajuste ou congênere e haja recursos orçamentários disponíveis:

Policia Militar;
Policia Civil;
Junta militar;
Junta de conciliação Trabalhista;
Fórum;
IBGE;
Policia rodoviária;
Ciretran; 
Convênios com Órgãos do Governo Federal;
Convênios com Órgãos do Governo Estadual.
Parágrafo único: A cessão de funcionários para outras esferas de 

governo independem do cumprimento das exigências do caput, desde 
que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo se para realizar 
atividades em que o município tenha responsabilidade solidária com 
outros entes da Federação, em especial nas áreas de educação, saúde 
e assistência social.

Artigo 21- Para fins do disposto no Artigo 16, § 3º, da Lei Complementar 
n.º 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas 
realizadas até o valor de R$ 8.000,00, no caso de aquisição de bens 
ou prestação de serviços, e de R$ 15.000,00, no caso de realização de 
obras públicas ou serviços de engenharia.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 22- Se a lei orçamentária não for aprovada até o último dia do 
exercício de 2012, fica autorizada a realização das despesas até o limite 
mensal de um doze avos da proposta original remetida ao Legislativo, 
enquanto a respectiva lei não for promulgada.

§ 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária 
a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude 
de emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento no 
Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados 
por decreto do Poder Executivo, após publicação da lei orçamentária, 
por intermédio da abertura de créditos suplementares ou especiais, 
mediante remanejamento de dotações, desde que não seja possível a 
reapropriação das despesas executadas.

Artigo 23- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações 
necessárias no Plano Plurianual a fim de adequá-lo ás disposições desta 
Lei, conforme Art. 3º e art.6º da Lei 2012/2009.

Artigo 24- Os órgãos e entidades mencionadas no artigo 2° ficam 
obrigados a encaminhar ao órgão responsável até 15 (quinze) dias 
após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, 
financeiras e patrimoniais para fins de consolidação das contas 
publicas do ente municipal, em atendimento dos artigos 52 ao 54 da Lei 
Complementar 101 de 4 de maio de 2000.

Artigo 25- Integram esta Lei o Demonstrativo de Riscos Fiscais 
e Providências, os Demonstrativos de Metas Fiscais, o Anexo I - 
Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Programas 
Governo, Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/
Metas/Custos, Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao 
Desenvolvimento do Programa Governamental.

Artigo 26- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 13 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  15 /2012

LEI 2204/2012
“Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar convênio 

com a Associação – Maresias Futebol Clube e a conceder auxílio 
financeiro.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito municipal de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com 
a Associação Maresias Futebol Clube e a conceder a esta agremiação 
auxílio financeiro, com amparo no art. 116 da lei federal n º 8.666/93, e 
suas alterações.

Artigo 2º- O auxílio financeiro a que se refere o artigo anterior é da 
ordem de R$ 179.474,59 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos).

Artigo 3º- O objetivo do auxílio financeiro de que trata esta lei é a 
melhoria da estrutura física do patrimônio imobiliário do clube em 
questão, devendo ser aplicado em Despesas de Capital – Obras e 
Instalações, consistente na implantação de sistema de iluminação 
artificial, com a instalação de 6 postes metálicos, com 6 refletores cada 
um, na praça de esportes do Maresias Futebol Clube, a fim de assegurar 
plena atividade esportiva e de lazer, no período noturno.

Parágrafo único: Referido sistema de iluminação deverá atender às 
especificações técnicas do ABTN – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 

Artigo 4º- A concessão do auxílio financeiro de que trata esta lei 
fica condicionada à apresentação de Plano de Trabalho de Aplicação, 
por parte da entidade destinatária desse recurso, a qual deverá ser 
previamente aprovada pelo Poder Executivo, precedentemente à 
celebração do correspondente convênio.

Artigo 5º- O auxílio financeiro será depositado em conta bancária 
específica, em nome da entidade, que será comprovada ao Setor de 
Tesouraria do Município, por meio de extrato bancário, sem nenhuma 
movimentação.

Artigo 6º- As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
à conta da dotação orçamentária 4.4.30.42 – auxílios – fonte 0001 – 
Recursos Próprios.

Artigo 7º- Para atender as despesas com a execução desta lei, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir, se necessário, crédito especial 
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no valor de R$ 179.474,59 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos).

Parágrafo único: O crédito adicional de que trata este artigo será 
coberto com recursos proveniente se anulação parcial ou total de 
dotações do orçamento vigente.

Artigo 8º- A entidade beneficiária do auxílio financeiro objeto desta lei 
deverá prestar contas dentro de 90 dias contados do término da obra.

§ 1º - Por ocasião da prestação de contas, a entidade beneficiária 
deverá apresentar relatório descritivo de como foram alcançadas as 
ações enumeradas no Termo de Convênio e as metas visadas no Plano 
de Trabalho, do seguinte modo:

I – Relatório das atividades desenvolvidas.
II – Relatório fotográfico e relatório completo das obras executadas. 
III – Nota Fiscal das despesas efetivadas.
Artigo 9º- O presente auxílio financeiro é incluído no PPA – Plano 

Plurianual (lei n º 2012/2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 
n º 2.134/2011.

