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DECRETO 5394/2012
“Dispõe sobre a regulamentação da Feira Municipal de Artesanato de 

São Sebastião, na Avenida Dr. Altino Arantes – Rua da Praia”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no 

exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 
Municipal nº 1833/2006,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento da 
Feira Municipal de Artesanato da Av. Dr. Altino Arantes – Rua da Praia,

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a ocupação e o uso 
dos quiosques onde operará a Feira Municipal de Artesanato,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 20 da Lei Municipal nº 
1833/2006,

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica regulamentado a ocupação e o uso dos quiosques 

da Feira Municipal de Artesanato de São Sebastião, da Avenida Dr. 
Altino Arantes – Rua da Praia – na forma do anexo I, parte integrante e 
inseparável deste Decreto.

Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

São Sebastião,  5   de setembro de 2012.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

ANEXO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - O presente regulamento disciplina o funcionamento da 

Feira Municipal de Artesanato da Av. Dr. Altino Arantes (Rua da Praia), 
destinada à produção, exposição e comercialização dos trabalhos 
elaborados por artesãos, cadastrados na forma da Lei Municipal nº 
1.833/2006.

A Feira de Artesanato da Rua da Praia é composta por 15 quiosques 
de 17,6 m², sendo que:

a)  12 quiosques serão utilizados de forma compartilhada e simultânea 
por quatro artesãos. Cada artesão terá um espaço de 3,55 m² para 
exposição e venda; 

b)  1 quiosque será utilizado pela Aldeia Indígena Rio Silveiras, para 
exposição e venda de artesanato indígena;

c) 1 quiosque para artesãos convidados;
d) 1 quiosque que servirá de gazebo.  
e)  Todos os quiosques são construídas com técnica mista, que utiliza 

eucalipto auto-clavado e alvenaria em bloco concreto, estrutura de 
cobertura em madeira e telhas cerâmicas tipo capa e canal com divisórias 
em madeira OSB, que conterão uma caixa com 2 disjuntores (um do 
circuitos de tomada e outro da iluminação); cada módulo terá um balcão 
de atendimento em pranchão de madeira certificada 0,30cm x 0,03mm, 
uma portinhola vai e vem em madeira maciça, modelo mexicano, piso 
interno em concreto com acabamento polido mecanicamente; 1 (uma) 
tomada de 3 (três) pinos, 220v e um ponto de luz provido de lâmpada. 

Art. 2º - A feira de artesanato tem por objetivo:
a) – Oferecer aos munícipes e visitantes a oportunidade de contato 

com a arte e cultura através do trabalho de artesãos;
b) – Divulgar diferentes técnicas artesanais e formas de trabalhos 

manuais e individuais de expressivo valor artístico;
c) – Incrementar a arte e a cultura no município, promovendo eventos 

específicos de apreciação e divulgação; e
d) – Viabilizar economicamente a produção artesanal e artística no 

município.  
Art. 3º - Considera-se artesão, conforme artigo 4º, da Lei 1.833, de 

19 de novembro de 2006, o profissional que detém o conhecimento do 
processo de criação e/ou produção de peças artesanais, e dele participa 
individual ou coletivamente, que tenham expressão cultural e artística, 
bem como o que conhece o tratamento e a transformação da matéria 
prima.

§ 1º – O processo de trabalho artesanal é predominantemente 
manual, podendo ser utilizado máquinas e equipamentos não 
automáticos, sem repetidores industriais, e que deste produto final 
resulte peça não industrializada e conserve a autêntica característica do 
artesão que a produz.

§ 2º – O artesão será classificado como:
I – permanente – quando expuser seus produtos de forma contínua, 

ao longo do ano.
II – visitante – quando expuser seus produtos de forma esporádica, 

por até 30 (trinta) dias por ano. 
§ 3º - Para ser considerado permanente, o expositor deverá 

comprovar residência no Município há pelo menos 2 (dois) anos. 
Art. 4º - Todos aqueles que exercem atividades dentro dos limites 

da Feira, tais como artesãos ou prepostos, independentemente da 
denominação dada, estão sujeitos às normas deste Regulamento, no 
que lhes couber.

