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DECRETO Nº 5534/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3589/06, 
do servidor João Marcelino”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e 
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3589/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28   de dezembro de 2012.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

DECRETO Nº 5535/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3590/06, 

do servidor Vitor Alfredo Padilha de Oliveira”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3590/06, face 

ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28 de dezembro de 2012.

  
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

DECRETO Nº 5536/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3591/06, 

do servidor Reginaldo Santana”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e 
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3591/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5537/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3592/06, 

do servidor Alcino Martins de Jesus”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e 
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3592/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28  de dezembro de 2012.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

DECRETO Nº 5538/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3399/06, 

do servidor Milanez Gomes da Silva”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e 
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3399/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir d data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28  de dezembro de 2012.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

DECRETO Nº 5539/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3593/06, 

do servidor Alessandro Gonçalves Ferreira”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e 
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3593/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5540/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3594/06, 

do servidor Paulo Santos Correia”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e 
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3594/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28   de dezembro de 2012.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

DECRETO Nº 5541/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3429/06, 

do servidor José Augusto Vergetti Amin”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e 
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3429/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5542/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3463/06, 

da servidora Ana Maria Alves da Silva Bernardes”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3463/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5543/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3488/06, 

do servidor Antonio Faustino de Freitas”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3488/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28 de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5544/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3514/06, 

do servidor Sebastião Ferreira de Sousa”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3514/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5545/2012
“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3514/06, 

do servidor Sebastião Ferreira de Sousa”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3514/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
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DECRETO Nº 5546/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3515/06, 
do servidor Valdir Antonio de Castro”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3515/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5547/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3522/06, 
da servidora Alzira da Conceição Silva”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3522/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28 de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5548/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 5046/11, 
do servidor Joaquim Nunes”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 5046/11, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28 de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5549/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 5046/11, 
do servidor Joaquim Nunes”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 5046/11, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5550/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3565/06, 
do servidor Luiz Pinheiro dos Santos”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3565/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5551/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 3523/06, 
da servidora Leni Leite”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3523/06, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5552/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 4508/09, 
da servidora Jurema Leopoldino dos Santos”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e 
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 4508/09, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28    de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5553/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Pensão por Morte nº 
5133/11, da Pensionista Celsina Aparecida dos Santos Alonso.” 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e 
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 3719/07, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos de Pensão por Morte derivadas de aposentadorias 
por Invalidez dos servidores municipais, com efeitos financeiros a 
partir da data da promulgação desta Emenda, art. 2º, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá a pensionista, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 29 de setembro de 2012. 

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28   de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5554/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 5155/11, 
do servidor Zildo Tavares”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 5155/11, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28  de dezembro de 2012.

                                
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

DECRETO Nº 5555/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 5155/11, 
do servidor Zildo Tavares”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 5155/11, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,   28   de dezembro de 2012.

   
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

DECRETO Nº 5556/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 5154/11, 
da servidora Maria do Socorro Rufino de Souza”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 5154/11, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir d data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  28 de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5557/2012

“Dispõe sobre alteração do Decreto de Aposentadoria nº 5153/11, 
da servidora Maria Ângela Berchmans Canto Elias”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 5153/11, face 
ao artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 
2012, que modifica a base de cálculo e a forma de reajustamento 
dos proventos das aposentadorias por Invalidez dos servidores 
municipais, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação 
desta Emenda, art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total”.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2012.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
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DECRETO Nº 5589/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor.”                        
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 010084, de 21 

de agosto  de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS 

- Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº. 
41/2003.     

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o servidor 

SERGIO FERNANDES DE LARA, matrícula nº. 2680-8, do cargo de 
Braçal, Referência 1 “J”, admitido em 14 de janeiro de 1992.

Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais pela média 
contributiva, limitada a referencia do cargo, com reajuste pela 
paridade total.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                                                
São Sebastião,   4    de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5590/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.      
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 003949, de 21 

de março de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS 

- Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 16/08/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, de acordo com o Artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003.     
D E C R E T A:

Artigo 1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a 
servidora MARIZA AUGUSTO ABRUNHOZA, matrícula nº. 1262-9, 
do cargo de Dentista 40 horas, referencia 24 “J”, admitida em 09 
de abril de 1984.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais pela última 
remuneração, com reajuste pela paridade total. 

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                                                  
São Sebastião,  4  de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5591/2013
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.   
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e.                    
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 011595 de 

21/09/2012, requerido por ENICE JACINTO DE JESUS AIRES que 
solicita benefício de pensão, por óbito em 13/09/2012 do servidor 
aposentado, ONOFRE AIRES, desde 29/04/1994.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – 
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei e anexada no 
Processo acima mencionado, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a 

Senhora ENICE JACINTO DE JESUS AIRES, na condição de 
esposa.

Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento) 
calculado sobre o último provento recebido pelo falecido, conforme 
Art. 40 da Constituição Federal, com reajustes em conformidade 
com os concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.                                         

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 13 de setembro de 2012, revogando-se 
as disposições em contrário.

São Sebastião,  4    de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5592/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”    
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 009448, de 18 

de agosto de 2010.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS 

-Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerida na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, conforme a redação dada pela EC 70/2012 de 
29/03/2012, que acrescenta o artigo 6º-A da E.C. 41/2003.  
D E C R E T A:

Artigo 1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a servidora 
MIRIAM SANTOS DA SILVA, matrícula nº. 2823-1, do cargo de 
Servente, Referência 1 ”G”, admitida em 01 de junho de 1992.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais, calculados  
com base na última remuneração do cargo efetivo, com reajustes 
pela paridade total. 

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
  São Sebastião,    4     de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5593/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”           
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 003566, de 31de 

março de 2011.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS 

-Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício  requerida na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, conforme a redação dada pela EC 70/2012 de 
29/03/2012, que acrescenta o artigo 6º-A da E.C. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a 

servidora PATRÍCIA BROETTO SARAK, matrícula nº. 3316-2, do 
cargo de Dentista 40 horas, Referência 21 ”F”, admitida em 21 de 
fevereiro de 1994.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais, calculados  
com base na última remuneração do cargo efetivo, com reajustes 
pela paridade total. 

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                                                             
São Sebastião,   4    de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5594/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor.”         
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 008688, de 18 

de julho de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS 

- Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, conforme Artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 
41/2003. 

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o 

servidor ANTONIO GARCIA DE MACEDO, matrícula nº. 4275-7, 
do cargo de Coletor de Lixo, Referência 3 “G”, admitido em 03 de 
junho de 1996.

Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais pela última 
remuneração, com reajuste pela paridade total.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                                                                       
São Sebastião,       4       de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5595/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 006658, de 29 

de maio de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS 

-  Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, de acordo com o Artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003.     
D E C R E T A:

Artigo 1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a 
servidora DIOCI MATEUS DUTRA, matrícula nº. 2933-5, do cargo 
de Assistente de Serviços Administrativos, referencia 8 “I”, admitida 
em 10 de agosto de 1992.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais pela última 
remuneração, com reajuste pela paridade total. 

 Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                                                                       
São Sebastião,     4    de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5596/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor” 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 007282, de 04 

de julho de 2011.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS –

Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício  requerida na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, conforme a redação dada pela EC 70/2012 de 
29/03/2012, que acrescenta o artigo 6º-A á E.C. 41/2003.  
D E C R E T A:

Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o  
servidor PAULO ANTONIO DOS SANTOS, matrícula nº. 2195-4, do 
cargo de Braçal, Referência 1 ”I”, admitido em 04  de maio de 1989.

Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, calculados 
com base na última remuneração do cargo efetivo, com reajustes 
pela paridade total. 