Artigo 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,  13  de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº   21 /2012

LEI 2205/2012
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial  - acesso à 

internet e lousas digitais.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito municipal de São Sebastião no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional 
Especial, nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Federal n º 4320/64, no valor 
de R$ 445.450,00, na Segov – Secretaria de Governo, consignado na 
classificação orçamentária constante no art. 2º desta lei, com a finalidade 
de atender despesas decorrentes de acesso à internet e lousas digitais.

Artigo 2º - Os recursos necessários à abertura de crédito especial 
serão provenientes de repasse do convênio n º 0323301-65/2010 MCT/
CAIXA, no valor de R$ 445.450,00 e do orçamento próprio, no valor 
de R$ 136.726,00, por meio de anulação total ou parcial de dotação 
orçamentária, a ser suplementada por decreto.Parágrafo único – As 
seguintes rubricas orçamentárias serão oneradas: 

 - 04.122.7002.2240-4.4.90 52.00 – Equipamento Material Permanente 
no valor de R$ 136.726,00 – Fonte de recurso 1 – tesouro.

-04.122.7002. 2.240 – 4.4.90.52.00 – Equipamento de Material 
Permanente no valor de R$ 400.000,00 – Fonte de recurso 5 – Federal.

 - 04.122.7002.2240 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo no valor de 
R$ 10.900,00 – Fonte de recurso 5 – Federal.

 - 04.122.7002.2240-3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceira Pessoa 
Jurídica no valor de R$ 34.550,00 – Fonte de recurso 5 – Federal.

Artigo 3º - Fica alterado no PPA – Plano Plurianual (lei 2021/2009) e 
na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações o Crédito 
Adicional Especial a que se refere o art. 1º desta lei.

                     Artigo 4º - Esta entrará em vigor na data de sua publicação 
e revoga as disposições em contrário, especialmente a lei n º 2173/2011.
São Sebastião, 13 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº   026 /2012

LEI 2206/2012
“Dispõe sobre a denominação do Berçário do Hospital de  Clínicas  –  

Leonor Santos de Oliveira – “Dona Lola”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI prefeito municipal, no uso de suas 

atribuições legais faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele 
sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º- É denominada Leonor Santos de Oliveira (Dona Lola), a 
Ala da Enfermaria do Berçário da Pediatria do Hospital de Clínicas de 
São Sebastião.

Artigo 2º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 13 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

 Registrada em livro próprio e publicado por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 025/2012

DECRETO 5341/2012
“Dispõe sobre a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 4400 /2009”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2170/11.
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 4400/2009, celebração com à entidade de assistência social sem fins lucrativos 

ASSOCIAÇÃO ANTIALCOOLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – NÚCLEO SÃO SEBASTIÃO, nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de maio de 2012.
São Sebastião, 15 de maio de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.

QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 4400 /2009
“Quarto Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 4400/2009, que entre si celebram o Município de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO 

ANTIALCOOLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – NÚCLEO SÃO SEBASTIÃO”.
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 

46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula 
de Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO ANTIALCOOLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – NÚCLEO SÃO SEBASTIÃO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de 
Assistência Social,  com sede na Rua João Batista Fernandes, nº 38 – Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 03.016.452/0001-50,  
neste ato representado pelo seu Coordenador do Núcleo São Sebastião, Sr. Antonio Carlos Rodrigues,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 
14.811.691-7 e do CPF n.º 126.537.468-67 doravante designado simplesmente, CONVENENTE, resolvem firmar este Termo Aditivo, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1	 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:

a) Fixação do valor do repasse durante o período da vigência em completo ao previsto na Cláusula Quinta;
b) prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.

Paragrafo único. Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho anexo, 
proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1 O item 5.1 da Clausula Quinta passa a vigorar com a seguinte redação:
O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 56.967,37 (cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e 

sete reais e trinta e sete centavos), sendo 09(nove) parcelas com valor mensal de R$ 5.696,74 (cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e 
setenta e quatro centavos), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 0824440092.331000 3.3.50.43.00.0000.

2.2 O item 3.5 da Clausula Terceira as parcelas ficam conforme disposto abaixo:
Parcela Data Condição

29 (Maio./12) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 28º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 27º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

30 (Jun./12) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 29º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 28º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

31 (Jul./12) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 30º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 29º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

32 (Ago./12) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 31º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 30º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

33 (Set./12) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 32º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 31º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

34 (Out./12) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 33º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 32º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

35 (Nov./12) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 34º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 33º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

36 (Dez./12) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 35º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 34º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

37 (Jan./13) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 36º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 35º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

2.3 O item 5.2 da Clausula Quinta passa a vigorar com a seguinte redação: 
“O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 1.116,00 (um mil, cento e dezesseis reais), sendo 

06(seis) parcelas no valor de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais).”
2.6 A Clausula Décima passa a vigorar com a seguinte redação: “10.1 A vigência do convênio original fica prorrogado por 10(dez) meses, a 

contar do seu término, ou seja, de 01 de Fevereiro de 2012 à 30 de janeiro de 2013, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante 
termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.”.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Ficam inalteradas as demais cláusulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença 

das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus efeitos legais.
São Sebastião, 10 de Maio de 2012.