Art. 5º - Só poderão participar da Feira de Artesanato as pessoas 
físicas devidamente licenciadas pelo setor competente da Secretaria de 
Cultura e Turismo.

DO FUNCIONAMENTO DA FEIRA
Art. 6º - A Feira funcionará sob organização da SECTUR – Secretaria 

de Cultura e Turismo, durante todo o ano, devidamente autorizado 
conforme horário abaixo estipulado: 

a)  De 1º. de dezembro até 31 de março, de 01 a 31 de julho, feriados 
prolongados e isolados todos os quiosques obrigatoriamente deverão ser 
abertos, todos os dias, das 17h às 24h sendo facultativo a abertura antes 
das 17h e o fechamento após as 24h

b)  Nos outros meses do ano todos os quiosques obrigatoriamente 
deverão ser abertos de quinta-feira (5ª.feira) a domingo, das 17h às 24h, 
sendo facultativo a abertura antes das 17h e o fechamento após as 24h 
e também será facultativo a abertura nos outros dias da semana.

Parágrafo único – O horário estipulado para término da feira poderá 
ser estendido por conveniência do artesão, em razão do movimento da 
feira, no máximo em até 03 (três) horas.

DA PARTICIPAÇÃO DO ARTESÃO
Art. 7º - Poderão participar da feira de artesanato da Rua da Praia os 

artesãos que preencham os seguintes requisitos:
a) – Já expõem regularmente na antiga feira de artesanato e para os 

quais serão reservados nove (9) quiosques e meio;
b) – Pertença à comunidade Indígena Aldeia Rio Silveiras e para a 

qual será reservado um (1) quiosque;
c) – Sejam visitantes convidados da Secretaria de Cultura e Turismo, 

para os quais será reservado (1) um quiosque;
d) – Artesãos que residam no Município entre Barequeçaba e Canto 

do Mar, para os quais serão reservados 2 1/2 (2 quiosques e meio) 
que estejam de acordo com o artigo 7º, § 2º, da Lei 1.833/2006 e que 
prioritariamente tenham comprovação do maior tempo de atividade como 
artesão no município.

Parágrafo único - Da decisão da Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo referente ao cadastramento caberá recurso à autoridade 
superior, no prazo de quinze (15) dias. 

DA COMISSÃO CO-GESTORA
Art. 8º - O Poder Público instituirá para a Feira de Artesanato de que 

trata este decreto, a Comissão Co-Gestora, composta por até 10 (dez) 
membros, indicados pelo Secretário de Cultura e Turismo, para mandato 
de um 1 (um) ano, sem remuneração e sem vinculo empregatício, 
permitida a recondução, dela participando por mais 1 (um) ano:

I – 50% de representantes do Poder Público, dentre estes, sendo, no 
mínimo, 1 (um) agente credenciado da SUTACO.

II – 50% de representantes dos artesãos participantes desta feira;
Art. 9º - Compete à Comissão Co-Gestora:

a)  Analisar e emitir parecer sobre as habilidades manuais referentes 
aos trabalhos do interessado a participar na Feira;

b)  Chamar ou notificar, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, o expositor à reapreciação de suas habilidades, 
quando entender necessário;

c) Apresentar sugestões para melhoria do funcionamento da feira;
d)  Demais que lhe forem atribuídas pelo Poder Público;

DA LICENÇA
Art. 10. - A participação na Feira de Artesanato depende de prévio 

licenciamento e da expedição do respectivo termo de Autorização para 
Uso de Bem Imóvel Municipal.