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.  
São Sebastião,       4       de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5597/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 007282, de 04 

de julho de 2011.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS –

Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício  requerida na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, conforme a redação dada pela EC 70/2012 de 
29/03/2012, que acrescenta o artigo 6º-A á E.C. 41/2003.  
D E C R E T A:

Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o  
servidor PAULO ANTONIO DOS SANTOS, matrícula nº. 2195-4, do 
cargo de Braçal, Referência 1 ”I”, admitido em 04  de maio de 1989.

Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, calculados 
com base na última remuneração do cargo efetivo, com reajustes 
pela paridade total. 

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.  
São Sebastião,       4       de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

ATO RATIFICATÓRIO DE
INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 60.003/13 (IN 
Nº 003/13), com fundamento no caput do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para 
contratação de empresa especializada em execução de produções artísticas em eventos, em 
atendimento a Secretaria de Cultura e Turismo – SECTUR.

São Sebastião, 15 de janeiro de 2013.

URANDY ROCHA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE
INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 60.002/13 (IN 002/13), com fundamento do 
Artigo 25º, “caput” da Lei 8.666/93 e suas alterações, para serviço de publicidade e propaganda em 
TV em atendimento a Secretaria de Governo – SEGOV. 

São Sebastião, 16 de janeiro de 2013.

URANDY ROCHA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO Nº 5598/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”          
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 007283, de 04 

de julho de 2011.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS –

Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício  requerida na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, conforme a redação dada pela EC 70/2012 de 
29/03/2012, que acrescenta o artigo 6º-A á E.C. 41/2003.  
D E C R E T A:

Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o  
servidor EDEVALDO DO CARMO, matrícula nº. 3407-0, do cargo 
de Braçal, Referência 1 ”D”, admitido em 01 de junho de 1994.

Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos proporcionais, 
calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, com 
reajustes pela paridade total. 

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                                                
São Sebastião,       4       de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5599/2013
“Dispõe sobre paralisação da Escola Municipal Plínio Gonçalves 

de Oliveira Santos”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e considerando o 
disposto no Inciso VIII, do Artigo 69, da Lei Orgânica do Município e

Considerando que os alunos do bairro de Juqueí eram atendidos 
na EM Plínio Gonçalves de Oliveira Santos, em prédio estadual 
compartilhado com a EE Plínio Gonçalves de Oliveira Santos;

Considerando que a Rede Estadual de Ensino, por meio da 
Diretoria de Ensino, solicitou as salas para atendimento da demanda 
de Ensino Médio para o ano letivo de  2013;

Considerando que no ano letivo de 2013, a demanda da rede 
municipal será atendida na Escola Municipal Professora Nair Ribeiro 
de Almeida em prédio próprio;

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica paralisado o funcionamento da Escola Municipal 

Plínio Gonçalves de Oliveira Santos, localizada a Rua Pedro 
Esboriol, 520, no Bairro de Juqueí, neste Município.

Artigo 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 4    de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5600/2013
“Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal da Condição 

Feminina.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito municipal de São 

Sebastião, no exercício das atribuições que lhe confere o Artigo 69, 
inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião,

D E C R E T A:
Artigo 1º- Ficam nomeadas para constituir o CONSELHO 

MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA, gestão 2012/2014, os 
seguintes representantes:

I-PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Fundo Social de Solidariedade
 Lauraci de Souza Martins Vieira
 Elis Regina de Souza
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano
 Maria Inês Santos do Nascimento
 Maria Eliana de Lima
Secretaria da Saúde
 Vanessa Monteiro Gonçalves
 Cláudia Lopes Felix
Secretaria da Educação
 Rita Ribeiro Pinheiro Sales
 Alexandra Ribeiro Pimentel
Secretaria de Cultura e Turismo 
 Regina Célia Cristino Barbosa
 Roberta Alves Bueno Alves
Secretaria de Governo
 Ana Maria Batelochi
Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Geisa Elisa Fenerich