   
Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
Antonio Carlos Rodrigues
Coordenador do Núcleo São Sebastião
Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo
– Núcleo São Sebastião –
Testemunhas:
1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias, conforme  Lei 2169/2011” 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 2169/2011, no valor de R$ 2.048.200,00 

(dois milhões, quarenta e oito mil e duzentos reais);
Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação suplementar 

30196 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.3.90.93.00 04.122.7001 2.234 3.000,00
178 04.01 Depto Des. Humano 4.4.90.51.00 08.244.4002 1.098 5.000,00
475 09.01 Depto Administrativo 3.1.91.13.00 12.122.2007 2.190 100.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 750.000,00
512 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 100.000,00
518 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.363.2004 2.064 40.000,00
548 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 30.000,00
680 10.03 Depto de Lazer e Recreação 4.4.90.51.00 27.812.3007 1.028 30.200,00

29318 11.01 Depto de Adm. e Controle 3.3.90.39.00 10.122.1009 2.359 5.000,00
711 11.02 Depto de Coord Unid.Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.001 40.000,00
727 11.02 Depto de Coord Unid.Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 15.000,00
750 11.02 Depto de Coord Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.302.1003 2.014 50.000,00

18295 11.02 Depto de Coord Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.321 30.000,00
29322 11.02 Depto de Coord Unid.Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.359 25.000,00
18301 11.02 Depto de Coord Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.306.1007 2.032 20.000,00

793 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.39.00 10.305.1005 2.026 5.000,00
803 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.122.3006 2.103 20.000,00
811 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.392.3002 2.090 350.000,00
928 14.03 Depto Adm.Regional Centro 3.3.90.30.00 15.122.5010 2.190 150.000,00

17159 14.01 Depto Adm.Reg.Div.Subord. 4.4.90.30.00 15.451.5003 1.038 60.000,00
941 14.04 Depto Adm.Reg.Costa Sul 3.3.90.30.00 15.122.5010 2.190 90.000,00

29274 15.02 Depto Vig. Municipal 3.3.90.39.00 06.181.8001 2.357 130.000,00
TOTAL R$2.048.200,00

DECRETO 5347/2012

ATO	RATIFICATÓRIO	DISPENSA	DE		LICITAÇÃO

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO	
O	 ATO	 DE	 DISPENSA	 DE	 LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo n.º 60.970/12 (DJ N.º 009/12), com fundamento no Artigo 
24, inciso X do da Lei 8666/93 e suas alterações, para locação de 
imóvel localizado à Rua São Gonçalo, nº 101, Centro, em atendimento a 
Secretaria de Administração.

São Sebastião, 15 de Junho de 2012.

URANDY	ROCHA	LEITE
SECRETARIO	DE	ADMINISTRAÇÃO
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PREFEITURA	DE	SÃO	SEBASTIÃO
SECRETARIA	DA	EDUCAÇÃO

CENTRO	INTEGRADO	PROFISSIONALIZANTE
Lista	de	Classificados	do	Processo	de	Seletivo
de	Instrutores	para	Cursos	Profissionalizantes	

Edital	01/2012	–	CIP

Critérios de desempate utilizados na avaliação do currículo para Instrutores 
dos Cursos SENAI:
A - Formação Superior: 20 pontos
B - Formação Técnica:20 pontos
C - Instrutoria: 20 pontos
D - Experiência Profissional: 20 pontos
Pontuação Máxima: 80 pontos

Candidato Pontuação
Instrutor de Tecnologia da Informação:  
01 - Claudio Tadeu Fernandes Queiroz   60 (A= 00, B= 20, C= 20, D= 20)
(único inscrito)
Instrutor de Corte e Costura: 
01- Lindalva Silva de Oliveira Ramos 60 (A= 00, B= 20, C= 20, D= 20)
02 – Viviane Rosa Teixeira 40 (A= 00, B= 20, C= 00, D= 20)
Critérios de desempate utilizados na avaliação do currículo para Instrutores 

dos Cursos Beleza e Estética e Hospitalidade:
A - Formação Profissional: 20 pontos
B - Experiência Profissional: 20 pontos
C - Docência em entidades reconhecidas do ramo : 20 pontos 
Pontuação Máxima: 60 pontos

Instrutor de Beleza e Estética:
01 – Marília Canto Elias Tavolaro 55 (A= 15, B= 20, C= 20)
(único inscrito)
Instrutor de Hospitalidade:
01- Roberto Cesar dos Santos Metelicz 60 (A= 20, B=20, C=20)
02- Juliana Diniz Berlinck 55 (A=20, B= 20, C=15)

São	Sebastião,	13	de	junho	de	2012.