Art. 11. – Para concessão da licença e consequente exposição dos 
trabalhos artesanais na Feira, que dependerá de vaga disponível, os 
interessados deverão requerer inscrição e obter aprovação do cadastro 
junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, comprovar suas 
habilidades manuais e a autenticidade na confecção de seus produtos, 
solicitar abertura de procedimento para emissão de licença, realizar 
o pagamento integral das taxas devidas pela atividade, bem como, 
apresentar os seguintes documentos: 

a)  Original e cópia de documento que comprove a permanência do 
artesão no Município por, no mínimo, 2 (dois) anos;

b) Descrição dos produtos artesanais a serem expostos na feira;
c) Descrição das ferramentas utilizadas para confecção ou aca-

bamento;
d)  Comprovante de pagamento integral das taxas respectiva devidas 

pela atividade; 
e) Aprovação da Comissão Co-Gestora;

§ 1º - No caso de expositor visitante, ficará dispensado da 
apresentação do documento descrito na letra “a” deste artigo, porém 
fica obrigada a contribuir com uma doação que será estabelecida pela 
Comissão Co-Gestora, para o Fundo Social do Município.

§ 2º - Na impossibilidade da apresentação dos documentos 
descritos no referido artigo, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
poderá exigir outros documentos, quantos forem necessários, para 
comprovação do alegado.

Art. 12. - Os expositores aprovados ficarão cadastrados e ocuparão 
as vagas existentes na ocasião, sendo que os demais integrarão a lista 
de espera, para preenchimento de vagas eventualmente abertas durante 
o ano.

Art. 13. - A definição do local destinado a cada expositor será feita 
sempre por meio de sorteio, e nos casos dos artesãos já estabelecidos 
na Rua da Praia, o sorteio será feito por grupos pré-formados.

§ 1º - Para a realização do sorteio, a Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo convocará os expositores, com antecedência mínima de 03 
(três) dias úteis, mediante publicação no jornal de circulação ou afixação 
no quadro de avisos da Secretaria, ou através do informativo no site da 
prefeitura, endereço eletrônico www.saosebastiao.sp.gov.br, com as 
regras do evento.

§ 2º - Cada quiosque será identificado com alfanuméricos.

§ 3º - A preferência na renovação da licença respeitará o parágrafo 2º 
do artigo 7º da Lei 1.833/2006.

Art. 14. - Artesãos casados entre si ou unidos na forma da legislação, 
somente poderão expor individualmente se os produtos a ser expostos 
apresentarem diferentes características. 

Art. 15. - Uma vez deferido o pedido, a Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo expedirá o respectivo documento de licenciamento 
que conterá:

a) Sua identificação; 
b) Seu número de inscrição; 
c) Sua foto e de seu preposto, quando houver; 
d) O número de sua vaga; 
e) Relação, técnica, matéria-prima, característica dos produtos 

autorizados à exposição e venda e do instrumento de trabalho a ser 
utilizado;

f) Período de validade da licença; 
g) Assinaturas do titular, do ajudante ou preposto e pelo representante 

da Comissão Co-Gestora.

§ 1º - A credencial deverá ser mantida no quiosque em local visível ao 
público e disponível para fiscalização.

§ 2º – A licença expedida para o artesão visitante terá validade de, no 
máximo 30 (trinta) dias por ano, devendo, para tanto, atender a todos os 
critérios estabelecidos na Lei n. 1.833/2006, como também no presente 
regulamento, exceto comprovação da residência no município e titulo de 
eleitor emitido pelo município local.

DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA
Art. 16. – A licença terá validade de 1 (um) ano, podendo, ser 

renovado pelo mesmo prazo, desde que comprovado o recolhimento 
dos tributos devidos.

Art. 17. - No tocante a ordem de preferência da renovação da licença, 
aplica-se o parágrafo segundo do artigo 7º da Lei nº. 1.833/2006.

Art.18. – A licença deverá ser renovada anualmente entre os dias 01 
e 30 de dezembro e a não observância deste prazo para a renovação 
acarretará o cancelamento da licença. 

DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA
Art. 19. - A exposição e comércio na feira somente serão feitos 

mediante autorização de uso, a título precário, nos termos da Lei e do 
regulamento próprio.