II- PELA SOCIEDADE CIVIL
 Andréia dos Santos Rodrigues
 Ângela Maria da Silva
 Clara Celeste Trench Martins
 Dinalva H. C. Tavares
 Dircéia Arruda de Oliveira
 Edvanda Souza de Jesus
 Elisabeth dos Santos Chagas
 Eva Aparecida dos Santos Falcão
 Maria Angélica Moura Miranda
 Maria Evelina Pereira Faria
 Maria Luciene do Nascimento
 Maria Regina de Lima Souza
 Palmina Marques de Moraes
 Priscila Dulce Dalledone Siqueira
 Rosa Mota
 Sandra Aparecida Lourenço
 Tânia Elizabete Pinheiro Lamarque
 Tânia Regina Sarak
 Valdinéia Alcântara Moreira
III- SOCIEDADE CIVIL – SUPLENTES
 Gabriela Santos Rocha
 Marina Nifa de Jesus
Artigo 2º- Conforme eleição realizada em Assembléia 

Extraordinária no dia 1º de agosto de 2012, o Conselho objeto desse 
Decreto fica assim composto: 

Presidente:   Priscila Dulce Dalledone Siqueira
Vice-Presidente: Dinalva H. C. Tavares
1ª Secretária: Clara Celeste Trench Martins
2ª Secretária:  Ana Maria Batelochi
Tesoureira:  Dircéia Arruda de Oliveira
Artigo 3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 11 de outubro de 2012,  revogadas as 
disposições em contrário.                                                                   

São Sebastião,     4     de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5601/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 007285, de 04 

de julho de 2011.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS –

Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício  requerida na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, proveniente de acidente de trabalho, conforme a 
redação dada pela EC 70/2012 de 29/03/2012, que acrescenta o 
artigo 6º-A da E.C. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a 

servidora MARÍLIA DOS SANTOS PEREIRA, matrícula nº. 3597-1, 
do cargo de Servente Referência 1”G”, admitida em 13 de fevereiro 
de 1995.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais, calculados 
com base na última remuneração do cargo efetivo, com reajustes 
pela paridade total. 

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                         
São Sebastião,   4  de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5603/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 009557, de 09 

de agosto de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS 

-  Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por idade, de 
acordo com o Artigo 40, § 1º, inciso III “b” da Constituição Federal.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a 

servidora FRANCISCA MARIA GRANDCHAMP, matrícula nº. 
5577-8, do cargo de Professor de Educação Básica II, Referência 9, 
Grau 4 D, do Anexo III, da Tabela III de vencimentos do quadro de 
magistério, admitida em 18 de fevereiro de 2002.

Artigo 2º - Perceberá a servidora proventos proporcionais pela 
média contributiva, limitada a referencia do cargo, com reajuste pelo 
Regime Geral de previdência Social, 

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                                          
São Sebastião,      8     de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

“Regulamenta o concurso de incentivo ao pagamento do IPTU e da Taxa 
de Lixo do exercício de 2013, instituído pela Lei n.° 2.224/2012.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no uso das atribuições legais, e na conformidade com o que dispõe a Lei 
Orgânica deste Município:

D E C R E T A:
Artigo 1º. O concurso de incentivo ao pagamento do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU, e da Taxa de Lixo do exercício de 2013, instituído 
pela Lei n.º 2.224/2012, obedecerá às disposições deste regulamento.

Artigo 2º. Poderão participar do respectivo concurso os proprietários 
ou legítimos possuidores de imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário do 
Município que se encontrem em situação adimplente relativamente ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, e à Taxa de Lixo lançados no 
exercício de 2013.

Parágrafo primeiro: Para os fins do disposto neste artigo, considera-se 
situação adimplente quando se comprove o efetivo pagamento dos tributos 
mencionados no “caput” deste artigo, em nome do proprietário ou legítimo 
possuidor, em relação a cada um dos imóveis inscritos em seu nome no 
Cadastro Imobiliário do Município, decorrentes dos respectivos lançamentos 
tributários do ano de 2013.

