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São Sebastião recebe a primeira 
dama do teatro brasileiro

Está confirmado para o 
dia 02 de agosto no Teatro 
Municipal, a apresentação 
única de Fernanda 
Montenegro.
O monólogo “Viver sem 
tempos mortos” é uma 
iniciativa da Secretaria 
Estadual da Cultura. 
Os ingressos gratuitos 
começaram a ser 
distribuidos na sexta-feira, 
na bilheteria do Teatro. 
Basta trocar por alimentos 
não perecíveis que serão 
encaminhados à ongs. 

Em pleno inverno São 
Sebastião redobra atenção 
e as ações no combate à 
dengue.

Saúde
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Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2012/Bimestre Maio-Junho

“Considera hóspede oficial da cidade de São Sebastião, 
Excelentíssimo Senhor Benedicto Francisco dos Reis Neto”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no 
exercício de suas atribuições legais, que lhe confere o Artigo 69, 
Incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 
D E C R E T A:
Artigo 1º- É considerado hóspede oficial da cidade, por ocasião de 
sua visita a São Sebastião, nos dias 06 e 07 de agosto de 2012, 
Excelentíssimo Senhor Benedicto Francisco dos Reis Neto e sua 
esposa, digníssimo Governador do Rotary Clube – Distrito 4.600 
Internacional.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 25  de julho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO 5374/2012

“Dispõe sobre alteração do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências.” 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no 
exercício de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO que o artigo 10 da Lei Municipal 874/92 
determina que a regulamentação e qualquer alteração no Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão ocorrer 
através de decreto pelo Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que é dever da Administração primar pela 
eficiência nos serviços públicos oferecidos aos seus administrados, 
em especial nos programas vinculados às crianças e adolescentes,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
poderão ter como receitas:
I- Doações de bens materiais, móveis e imóveis, bem como o 

recebimento de recursos financeiros de pessoas físicas ou 
jurídicas.

II- Doações e destinações, por pessoa física ou jurídica, de receitas 
dedutíveis do Imposto de Renda, com incentivos fiscais, nos 
termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais 
legislações pertinentes.

DECRETO 5375/2012

III- Pela dotação consignada anualmente no orçamento do Município 
para assistência social voltada à criança e ao adolescente.

IV- Pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

V- Pelos valores provenientes de multas decorrentes de 
condenações em ações cíveis ou através de imposição de 
penalidade administrativa prevista na Lei 8.069/90.

Artigo 2º- A definição quanto à utilização dos recursos dos Fundos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conformidade com 
o disposto no artigo 7º, VI, da Lei 874/92, deve competir única 
e exclusivamente aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente:

I- Dentre outras prioridades do plano de ação aprovado pelo 
Conselho de Direitos deve ser facultado ao doador/destinador 
indicar, a entidade assistencial de sua preferência para aplicação 
dos recursos doados/destinados.

II- As indicações previstas no inciso anterior deverão constar 
expressamente em termo de compromisso elaborado pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
com o doador/destinador.

Artigo 3º- É facultado ao Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente chancelar projetos mediante edital específico, bem 
como o financiamento de outros projetos de acordo com os critérios 
aprovados pela plenária do CMDCA-SS.

Parágrafo único – Do valor total captado para cada projeto, 
10% ficarão no Fundo para financiamento de outros projetos 
selecionados com base nos critérios estabelecidos pelo CMDCA-
SS e mais 10% serão destinados para projetos da Guarda Mirim de 
São Sebastião, igualmente aprovados pelo CMDCA-SS.

Artigo 4º- O nome do Doador ao Fundo dos Direitos da Criança e 
do Adolescente só poderá ser divulgado mediante sua autorização 
expressa, respeitando o Código Tributário Nacional.