Comissão	de	Processo	Seletivo	-	CIP

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial das 
seguintes dotações orçamentárias, no valor de de R$ 2.048.200,00 (dois milhões, quarenta e oito mil e duzentos reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação Anular 
214 04.02 Depto de Rel.Emprego Trab. 4.4.90.52.00 08.331.4003 2.286 5.000,00
391 07.03 Depto Obras Públicas 4.4.90.51.00 15.451.5002 1.089 30.200,00
471 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.122.2007 2.077 61.000,00

29900 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.366.2001 2.042 500.000,00
480 09.01 Depto Administrativo 3.1.91.13.00 12.361.2001 2.041 190.000,00
482 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.36.00 12.361.2001 2.041 90.000,00

29314 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.122.2007 2.359 9.000,00
483 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 620.000,00

29909 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 12.363.2004 2.064 20.000,00
28190 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.32.00 12.365.2002 2.050 100.000,00
29908 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 12.363.2004 2.064 19.000,00

565 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.363.2004 2.064 20.000,00
566 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 12.363.2004 2.064 11.000,00
754 11.02 Depto de Coord Unid.Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 190.000,00
855 13.01 Gabinete do Prefeito 3.3.90.33.00 04.122.7006 2.308 3.000,00
905 14.01 Depto Adm.Reg.Div.Subord 4.4.90.52.00 15.122.5010 2.190 50.000,00
982 15.02 Depto Vigil. Municipal 3.3.90.39.00 06.181.8001 2.265 30.000,00
993 15.02 Depto Vigil. Municipal 3.3.90.39.00 06.181.8001 2.306 100.000,00

TOTAL R$2.048.200,00

Artigo 3º  Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabelecida pelo Artigo 8º,  da Lei 2169/2011, conforme 
abaixo descrito:

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação  Transpor de  Transpor para
471 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.122.2007 2.077 19.000,00
473 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.122.2007 2.077 19.000,00
471 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.122.2007 2.077 20.000,00
474 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.46.00 12.122.2007 2.077 20.000,00
480 09.01 Depto Administrativo 3.1.91.13.00 12.361.2001 2.041 60.000,00
481 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 60.000,00
511 09.02 Departamento Pedagógico 3.3.90.36.00 12.361.2001 2.041 38.000,00
512 09.02 Departamento Pedagógico 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 38.000,00
608 09.04 FUNDEB 3.1.90.13.00 12.361.2001 2.041 40.000,00
609 09.04 FUNDEB 3.1.90.13.00 12.361.2001 2.041 40.000,00

17099 09.04 FUNDEB 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 100.000,00
613 09.04 FUNDEB 3.1.91.13.00 12.361.2001 2.041 100.000,00

TOTAL R$277.000,00  R$277.000,00

Artigo 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 13  de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

EDITAL
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	SÃO	SEBASTIÃO

SECRETARIA	DA	FAZENDA
DEPARTAMENTO	DE	RECEITA

DIVISÃO	DE	INSPETORIA	FISCAL

AUTO	DE	NOTIFICAÇÃO	Nº.	035/2012
Tendo sido improfícuos os meios de notificação “por via postal registrada”, fica o con-
tribuinte abaixo indicado, notificado do Auto de Notificação nº. 035/2012 - INTIMADO a 
apresentar, à esta Divisão, cópia da guia de recolhimento do ITBI gerado pela aquisição 
do imóvel com I.C. nº. 3034.354.2140.0153.0000.           
SUJEITO PASSIVO: ROBERTO WAGNER TELES –- C.P.F. Nº. : 070.729.628-59.
LEGISLAÇÃO: De acordo com o disposto pelo Artigo 70 da Lei 1.317/1998, inciso II 
(prazo para recolhimento).           
Fica, a partir desta data, estabelecido o prazo de 30(trinta) dias corridos para apresentar 
o documento, devendo comparecer à Divisão de Inspetoria Fiscal, situada à Rua Prefei-
to João Cupertino dos Santos, nº. 52 - centro, no horário das 08:30 às 17:00 h.
NATUREZA DO PROCEDIMENTO : Revisão Fiscal Homologatória do ITBI.
Processo Administrativo nº. 11230/2011.
INSPETORA FISCAL DE RENDAS: ANGELA MARIA GELMI MARIANO SANTOS-RE 
3535-1.
O não atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em sanções le-
gais.
São Sebastião, 04 de Junho de 2012.