Art. 20. - A participação na Feira depende de prévio processo público 
para outorga de permissão ou autorização de uso do espaço público que 
assegure igualdade de condições para escolha dos autorizatários ou 
permissionários no local da feira.

Art. 21. - A feira será limitada a 56 (cinquenta e seis) vagas, composta 
pelo total de 14 (quatorze) quiosques, fracionados em 4 (quatro) espaços, 
contendo cada espaço o total de 3,55 metros quadrados, devendo  
ocorrer as escolhas das vagas através de sorteio de grupos contendo o 
total 4 (quatro) expositores para ocupação das vagas de cada quiosque.

DA ENERGIA ELÉTRICA
Art. 22. – Na forma do disposto no artigo 11, da Lei 1.833/2006, o 

Poder Público fornecerá energia elétrica, para fins de iluminação dos 
quiosques e utilização de ferramentas de trabalho, destinados apenas 
ao acabamento das peças produzidas, ficando vedada a utilização para 
outros fins. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS ARTESÃOS
Art. 23. - Será considerado responsável pelo quiosque o expositor 

titular e seu ajudante, se houver, que deverão assinar a ficha de presença 
que estará no Centro de Informações Turísticas também localizado na 
área reurbanizada da Rua da Praia, e permanecer no local durante todo 
o horário de funcionamento da Feira.

§ 1º - A permanência de terceiros no quiosque, sem a presença do 
titular ou de seu ajudante, durante o horário de funcionamento da Feira, 
configurará transferência indevida do direito de participação na Feira e 
sujeitará o infrator a revogação da autorização de uso.

Art. 24. - Além das obrigações previstas no artigo 10 da Lei 
1.833/2006, o expositor será obrigado a:

I - Respeitar a criação dos demais, não expondo imitações ou cópias 
de trabalho ou produto já apresentado por outro;

II – Não utilizar letreiros, cartazes, faixas ou outros processos que 
venham causar poluição sonora ou visual;

III – Não ocupar espaço maior do que o que lhe for licenciado;
IV – Não vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 

parcialmente, permanente ou temporariamente, seu direito de 
participação na feira;

V - Não realizar propaganda de caráter político-partidário ou religioso 
durante a realização da feira, no local onde ela funcione, bem como 
utilizar o quiosque como espaço para o uso de bandeiras, símbolos e 
mensagens;

VI – Portar a licença durante o exercício da atividade mantendo-a 
em lugar visível ao público e pronto para apresentação à fiscalização;

VII – Manter limpo o local de trabalho e arredores, recolhendo e 
removendo o lixo e resíduos decorrentes da atividade;

VIII – Atender a padronização dos espaços não alterando ou 
modificando a estrutura sem prévia autorização da Secretaria de Cultura 
e Turismo;

IX – Tratar os demais artesãos, parceiros e visitantes de acordo com 
as regras de educação e convivência;

X – Não colocar os objetos comercializados e exercer atividade fora 
do limite da área pré-determinada para cada artesão;

XI – Não comercializar produtos diferentes dos expedidos em sua 
licença;

XII – Não deixar objetos e produtos nos quiosques após o 
encerramento das atividades;

XIII – Não utilizar energia elétrica para fins diversos daqueles 
estabelecidos neste regulamento;

XIV – Não comercializar ou expor produtos estimulantes ao uso de 
drogas ou com indicação terapêutica;

XV – Sempre se vestir corretamente e adequadamente e apresentar-
se com sobriedade não sendo permitida a permanência dos artesãos 
com qualquer vestígio de álcool ou droga;