Artigo 5º- O Gestor do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, nomeado pelo Poder Executivo, será responsável 
pelos seguintes procedimentos, dentre outros inerentes ao cargo:

I- Coordenar a execução do Plano Anual de Aplicação dos 
recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
elaborado e aprovado junto ao Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente;

II- Executar e acompanhar o ingresso de receitas e o pagamento das 

despesas do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III- Emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das 

despesas do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
fornecer o comprovante de doação/destinação ao contribuinte, 
contendo a identificação do órgão do Poder Executivo, endereço 
e número de inscrição no CNPJ, no cabeçalho e, no corpo, o 
número de ordem, nome completo do doador/destinador, CPF/
CNPJ, endereço, identidade, valor efetivamente recebido, local 
e data, devidamente firmado em conjunto com o Presidente do 
Conselho, para dar quitação da operação;

IV- Encaminha a Secretaria da Receita Federal a Declaração de 
Benefícios Fiscais (DBF), por intermédio da Internet, até o último 
dia útil do mês de março, em relação ao ano calendário anterior;

V- Comunicar anualmente aos contribuintes, até o último dia útil 
do mês de março a efetiva apresentação da Declaração de 
Benefícios Fiscais (DBF), da qual conste, obrigatoriamente, o 
nome ou razão social, CPF ou CNPJ, do contribuinte, além de 
data e valor destinado;

VI- Apresentar, trimestralmente ou quando solicitada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a análise 
e avaliação da situação financeira do Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, através de balancetes e relatórios 
de gestão, aprovados por pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
membros do Conselho;

VII- Manter arquivados, pelo prazo previsto em lei, os documentos 
comprobatórios da movimentação das receitas e despesas do 
Fundo, para fins de acompanhamento e fiscalização; e

VIII- Observar, quando do desempenho de suas atribuições, o 
princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, 
conforme disposto na Lei nº 8.069 de 1990 e art. 227, caput, 
da Constituição Federal.

Artigo 6º- O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente deverá 
emitir um comprovante para cada doador, mediante a apresentação 
de documento que comprove o depósito bancário em favor deste, ou 
de documentação de propriedade, hábil e idônea, em se tratando de 
bens móveis ou imóveis.

Artigo 7º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.   

São Sebastião,  25  de julho de 2012

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária
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Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2012/Bimestre Maio-Junho

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
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Janeiro a Junho 2012/Bimestre Maio-Junho
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Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário
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Diretor Financeiro

CRC-1SP129.202/o-0
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O município de São Sebastião 
redobrou sua atenção e ações de 
combate à dengue. Os esforços, 
que são contínuos na cidade por 
meio de diversos programas, 
contribuíram para uma queda 
expressiva do número de pessoas 
que foram atingidas pela doença, 
se comparados os anos de 2011 
e 2012. Apesar disso, um fato 
chama a atenção da Vigilância 
Epidemiológica sebastianense 
e requer também o apoio da 
população: foi confirmado o 
primeiro caso importado da 
dengue tipo 4.

Segundo a secretaria municipal 
de saúde, esse fato precisa da 
atenção dos moradores e turistas, 
uma vez que abre precedente 
para uma epidemia em 2012. 
Nesse caso, é preciso que além 
das ações do Poder Público, 
cada morador faça sua parte na 
prevenção da dengue por meio 
de atividades simples do dia 
a dia, como evitar locais com 
água parada que possam ser 
criadouros do aedes aegypti, 
mosquito transmissor da doença.

Segundo o Ministério da 
Saúde, o Brasil ficou 30 anos sem 
registrar casos da dengue tipo 4. 
Os médicos afirmam que ele não 
é mais perigoso que os demais, 
mas a preocupação dos órgãos 
de saúde pública é com o avanço 
da doença. Desde o início do ano, 
São Sebastião registrou apenas 
um caso, enquanto na Baixada 
Santista, por exemplo, foram 
registrados 19 casos desse tipo 

Apesar do baixo índice de pessoas que contraíram a doença este ano,
cidade confirmou primeiro caso importado da dengue tipo 4

de dengue.
O caso sebastianense foi 

identificado a partir de exames 
de isolamento viral realizado 
pelo Instituto Adolfo Lutz, de São 
Paulo. Trata-se de um morador 
da Topolândia, região central do 
município, que esteve em viagem 
à Paraíba no período anterior ao 
início dos sintomas, classificando 
o caso como importado.

O sorotipo 4 não é mais 
agressivo que os demais, mas 
preocupa pelo fato de grande 
parte da população não estar 
imune a ele. Além disso, pessoas 
que já tiveram dengue dos tipos 1, 
2 ou 3 pode pegar e desenvolver 
a dengue 4 de forma grave. A 
dengue é uma doença que requer 
diagnóstico rápido e hidratação 

intensa para evitar que o paciente 
tenha complicações e possa 
chegar a óbito. Por esse motivo, 
um médico precisa ser procurado 
aos primeiros sintomas, que são: 
febre, dor de cabeça, dor no corpo, 
manchas vermelhas, vômitos e 
mal estar.