Parágrafo segundo: Não terão direito a participar do concurso os 
contribuintes possuidores de imóveis beneficiados com isenção, imunidade ou 
remissão dos tributos mencionados no “caput” deste artigo.

Artigo 3º. O concurso terá início em 1.º de janeiro de 2013 e encerrar-se-á 
em 18 de janeiro de 2014.

Artigo 4º. Os contribuintes em situação adimplente, nos termos do artigo 
segundo deste Decreto, que desejem participar do concurso deverão 
comparecer ao Paço Municipal e dirigir-se à Divisão de Cadastro Fiscal, situada 
na Rua Sebastião Silvestre Neves, nº 214, Centro, entre 1° de julho de 2013 e 
16 de janeiro de 2014, das 09:00 às 17:00 horas, munidos dos comprovantes 

de pagamento dos referidos tributos imobiliários para a retirada dos cupons 
de participação.

Parágrafo primeiro: A retirada dos cupons poderá ser realizada pelo próprio 
contribuinte ou por qualquer pessoa portadora dos comprovantes originais de 
quitação dos referidos tributos.

Parágrafo segundo: Os participantes farão jus aos cupons à razão de 
1 (uma) unidade para cada imóvel em seu nome no Cadastro Imobiliário 
Municipal do qual resulte comprovada a quitação integral, ocorrida até 30 de 
dezembro de 2013, do IPTU e da Taxa de Lixo do exercício de 2013.

Parágrafo terceiro: Nos casos em que se verificar a pontualidade nos 
pagamentos, assim entendido o recolhimento dos tributos até as datas de 
vencimento consignadas nos carnês de lançamento, quer para as opções 
de cotas únicas, ou ainda para todas as demais cotas quando da opção pelo 
pagamento parcelado, o participante terá direito a 1 (um) cupom adicional 
àquele descrito no parágrafo anterior.

Artigo 5º. Os cupons, que serão fornecidos aos participantes nos termos e 
prazos estipulados no artigo anterior, deverão ser depositados em urna própria, 
cuja localização será informada no momento da retirada dos cupons.

Parágrafo primeiro: O preenchimento dos cupons deve se dar de forma 
clara e legível, especificando-se o número da inscrição cadastral do imóvel, o 
nome, o CPF e o número de telefone do participante.

Parágrafo segundo: Os cupons poderão ser preenchidos com o nome do 
contribuinte ou de qualquer pessoa física ou jurídica à sua escolha.

Parágrafo terceiro: A inobservância às disposições do parágrafo primeiro, 
bem como a constatação de emendas, rasuras ou adulterações no cupom, de 
modo a comprometer a sua autenticidade ou a impossibilitar a identificação do 
participante, invalidará a participação no concurso.

Artigo 6º. As participações no concurso, que se concretizam com o 
depósito dos cupons na urna, serão encerradas no dia 16 de janeiro de 2014, 
impreterivelmente às 18:00 horas, ocasião em que será lacrada a urna.

Artigo 7º. O sorteio será realizado no dia 18 de janeiro de 2014, em local e 
horário oportunamente divulgados na imprensa local.

Artigo 8º. A entrega do prêmio ao participante sorteado ficará condicionada 
à homologação do resultado do concurso.

Parágrafo único: Caso o cupom sorteado seja impugnado, será realizado 
novo sorteio em data e local a serem definidos. 

Artigo 9º. Após a homologação do resultado do concurso, o participante 
sorteado deverá comparecer à Prefeitura Municipal, no prazo de trinta dias, 
para a retirada do prêmio, sob pena da perda do direito ao mesmo.

Parágrafo único: Verificada a perda do direito nos termos previstos no caput 
deste artigo, o prêmio poderá ser aproveitado em outro concurso da mesma 
natureza ou ser doado a uma instituição de caráter social e sem fins lucrativos 
do município, a ser definida pelo Poder Executivo.