AUTO	DE	NOTIFICAÇÃO	Nº.	039/2012
Tendo sido improfícuos os meios de notificação “por via postal registrada”, fica o con-
tribuinte abaixo indicado, notificado do Auto de Notificação nº. 039/2012 - INTIMADO a 
apresentar, à esta Divisão, cópia da guia de recolhimento do ITBI gerado pela aquisição 
do imóvel com I.C. nº. 3134.143.3389.0926.0000.           
SUJEITO PASSIVO: MARCIO ANTONIO DOS SANTOS –- C.P.F. Nº. : 070.756.688-62.
LEGISLAÇÃO: De acordo com o disposto pelo Artigo 70 da Lei 1.317/1998, inciso II 
(prazo para recolhimento).           
Fica, a partir desta data, estabelecido o prazo de 30(trinta) dias corridos para apresentar 
o documento, devendo comparecer à Divisão de Inspetoria Fiscal, situada à Rua Prefei-
to João Cupertino dos Santos, nº. 52 - centro, no horário das 08:30 às 17:00 h.
NATUREZA DO PROCEDIMENTO : Revisão Fiscal Homologatória do ITBI.
Processo Administrativo nº. 6135/2009.
INSPETORA FISCAL DE RENDAS: ANGELA MARIA GELMI MARIANO SANTOS-RE 
3535-1.
O não atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em sanções le-
gais.
São Sebastião, 04 de Junho de 2012.

AUTO	DE	NOTIFICAÇÃO	Nº.	063/2012	E	064/2012
Tendo sido improfícuos os meios de notificação “por via postal registrada”, fica o con-
tribuinte abaixo indicado notificado dos Autos de Notificação nº. 063/2012 e 064/2012 
INTIMADO a apresentar, à esta Divisão, cópia da guia de recolhimento do ITBI gerado 
pela aquisição de 217,00m² e 398,96m² do imóvel de I.C. nº. 3133.124.1337.0012.0000 
(AREA MAIOR).           
SUJEITO PASSIVO: KALIL IBRAHIM –- C.P.F. Nº. : 027.430.278-00.
LEGISLAÇÃO: De acordo com o disposto pelo Artigo 70 da Lei 1.317/1998, inciso II 
(prazo para recolhimento).           
Fica, a partir desta data, estabelecido o prazo de 30(trinta) dias corridos para apresentar 
o documento, devendo comparecer à Divisão de Inspetoria Fiscal, situada à Rua Prefei-
to João Cupertino dos Santos, nº. 52 - centro, no horário das 08:30 às 17:00 h.
NATUREZA DO PROCEDIMENTO : Revisão Fiscal Homologatória do ITBI.
Processo Administrativo nº. 1353/2012.
INSPETORA FISCAL DE RENDAS: ANGELA MARIA GELMI MARIANO SANTOS-RE 
3535-1.
O não atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em sanções le-
gais.
São Sebastião, 04 de Junho de 2012.

“Altera a representatividade do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação–FUNDEB”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII 
da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, Considerando os Decretos 5083/2011 e 5159/2011

D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam substituídas as representantes do Conselho Tutelar conforme abaixo relacionado, após eleições municipais:

MEMBRO TITULAR
VÂNIA CAVALCANTE DA SILVA - RG: 23.741857-5

MEMBRO SUPLENTE
MÔNICA SANTOS DE OLIVEIRA ARAÚJO -RG: 41.968.008-1

Artigo 2º - Fica substituída a Representante dos Funcionários Públicos Municipais conforme abaixo:
MEMBRO TITULAR:

LEISA GRANDCHAMP DE SOUZA - RG: 30.873.319-8

Artigo 3º - Fica substituída a representante titular dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais conforme abaixo:
MEMBRO TITULAR

IRVANA DE OLIVEIRA TEDESCHI SERRANO - RG: 20.207.418-3
MEMBRO SUPLENTE:

LÚCIO DE OLIVEIRA GARCIA - RG: 40.947.855-5

Artigo 4º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 15 de junho de 2012

ERNANE	BILOTTE	PRIMAZZI
Prefeito	

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO 5348/2012

“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias, conforme  Leis 2169/2011 e 2205/2012” 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 2169/2011, e Lei 2205/2012 no 
valor de R$ 582.176,00 (quinhentos e oitenta e dois mil cento e setenta e seis reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação Suplementar 
30206 03.02 Depto Tec. e Informação 4.4.90.52.00 04.122.7002 2.240 136.726,00
30207 03.02 Depto Tec. e Informação 4.4.90.52.00 04.122.7002 2.240 400.000,00
30208 03.02 Depto Tec. e Informação 3.3.90.30.00 04.122.7002 2.240 10.900,00
30209 03.02 Depto Tec. e Informação 3.3.90.39.00 04.122.7002 2.240 34.550,00

TOTAL R$ 582.176,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial das 
seguintes dotações orçamentárias, no valor de  R$ 582.176,00 (quinhentos e oitenta e dois mil cento e setenta e seis reais);                 

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
29940 03.02 Depto Tec. e Informação 4.4.90.51.00 04.122.7002 2.240 500.000,00

135 03.02 Depto Tec. e Informação 4.4.90.52.00 04.126.7002 2.312 50.000,00
29259 12.03 Depto de Patrimônio 4.4.90.51.00 13.391.3001 1.083 32.176,00

TOTAL R$ 582.176,00

Artigo 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 15 de junho de 2012.

ERNANE	BILOTTE	PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.