XVI – Não utilizar aparelhos de som de nenhuma espécie;
XVII – Descarregar as mercadorias no mínimo 15 (quinze) minutos 

antes de abrir a exposição;
XVIII – Não estacionar para carga e descarga os veículos no passeio 

ao redor dos quiosques;
XIX – Não armazenar material de qualquer natureza na área interna 

ou externa dos quiosques;
XX – Não instalar mesas e cadeiras do lado de fora dos quiosques 

bem como no passeio ao redor dos mesmos;
XXI – Não consumir ou preparar qualquer tipo de alimento e bebida 

dentro dos quiosques;
XXII – Garantir a ordem e manter o tom das conversas em nível baixo 

e com palavreado adequado;
XXIII – Não trazer animais para os quiosques;
XXIV – Não utilizar o espaço para outras finalidades, como refeitório, 

descanso ou pernoite;
XXV – Agressões físicas ou verbais por parte dos artesãos e 

seus funcionários a funcionários da prefeitura ou a visitantes serão 
enquadrados conforme lei vigente;

XXVI – Não utilizar ou estocar equipamentos inflamáveis;
XXVII – Não fumar nos quiosques;
XXVIII – A iluminação dos quiosques não poderá ser alterada sem 

prévia autorização e a reposição das lâmpadas será realizada pelos 
artesãos e deverá ser do mesmo tipo e potência das originalmente 
instaladas;

XXIX – Não furar as divisórias para fixação de prateleiras, podendo 
ser instalados tecidos para exposição dos artesanatos, ou a instalação 
de prateleiras aramadas com encaixe na parte superior das divisórias.

DO AJUDANTE OU PREPOSTO
Art. 25. - Fica facultado ao artesão a indicação de um ajudante ou 

preposto, também artesão, ainda que em caráter complementar, que 
deverá estar devidamente cadastrado junto à Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo.

§ 1º - O ajudante ou o preposto responderá solidariamente por todas 
as obrigações decorrentes da licença;

§ 2º - O ajudante ou preposto é competente para o recebimento de 
eventuais autuações;

§ 3º - A permanência do ajudante ou do preposto não poderá exceder 
a 15 (quinze) dias consecutivos, a não ser em caso de doença do titular 
comprovada;

§ 4º -  A permanência de ajudante ou do preposto por mais de 15 dias 
sem comprovação de doença do titular acarretará em perda da licença 
de uso de bem imóvel municipal, por 5 (cinco) anos.

DA FICHA DE PRESENÇA
Art. 26. – A ficha de presença tem como objetivo atestar a frequência 

dos expositores e ajudantes durante o horário de realização da Feira.
§ 1º - A ficha de presença deverá ser assinada nas dependências 

do Centro de Informações Turísticas, ao lado da Feira de Artesanato da 
Rua da Praia.

§ 2º - Os membros da Comissão Co-Gestora serão responsáveis 
pela realização da coleta de assinatura.

§ 3º – O titular ou o preposto assinará a ficha de presença, devendo 
apresentar a credencial.
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§ 4º - A assinatura da ficha de presença é condição indispensável 
para que o artesão possa expor e comercializar seus produtos na Feira.

§ 5º - O artesão somente poderá assinar a chamada no local de 
instalação. 

§ 6º - Considera-se ausente o artesão que, após a assinatura do livro 
de presença, não permanecer no local.

DA FALTA
Art. 27. - É vedado ao expositor ou ajudante faltar injustificadamente 

a Feira.
§ 1º - Havendo justificativa, deverá o expositor apresentar por escrito, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do término da 
falta ao setor de artesanato da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
instruído com os documentos comprobatórios. 

§ 2º - O documento será anexado ao prontuário do artesão para 
controle das faltas.

§ 3º -  Caso o artesão não apresente a justificativa no prazo 
estipulado, estará sujeito às sanções previstas na Legislação.

§ 4º  -  Será aceito um limite de até 25% de faltas justificáveis ao mês.

DAS PENALIDADES
Art. 28. - As penalidades aplicadas às infrações cometidas por 

qualquer agente que se utilize da Feira serão aquelas previstas na Lei nº. 
1.833/2006 e demais legislações competentes.