Artigo 10. Caberá ao contemplado no sorteio:
I – arcar com as despesas decorrentes da transferência da titularidade do 

prêmio e dos tributos sobre ele incidentes, quando aplicável; e
II – providenciar a retirada do prêmio, assumindo as despesas dela advindas.
Artigo 11. O participante sorteado, por sua adesão ao concurso, autoriza 

tacitamente a Prefeitura Municipal de São Sebastião a utilizar-se de seu nome, 
voz e imagem em campanhas publicitárias, visando à divulgação do concurso 
através de quaisquer veículos de comunicação.

Artigo 12. Para o efeito de operacionalizar a realização do concurso 
será instituída, por ato do Executivo Municipal, a Comissão Organizadora 
do Concurso, que será composta por servidores da Administração Pública 
Municipal, e à qual competirá:

I – Zelar pelo cumprimento do disposto no presente regulamento;
II – Dirimir dúvidas e decidir sobre os casos omissos referentes ao concurso;
III – Providenciar a elaboração e confecção dos cupons de participação e da 

urna para seu depósito; 
III – Lacrar a urna e providenciar o seu transporte até o local do sorteio;
IV – Aprovar ou impugnar os cupons sorteados no prazo de até 15 (quinze) 

dias da data do sorteio;
V – Homologar o resultado do concurso e divulgar os nomes dos sorteados 

no prazo de até 20 (vinte) dias de sua ocorrência;
VI – Coordenar o processo de entrega dos prêmios, e;
VI – Elaborar o relatório geral do sorteio.
Artigo 13. Ao setor competente da Administração fica autorizada a adoção 

das providências necessárias à aquisição do prêmio principal previsto no artigo 
quarto da Lei n.° 2.224/2012.

Artigo 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.                                         
São Sebastião, 08 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5604/2013
“Dispõe sobre a alteração da Lei nº 2063/2010, de 30/06/2010 e 

dá outras providências”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São 

Sebastião, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - O Artigo 1º da Lei nº 2063/2010, de 30/06/2010 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a conceder à Irmandade da Santa Casa “Coração de Jesus”, 
mantenedora do Hospital de Clínicas de São Sebastião, 
subvenção social/auxílio no valor de até R$ 3.000.000,00 (três 
milhões de reais), mensais.”

Artigo 2º - O Artigo 5º da Lei nº 2063/2010, de 30/06/2010 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

698 - 02.11.01 - 3.3.50.43.01.00.00-10.301.1009.2323.0000, 
suplementada no presente exercício, se necessário, até o limite 
de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais).”

Artigo 3º- Fica incluído na Lei nº 2203/2012 – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias a Subvenção/Auxílio, constante desta Lei.

Artigo 4º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
  São Sebastião,   14  de janeiro de 2.013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 03/2013

SEFAZ/SAJUR/nsa

DECRETO Nº 2234/2013
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“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias, conforme  Lei 2169/2011”  e sobre o cancelamento de empenhos não 
processados no exercício de 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 - Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 2169/2011, no valor de R$ 433.000,00 

(quatrocentos e trinta e três mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
284 05.03 Depto Financeiro 4.6.90.71.00 28.843.9002 0.006 433.000,00

TOTAL R$      433.000,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial da 
seguinte dotação orçamentária, no valor de R$ 433.000,00 (quatrocentos e trinta e três mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
398 07.04 Depto de Fiscalização 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.330 433.000,00

TOTAL R$   433.000,00

Artigo 3º - Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais 
de São Sebastião, conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 2169/2011, no valor de R$ 20.000,00  (vinte mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação suplementar 
1034 06.05 Fdo Apos.Pensão Serv.Publ.-FAPS 3.3.90.39.00 09.122.4008 2.162 20.000,00

TOTAL R$     20.000,00

Artigo4º - 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$ 20.000,00 (vinte mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
1041 06.05 Fdo Apos.Pensão Serv.Publ.-FAPS 9.9.99.99.99 99.997.9999 9.003 20.000,00

TOTAL R$      20.000,00

Artigo 5º  Os Órgãos e unidades integrantes da Administração Direta do Poder Executivo constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social, terão os empenhos orçamentários emitidos durante o exercício de 2012 que não tenham sido liquidados e os empenhos de restos a 
pagar que não tenham sido processados até 31 de dezembro cancelados.