DECRETO 5349/2012
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EDITAL	DE	NOTIFICAÇÃO	DE	COMPENSAÇÃO	DE	DÉBITOS

Tendo sido improfícuos os meios de notificação “por via postal registrada”, ficam os contribuintes abaixo relacionados NOTIFICADOS para ciência de que, nos termos dos 
respectivos processos administrativos, foi apurada a existência de créditos líquidos e certos:                                 

Contribuinte Inscrição Processo
Nilton Oliveira da Silva 3132.212.3122.0279.0000 3153/2010
Nilton Oliveira da Silva 3132.212.3122.0267.0000 3153/2010
Nilton Oliveira da Silva 3132.212.3122.0320.0000 3153/2010
Claudio Diniz Simas 3133.241.2396.0371.0000 13059/2010
Wilson Costa e Pompeo Dalessandro 3134.142.1210.0205.0000 10987/2004
Waldir Franco 3134.124.1107.0344.0000 11013/2008
Juquey Praia Hotel Ltda 3132.222.6478.0001.0200 3698/2006
Juquey Praia Hotel Ltda 3132.222.6478.0151.0000 3698/2006
Juquey Praia Hotel Ltda 3132.222.3323.0088.0000 3698/2006
Juquey Praia Hotel Ltda 3132.222.6448.0384.0000 3698/2006
Justino Marques 3133.124.1100.0168.0000 3082/2011
Enio Patara 3134.143.4124.0236.0000 13252/2009
Ana Maria Motz Lopes 3134.134.2345.0669.0000 13251/2009
T.C –RV Empreendimentos Imobiliários Ltda 3133.241.5479.0001.0032 2156/2009
Antonio da Silva 3133.213.3219.0002.0000 209/2011
Jose Batista de Moraes 3134.124.4248.0130.0000 597/2011
Adriano Giaretta Parodi 3134.124.4248.0168.0000 597/2011
Diana Irene Pelisson Robert Moraes 3133.214.5218.0158.0000 815/2011
Mauricio Bardusco Silva 3034.361.1231.0387.0000 1250/2011
Eulina Borges 3133.124.2152.0499.0000 1441/2011
Carlos Alberto Razuk 3034.361.4265.0130.0000 2014/2011
Carlos Alberto Razuk 3034.361.4265.0136.0000 2014/2011
Sergio Figueiredo Laurentino 3133.122.4403.0004.0004 6718/2011
Lino Manoel Ribeiro 3133.124.2102.0503.0000 7774/2011
Márcia Regina Guerrero Ghelardi 3134.143.4202.0135.0000 11278/2011
Marcos Mattos Monteiro Alvarenga                                                                                                               3133.122.5430.0003.0000 6972/2003; 6889/2011 e 6890/2011
Os referidos créditos poderão ser utilizados para restituição ou compensação com débitos eventualmente existentes para com a Fazenda Pública Municipal;

Outrossim, notificamos para que os contribuintes acima relacionados, qualquer que seja a modalidade escolhida para aproveitamento dos referidos créditos, contatem a 
Divisão de Cadastro Fiscal pelo e-mail cadastrofiscal@saosebastiao.sp.gov.br, ou pelos telefones (12) 3891-2117  para obter orientações, no	prazo	de	30	(trinta)	dias, contados 
da data da publicação do presente edital, findo os quais os processos serão remetidos ao arquivo do Protocolo Central.
São Sebastião, 12 de junho de 2012.

Andrea	Peres	Magalhães	Castro
Chefe	da	Divisão	de	Cadastro	Fiscal

EDITAL	DE	NOTIFICAÇÃO	DE	CONCLUSÃO	DO	PROCESSO	ADMINISTRATIVO		

Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às solicitações de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano do(s) exercício(s) 2.011, 
ficam os contribuintes abaixo relacionados notificados para ciência da análise e conclusão dos correspondentes processos administrativos, a saber:

Contribuinte Inscrição	Imobiliária Decisão Processo
Igreja de Jesus Cristo 3034.361.1388.0143.0000 Aguardando	apresentação	de	documentos 2.998/2.011

Comunicamos, outrossim, que os Contribuintes que não atenderem ao comunique-se, terão seus pedidos indeferidos devendo promover o pagamento do(s) tributo(s) 
devido(s), dado o não atendimento aos requisitos previstos na legislação vigente, qual seja Lei nº. 1.317/98 (e alterações), para a concessão do benefício pleiteado.
São Sebastião, 12 junho de 2.012.

Andrea	Peres	Magalhães	Castro
Chefe	da	Divisão	de	Cadastro	Fiscal

EDITAL	DE	NOTIFICAÇÃO	DE	LANÇAMENTO
	

Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 1.317/98, ficam notificados, através 
deste Edital de Lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, os contribuintes abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do 

montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s) conforme os processos administrativos correspondentes, a saber:
Contribuinte Inscrição	Imobiliária Tributo Valor-R$ Exercício Processo