Art. 29. - Responderá solidariamente com o infrator quem, de 
qualquer modo, concorrer para a prática da infração.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 30. - Os casos omissos neste Decreto serão decididos pela 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com a anuência da Comissão 
Co-Gestora, em conformidade com a legislação vigente.

Art. 31. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

São Sebastião, 5 de setembro de 2012.

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO
Convite nº 042/12
Processo: 60.783/12
OBJETO: SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL PARA 

ÁREAS DEGRADADAS DO RIO CAMBURI – SEMAM.
Nos termos do Artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

considerando a manifestação da Secretaria do Meio Ambiente na F.A., 
REVOGO o procedimento licitatório. 

São Sebastião, 24 de agosto de 2012.

Urandy Rocha Leite
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de São Sebastião 
convida os munícipes a participarem 
da Audiência Pública, em atendimento 
a Lei Complementar 101/2000 - Lei de 
responsabilidade Fiscal Artigo 48º Parágrafo 
Único, que assegura a participação popular 
através de audiências públicas durante os 
processos de elaboração da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2013 , a ser realizada no dia 
21/09/2012, às 18h no Recanto Batuíra.

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA

DIVISÃO DE INSPETORIA FISCAL
AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº059/2012

Tendo em vista improfícuos os meios de notificação previstos nos 
incisos I e II, do art. 28, do Decreto 2332/99, fica o contribuinte abaixo 
indicado, nos termos do inciso III do retrocitado artigo, notificado, fica 
Vossa Senhoria ciente que a solicitação de cancelamento da cobrança 
do ITBI, em razão da lavratura do Auto de Infração nº040/2012, foi 
indeferido conforme decisão do Sr. Diretor de Receita. 

SUJEITO PASSIVO: ALVIR ZAWADZKI     CPF:813.685.429-72
Fica, estabelecido o prazo de 30(trinta) dias corridos, a contar da data 

desta publicação, para o pagamento do Auto de Infração nº040/2012, 
ou apelação à Junta Deliberativa de Analise e Julgamento de Recursos 
Fiscais, conforme artigos 33 e 34 do Decreto 2332/99.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº10730/2011.
O não atendimento, implicará em inscrever o AIIMnº040/2012 em 

Divida Ativa.
Para maiores esclarecimentos, o contribuinte deve contactar esta 

Divisão, por telefone ou e-mail        (tel.: 12-3893 2407/2357/2394 - e-mail: 
inspetoriafiscal@saosebastiao.sp.gov.br)

INSPETORA FISCAL DE RENDAS: Érica de O. Rocha – RE: 4920-4.
São Sebastião, 14 de agosto de 2012.

AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 072/2012

Tendo sido improfícuos os meios de intimação previstos nos incisos I 
e II, do art. 28, do Decreto 2332/99, que regulamenta o Artigo 86 da Lei 
n.º 1.317/98, fica o contribuinte, abaixo indicado, nos termos do inciso 
III do mesmo Artigo do Decreto supracitado, alínea “b”, INTIMADO a 
recolher o montante apurado do ITBI (Imposto Sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos), bem como os seus 
respectivos acréscimos legais, previstos nos artigos 73, 74 e 249 
§ 1º e 2º da Lei 1.317/98, sendo o § 2º alterado pelo artigo 68 da Lei 
Complementar 045/03; de acordo com os artigos 1º e 2º da Lei 1.450/00 
conforme se descreve abaixo:

ITBI (Principal do Imposto)......................................... R$ 156,00
Multa............................................................................... R$   83,70
Atualização Monetária................................................. R$   11,40
Juros...............................................................................  R$   16,74
T  O  T  A  L .................................................................... R$ 267,84
Sujeito Passivo : ROBERTO WAGNER TELES - CPF: 070.729.628-

59.
Inscrição no C.I.F. : 3034.354.2140.0153.0000
Infração: Não recolheu o ITBI gerado, infringindo o disposto pelo 

Artigo 68 da Lei Complementar 1.317/98 alterado pelo Artigo 1º. da 
Lei 1.769/2005. Penalidades conforme os artigos 73, 74 e 249 da Lei 
Complementar 1.317/98.

Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos 
para pagamento dos valores mencionados ou para recurso, de acordo 
com o artigo 29 do Decreto 2332/99, que regulamenta a Lei nº. 1.317/98, 
na sede da Divisão de Inspetoria Fiscal, situada à Rua Prefeito João 
Cupertino dos Santos, nº. 52 – Centro – São Sebastião-SP, no horário 
das 8h30min às 17h00min.

Natureza da Dívida: ITBI gerado com a transmissão do bem imóvel, 
inscrito no C.I.F., conforme menção acima, de PAULO FRANCISCO 
DE AGUIAR, C.P.F. 506.745.798-87. para o Sujeito Passivo citado, de 
acordo com o Instrumento Particular de Compra e Venda, firmado em 
15 de Agosto de 2011.

Processo Administrativo nº. 11.230/2011.
Inspetor Fiscal de Rendas: ANGELA MARIA GELMI MARIANO 

SANTOS –  RE 3535-1 
O não atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará 

em sanções legais descritas na Lei 1317/98.
São Sebastião, 08 de Agosto de 2012.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº. 069/2012

Tendo sido improfícuos os meios de notificação “por via postal 
registrada”, fica o contribuinte abaixo indicado notificado do Auto de 
Notificação nº. 069/2012 - INTIMADO a apresentar, à esta Divisão, cópia 
da guia de recolhimento do ITBI gerado pela aquisição do imóvel de I.C. 
nº. 3134.121.5285.0276.0000. 

SUJEITO PASSIVO:SANDRA MARIA DOS SANTOS VITALINO–-
C.P.F. Nº. 03.967.884-1

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 Prefeito João Cupertino dos Santos, 
nº. 52 - centro, no horário das 08:30 às 17:00 horas.

NATUREZA DO PROCEDIMENTO : Revisão Fiscal omologatória do 
ITBI.

Processo Administrativo nº. 8610/2009.
INSPETORA FISCAL DE RENDAS: ANGELA MARIA GELMI 

MARIANO SANTOS-RE 3535-1.
O não atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará 

em sanções legais.
São Sebastião, 25 de Julho de 2012.

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Saúde comunica 

que no dia 25 de setembro, às 16 horas, 
será apresentada ao Conselho Municipal de 
Saúde a Prestação de Contas referente ao 2º 
quadrimestre desta Secretaria.

No dia 26 de setembro, às 15 horas, está 
prevista a Audiência Pública na Câmara 
Municipal com a mesma apresentação.

Na oportunidade serão informados os dados 
da execução orçamentária e financeira e as 
ações desenvolvidas pela Secretaria da Saúde, 
conforme determina a Lei Complementar nº 141 
de 13/01/2012.

“Institui na Rede Municipal de Ensino Programa de 
Conscientização, Prevenção e Combate à Prática do Bullying”

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

Artigo 1º- Entende-se por bullying atitudes de violência física ou 
psicológica, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação 
evidente, praticadas por um indivíduo ou grupos de indivíduos, 
contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou 
agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de 
desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.

Artigo 2º - A violência física ou psicológica pode ser evidenciada 
em atos de intimidação, humilhação e discriminação, entre os quais:

i - Insultos pessoais;
II - Comentários pejorativos;
III - Ataques físicos;
IV - Grafitagens depreciativas;
V - Expressões ameaçadoras e preconceituosas;
VI - Isolamento social;
VII - Ameaças;
VIII - Pilhérias.
Artigo 3º - O bullying pode ser classificado pela prática das 

seguintes ações:
I - Verbal: insultar, ofender, colocar apelidos pejorativos;
II - Física e Material: bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou 

destruir pertences da vítima
III - Psicológica e Moral: humilhar, excluir, discriminar, chantagear, 

intimidar, difamar;
IV - Sexual: abusar, violentar, assediar. insinuar;  
VI - Exclusão Social: ignorar, isolar e excluir;
VII - Virtual ou Cyberbullying (bullying realizado por meio de 

ferramentas tecnológicas: celulares, filmadoras, internet, etc.) 
Artigo 4º- Para a implementação deste programa, a unidade 

escolar poderá estabelecer uma equipe multidisciplinar, com 
a participação de docentes, alunos, pais e voluntários, para a 
promoção de atividades didáticas, informativas, de orientação e 
prevenção ao bullying.