Artigo 6º  Não serão passíveis de cancelamento, os empenhos que porventura  seus documentos fiscais estiverem em trâmite nas 
respectivas Secretarias, e que até a presente data não deram entrada na Divisão de Planejamento Econômico. 

Artigo 7º As Divisões  de Contabilidade e de Licitações e Contratos, deverão operacionalizar os serviços de cancelamento dos empenhos 
citados nos artigos anteriores.

Artigo 6º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para fins do fechamento contábil de 2012.
Artigo 7º Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 28 de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5586/2012 DECRETO Nº 5605/2013
“Atualiza o valor mínimo para ajuizamento das ações de execução 

fiscal.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no uso das atribuições legais, e na conformidade com o 
que dispõe a Lei Orgânica deste Município e,

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo segundo do artigo 8º 
da Lei Complementar nº 062/2005, com redação alterada pela Lei 
Complementar nº 096/2009;

CONSIDERANDO as Leis Municipais nºs 1.450/2000 e 
1.971/2009;

CONSIDERANDO que no período de outubro/2011 a 
setembro/2012 o índice inflacionário calculado através do índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA atingiu 5,28%;

D E C R E T A:
Artigo 1º. Fica atualizado monetariamente em 5,28% (cinco 

inteiros e vinte e oito centésimos por cento) o valor fixado no artigo 
primeiro do Decreto 5.271, de 02 de janeiro de 2012, passando a ser 
considerado o montante de R$ 2.468,40 (dois mil, quatrocentos 
e sessenta e oito reais e quarenta centavos) para o corrente 
exercício.

Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 11 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2009SECAD144 – Processo n.º 63.257/2009.
Contratado: Eugênio Carlos Pierotti
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e alteração 
do valor pago a título de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 024/2009.
Valor: R$ 253.887,84 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta 
e sete reais e oitenta e quatro centavos)
Data: 21.12.2012.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Eugênio Carlos Pierotti 
pelo Contratado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A Prefeitura de São Sebastião, através da Secretaria Municipal de Educação, divulga os dias e os horários da escolha de classes/aulas 
para os candidatos aprovados no Processo Seletivo 01/2012.

DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAR O ATENDIMENTO À INFRA-ESTRUTURA DISPONÍVEL NA SEDUC, SOLICITAMOS AOS 
CANDIDATOS QUE COMPAREÇAM COM ANTECEDÊNCIA MÁXIMA DE 10 MINUTOS DA HORA CHAMADA PARA CONVOCAÇÃO. 

Data: 17/01/2013 – Quinta-feira 
Cargo: Professor de Educação Básica I

Classificados de 01 ao 20 - Horário: 9h00.
Classificados de 21 ao 40 - Horário: 10h00.
Classificados de 41 ao 60 - Horário: 11h00.
Classificados de 61 ao 80 - Horário: 14h00.
Classificados de 81 ao 100 - Horário:15h00.
Classificados de 101 ao 120  - Horário:16h00.

Cargo: Professor de Educação Básica I – Educação Infantil e Ensino Fundamental séries iniciais – 
PROJETO DE ATENDIMENTO EM ÁREA DE DIFICIL ACESSO – COMUNIDADE ISOLADA DA ILHA MONTÃO DO TRIGO – Todos os 

Classificados. Horário: 17h00.
 
Data: 18/01/2013 – Sexta-feira
Cargo: Professor de Educação Básica II – Ciências - Classificados de 01 ao 20. Horário: 9h00.
Cargo: Professor de Educação Básica II – História - Classificados de 01 ao 20. Horário: 10h00.
Cargo: Professor de Educação Básica II – Geografia - Classificados de 01 ao 15.  Horário: 11h00.
Cargo: Professor de Educação Básica II – Inglês – Todos os Classificados. Horário: 11h30. 
Cargo: Professor de Educação Básica II – Artes - Todos os Classificados.   Horário: 12h00. 