Manacá Imóveis Ltda 3134.124.4359.0001.0000 ITU 7.401,90 2003 11.804/2.011
Antonio Sergio Raggazine 3034.361.5345.0531.0000 IPTU 867,07 2012 113.387/1.995 – 114.710/1.995
Antonio Sergio Raggazine 3034.361.5345.0531.0000 TX LIXO 337,12 2012 113.387/1.995 – 114.710/1.995
Antonio Sergio Raggazine 3034.361.5345.0511.0000 IPTU 867,39 2012 113.387/1.995 – 114.710/1.995
Antonio Sergio Raggazine 3034.361.5345.0511.0000 TX LIXO 370,64 2012 113.387/1.995 – 114.710/1.995
Paulo Afonso da Silva Miranda 3034.361.1445.0012.0000 IPTU 526,68 2010 833/2.010
Paulo Afonso da Silva Miranda 3034.361.1445.0012.0000 TX LIXO 269,05 2010 833/2.010

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital de Notificação de Lançamento. O 
pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por cento) em conformidade 
com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. São Sebastião, 12 junho de 2012.

Andrea	Peres	Magalhães	Castro
Chefe	da	Divisão	de	Cadastro	Fiscal

EDITAL	DE	NOTIFICAÇÃO	DE	CONCLUSÃO	DO	PROCESSO	ADMINISTRATIVO		

Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às solicitações de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano do(s) exercício(s) 
2.012, ficam os contribuintes abaixo relacionados notificados para ciência da análise e conclusão dos correspondentes processos administrativos, a saber:

Contribuinte Inscrição	Imobiliária Decisão Processo
José Cascais dos Santos 3134.121.5275.0110.0000 Indeferimento 13.445 /2.011
Judith Cardoso da Silva 3034.361.1385.0141.0000 Indeferimento 1.524/2.012
João Pereira dos Santos 3134.143.2249.0621.0000 Indeferimento 10.345/2.011
Rosa Aparecida Bernardes 3133.142.4149.0046.0700 Indeferimento 6.670/2.011
Comunicamos, outrossim, que os Contribuintes cujos pedidos foram indeferidos deverão promover o pagamento do(s) tributo(s) devido(s), dado o não atendimento aos 

requisitos previstos na legislação vigente, qual seja Lei nº. 1.317/98 (e alterações), para a concessão do benefício pleiteado.
São Sebastião, 12 junho de 2.012.

Andrea	Peres	Magalhães	Castro
Chefe	da	Divisão	de	Cadastro	Fiscal

NOTIFICAÇÃO	DO	CANCELAMENTO	EX	OFFICIO	DO	REGISTRO	NO	CCM	

Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto à situação dos registros junto ao Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM, ficam 
os contribuintes abaixo relacionados notificados para ciência do Cancelamento	Ex Offício da sua inscrição no referido cadastro, em razão do constatado encerramento da 
atividade econômica conforme diligência realizada in loco pela Divisão de Fiscalização de Posturas Municipais.

Comunicamos, outrossim, a existência de débito(s) referente a tributo(s) devidamente lançado(s) cuja regularização deverá ser promovida pelos responsáveis junto à 
Divisão de Dívida Ativa, sob pena de serem os mesmos exigidos por via judicial.

Razão	Social C.C.M. CNPJ	/	CPF Proc.	Administrativo
Piazu–Comércio de Materiais para Construção e Transporte Ltda ME 17.328-0 03.290.552/0001-70 8.130/2001
José de Fátima Alves da Silva Junior 17.716-0 280.355.878-54 3.269/2007
Luis Otavio Malagô 15.139-0 258.168.828-99 12.494/2009
Projemar Construções e Serviços Ltda 13.476-0 02.152.786/0001-98 7.220/2010
Catiane Coutinho de Oliveira – ME 19.337-0 11.084.250/0002-54 3.418/2010
Humberto Gonçalves de Oliveira Bar – ME 18.125-0 08.103.262/0001-93 13.136/2009
Ronaldo Bechara Junior 15.853-0 097.961.798-73 999/2003
Moacyr Simões São Sebastião – ME 20.055-0 68.245.380/0001-68 8.079/2010
Baba de Moça Roupas e Acessórios Ltda – ME 18.333-0 07.701.582/0001-82 1.024/2009
Cristina Pereira Barra do Una – ME 17.444-0 02.941.716/0001-19 7.536/2000
Robson Secundino Leite 18.150-0 08.468.527/000157 2.016/2010
C L Moreira Terraplenagem - EPP 18.481-0 10.317.300/000152 16/2009
C.R.M. Pires Monteiro Turismo – EPP 18.027-0 09.144.886/0001-11 13.277/2007
São Sebastião, 13 de junho de 2012.

Ednilson	dos	Santos
Chefe	da	Divisão	de	Tributação
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QUALIDADE DE VIDA

A instalação pela prefeitura de 
São Sebastião de ciclofaixas na ci-
dade, mais precisamente do Centro 
à praia da Figueira, tem oferecido 
maior segurança aos ciclistas locais.

Com o final do trecho entre o Por-
to Grande e o Pontal da Cruz, muitos 
que desfrutam com periodicidade da 
ciclofaixa têm se sentido mais à von-
tade e menos apreensivo ao usar a 
bicicleta para ir ao trabalho, à escola 
ou mesmo às compras no Centro da 
cidade, entre eles,  Mário Macedo Jú-
nior, 50, morador do Pontal da Cruz.