Artigo 5º- São objetivos do programa:
I - Prevenir e combater a prática de bullying nas escolas;
II - Capacitar docentes e equipe pedagógica para a 

implementação das ações
de discussão, prevenção, orientação e solução do problema;
III - Poder Incluir, no Regimento Escolar, após ampla discussão 

no Conselho de Escola, regras normativas contra o bullying;
IV - Poder esclarecer sobre os aspectos éticos e legais que 

envolvem o bullying;
V - Observar, analisar e identificar eventuais praticantes e vítimas 

de bullying nas escolas;
VI - Discernir, de forma clara e objetiva, o que é brincadeira e o 

que é bullying;
VII - Poder desenvolver campanhas educativas, informativas e 

de conscientização com a utilização de cartazes, recursos de áudio, 
audiovisual, e outros meios tecnológicos disponíveis;

VIII - Valorizar as individualidades canalizando as diferenças 
para a melhoria da auto-estima dos estudantes;

IX - Integrar a comunidade, as organizações da sociedade e os 
meios de comunicação nas ações multidisciplinares de combate ao 
bullying;

X - Coibir atos de agressão, discriminação, humilhação e 
qualquer outro comportamento de intimidação, constrangimento ou 
violência;

XI - Poder realizar debates e reflexões a respeito do assunto com 
ensinamentos que visem a convivência harmônica na escola;

XII - Promover um ambiente escolar seguro e sadio, incentivando 
a tolerância e o respeito mútuo;

XIII - Poder propor dinâmicas de integração entre alunos e 
professores;

XIV - Estimular a amizade, a solidariedade, a cooperação e o 
companheirismo no ambiente escolar;

XV - Poder orientar pais e familiares sobre como proceder diante 
da prática de bullying

XVI - Possibilitar auxílio às vítimas e agressores;
Artigo 6º- Poderá a unidade escolar aprovar um plano de ações, 

no Calendário da Escola, para a implementação das medidas 
previstas no programa;

Artigo 7º- Poderá o Executivo realizar convênios e parcerias 
para a garantia do cumprimento dos objetivos do programa;

Artigo 8º- A escola poderá encaminhar vítimas e agressores 
aos serviços de assistência médica, social, psicológica e jurídica 
que poderão ser oferecidos por meio de parcerias e convênios;

Artigo 9º- Este Projeto de Lei será regulamentado por Decreto;
Artigo 10-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 13 de setembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº    28/2012

Autor: José Reis de Jesus Silva

LEI 2214/2012

LEI 2215/2012
“Declara como de Relevante Interesse Social, Econômico, 

Histórico, Educacional e Ambiental a Prática da Atividade de 
Observador de Aves, no Município de São Sebastião.”

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

Artigo 1º- Fica declarada como de Relevante Interesse Social, 
Econômico, Histórico, Educacional e Ambiental no âmbito do 
município de São Sebastião, a prática da Atividade de Observador 
de Aves, e outras atividades a esta prática relacionadas. 

Parágrafo único – Para os efeitos desta Lei, considera-se 
Observador de Aves o indivíduo capacitado que participa de todo 
e qualquer processo científico, turístico, tradicional, histórico, 
educacional e ambiental à difusão, observação, fotocatalogação, 
listagem de espécies, mostragem que visem à divulgação e 
proteção da avifauna no território municipal.

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

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  22/2012

Autor: Marcos Antônio Ferreira Tenório