Conforme dados da secretaria, 
São Sebastião confirmou em 
2012, 52 casos de dengue, sendo 
33 autóctones (adquiridas no 
próprio município) e os demais 
importados. A equipe do programa 
municipal de controle da dengue 
está intensificando ações de 
controle de criadouros, telagem 
de caixa d’água e nebulização 
nos diversos bairros, em especial 
na Topolândia, onde foi registrado 
o tipo 4 da doença.

Município faz alerta sobre
dengue do tipo 4

Agente de endemias na coleta de água para análise

SAÚDE
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O Teatro de São Sebastião receberá uma apresentação 
de peso na próxima quinta-feira, dia 2 de agosto. Trata-
se do monólogo “Viver sem tempos mortos”, encenado 
por Fernanda Montenegro. A consagrada atriz brasileira 
sobe ao palco às 19h, para 60 minutos de apresentação. 
Com apoio da Prefeitura de São Sebastião, a peça é 
promovida pelo circuito cultural paulista, do Governo 
de São Paulo e tem entrada franca.

Apesar disso, com o objetivo de realizar uma ação 
beneficente, cada ingresso deverá ser trocado por um 
quilo de arroz, feijão ou um litro de óleo. A distribuição 
dos ingressos foi iniciada na sexta-feira (27), na bilheteria 
do teatro, no período das 14 às 18h e continuará até o 
esgotamento dos mesmos. A troca é limitada a um par 
de ingressos por pessoa.

Este espetáculo tem sido apresentado em algumas 
regiões do Brasil, sem custo ao espectador, a partir de 
uma proposta da atriz de dar acesso à arte dramática 
nos diversos meios da sociedade. Ele já rendeu prêmios à 
Fernanda Montenegro, que aos 82 anos acumula diversos 
reconhecimentos e foi a única brasileira já indicada ao Oscar 

de Melhor Atriz, com Central do Brasil, de Walter Sales. 
A apresentação em São Sebastião abre uma nova 

temporada de “Viver sem tempos mortos”, pela 
primeira vez no interior paulista. Nesta etapa, haverá 
apenas uma encenação por município. Cada localidade 
foi previamente selecionada pela Secretaria de Estado 
da Cultura, levando em consideração a estrutura para 
receber um espetáculo como este.

Montagem

Na concepção da montagem, Felipe Hirsch buscou 
a relação da atriz com o texto: “Instintivamente, 
Fernanda se aproximou de Simone de Beauvoir por 
meio da emoção, pela interpretação exata, tornando 
o espetáculo intimamente ligado às palavras, às 
entrelinhas”.

No ano de 2009 a peça teatral cumpriu temporada 
entre 24 de março e 26 de abril nas cidades de São Gon-
çalo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nova Friburgo 
e Teresópolis. Esteve entre 21 de maio e 28 de junho 
em São Paulo e entre 31 de julho e 29 de novembro no 
Rio de Janeiro capital. Fernanda Montenegro ganhou o 
Prêmio Shell de melhor atriz em 2009. Em 2011 a atriz 
reestreia o espetáculo nas cidades de Porto Alegre, rei-
nauguração do Teatro Dulcina no Rio de Janeiro, Niterói, 
Juiz de Fora e São Paulo. No ano de 2012 inicia uma 
temporada muito bem sucedida nos Centros Educacio-
nais Unificados da Prefeitura de São Paulo nos meses de 
maio e junho. A etapa seguinte foi levar o projeto para 
o interior paulista.

Fernanda Montenegro reabre 
temporada do monólogo

“Viver sem Tempos Mortos”
em São Sebastião

Única apresentação do espetáculo acontece em agosto e os ingressos serão 
trocados por um quilo de alimento não perecível

Serviço

VIVER SEM TEMPOS MORTOS
Com Fernanda Montenegro

Data: 02/08/2012
Horário: 19h

Classificação: 14 anos
Duração: 60 minutos

(*) Não será permitida a entrada
após o início do espetáculo.

CULTURA