Casado e com cinco filhos, Mace-
do Júnior usa a ciclofaixa pelo menos 
três vezes por semana para trabalhar 
e aos finais de semana, aproveita o 
espaço para passear com as duas fi-
lhas gêmeas de cinco anos.

Em sua opinião, tais passeios de 
bike com a família só têm sido pos-
sível devido à ciclofaixa. “Acredito 
que ela deixa nosso espaço, ou seja, 
o local por onde pedalamos, bem 
mais seguro”, disse, acrescentando 
que, de seu ponto de vista, a inicia-

 Ciclofaixa dá mais segurança 
aos ciclistas em São Sebastião

Pedalar a passeio ou a trabalho é uma boa opção

tiva foi um grande  avanço da  Prefei-
tura no sentido de proporcionar aos 
ciclistas – de todos os dias ou esporá-
dicos – uma segurança a mais.

Para ele, saber que o benefício 
se estenderá até a praça da Figuei-
ra amplia sua satisfação. “Saber que 
poderemos percorrer todo este tre-
cho com segurança é muito bom”, 
acrescentou o ciclista.

Com três dos cinco filhos morando 
em São Paulo, Macedo Júnior apro-
veita os fins de semana em que estão 
na cidade para desfrutar da ciclofai-
xa com a família.  “Minhas gêmeas 
sempre passeiam comigo e amam o 
passeio. Agora, posso andar com elas 
muito mais tranquilo”, contou. 

A única preocupação do morador, 
no entanto, ainda é a falta de cons-
ciência do motorista. “Estou satisfei-
to com a ciclofaixa. A adoção desta 
medida foi uma boa forma de prote-
ger o ciclista, mas falta ao motorista 
perceber a importância da ciclofaixa 
e respeitar o nosso espaço”, comen-
tou.

O ciclista e as filhas gêmeas
aproveitam a nova ciclofaixa

Mário Macedo Jr.
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As inscrições para as audições 
musicais do IV Glorifica Litoral, 
promovido pela prefeitura de São 
Sebastião já estão abertas. Cantores, 
grupos e bandas têm até o dia 6 
de julho para se inscreverem na 
secretaria de Cultura e Turismo.

Marcado para ocorrer de 7 a 16 
de setembro na praça de Eventos, 
na rua da Praia, Centro Histórico 
da cidade, o Glorifica Litoral é 
voltado ao público dos apreciadores 
da música gospel. Está  inserido na 
Semana Sociocultural Evangélica a ser 
realizada em parceria com o Conselho 
de Pastores de São Sebastião.

De acordo com o regulamento é 
proibido aos participantes a execução 
e apresentação de outro gênero 
musical que não seja gospel. Isto 
por ter como propósito o incentivo 
e a integração de valores cristãos, 
através de música e pregação da 
Palavra de Deus.

 Aberto a compositores, músicos 
e intérpretes, o evento tem algumas 
exigências a serem cumpridas, 
a exemplo do limite mínimo de 
idade (seis anos), bem como a 
obrigatoriedade de residir no 
município. As apresentações poderão 
ser solo, dupla, trio, quarteto, quinteto 
ou banda com o acompanhamento de 
play back ou instrumentos musicais. 
Cada candidato poderá fazer até 
três apresentações, mas ao cantor 
principal será permitido somente a 
participação em uma banda.

 Abertas inscrições para 
o IV Glorifica Litoral

Prazo para cantores, grupos e bandas termina no dia 6 de julho

Pré-seleção

Os inscritos deverão comparecer 
nos dias 9 e 10 de julho, das 18h 
às 23h30, no Teatro Municipal para 
uma apresentação de no máximo 
cinco minutos, diante do Corpo de 
Jurados. Nesta fase cada candidato 
apresentará uma canção em forma de 
“capela” com acompanhamento de 
instrumentos musicais ou play back.

 Os temas deverão se enquadrar 
nas seguintes categorias musicais: 
MPB, pop, rock, hip hop, black 
music, sertanejo, pagode, reggae, 
jazz, blues, alternativa, tradicionais 
e adoração. Os quesitos a serem 
julgados nessa etapa serão afinação, 
presença de palco e ritmo. 
Ainda como parte do regulamento, 
os classificados da audição se 
apresentarão nos dias determinados 
pela comissão organizadora; as 
decisões do júri serão irrecorríveis 
e irrevogáveis junto à comissão 
organizadora e será obrigatória 
a apresentação do candidato na 
inscrição, de uma declaração do 
pastor da igreja a qual o músico 
faz parte atestando sua idoneidade 
cristã.

Uma vez aprovados, os 
selecionados deverão ser os mesmos a 
se apresentarem no Glorifica Litoral, 
não sendo permitida substituição.

Vale lembrar que não serão aceitas 
inscrições fora do prazo estabelecido 
no regulamento. 

Outras informações na secretaria de 
Cultura e Turismo ou pelo tel.

(12) 3892-2620.