Data: 21/01/2013 – Segunda-feira
Cargo: Professor de Educação Básica II – Matemática - Todos os Classificados. Horário: 9h00.
Cargo: Professor de Educação Básica II – Português - Todos os Classificados. Horário: 11h00.
Cargo: Professor de Educação Física - Classificados de 01 ao 40.  Horário: 15h00 

Os candidatos deverão comparecer  na Secretaria Municipal da Educação,  situada a Rua Mansueto Pieroti, 391 – 
2º andar – Centro – São Sebastião, munidos de cópia autenticada do Diploma e Histórico, bem como de Declaração de Cumulatividade 

de cargo, se houver.
O não comparecimento do candidato, caso seja chamado, implicará na sua desistência tácita. 
Para as atribuições de classes e ou aulas cujas convocações serão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião, os 

professores, independentemente de qualquer convocação, deverão comparecer no local previsto no item anterior, não cabendo nesta fase 
qualquer representação por procuração.

Para efeito de contratação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico e psicológico, de caráter eliminatório, realizado pela 
Unidade de Saúde Ocupacional – USO ou por sua ordem que avaliará sua aptidão física e mental para o exercício da função, sendo que os 
que não lograrem aprovação não serão contratados. A decisão proferida pela USO será definitiva e a ela não caberá recurso.

Informamos que a convocação não resulta em contratação, pois será respeitado o número de vagas existentes na data base.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO 01/2012 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2013

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO
(01 via em cópia – autenticada)

(     ) Diploma, Taxa/anuidade CR, Carteira

(     ) Identidade

(01 via em cópia simples)

(     ) Título de eleitor com comprovante da última eleição

(     ) CIC / CPF

(     ) PIS / PASEP

(     ) Reservista ou alistamento se homem

(     ) Certidão de Casamento

(     ) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos/ 
24 anos se estudante universitário

(     ) Comprovante de residência ( conta de luz ou telefone, 
contrato de aluguel ou declaração de testemunhas)

(     ) Conta corrente:  Santander – Quem não tiver, receberá 
declaração para abrir após assinatura do contrato.

(Original)

(      ) 01 (Uma) foto 3x4 atual e colorida

(   ) Atestado de antecedentes criminais ou Declaração 
negativa de processo ou condenação na justiça

(De próprio punho)

(      ) Declaração de não cumulatividade de cargo público (ativo 
ou inativo) ou acumulo se prof./médico  (ativo ou inativo)

São Sebastião, 15 de Janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito Municipal 
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SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ITBI Nº. 091/2012
Tendo sido improfícuos os meios de intimação previstos nos 

incisos I e II, do art. 28, do Decreto nº. 2.332/99, 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”, artigo 68, Lei nº. 1.317/98, alterado pelo artigo 1º. da 
Lei 1.769/05, INTIMADO a recolher o montante apurado, bem 
como a Atualização Monetária atualizado nos termos do artigo 73 
da supracitada Lei e do artigo 2º. Da Lei nº. 1.450/00, apurados 
de acordo com o demonstrativo de cálculo em anexo, e conforme 
resumo abaixo do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis 
e de Direitos a Eles Relativos – ITBI. 

Principal do I T B I R$ 15.973,25
Multa R$ 9.362,70
Atualização Monetária R$ 2.752,15
Juros R$ 6.366,64

T    O    T    A    L R$ 34.454,74

SUJEITO PASSIVO: SÉRGIO GOMES DA MOTA - CPF: 
172.965.418-57.

INSC. CADASTRAL: 3134.143.1450.0001.0000/0018/0036/0055
/0075/0095/0105/0135.

INFRAÇÃO: Não recolheu o ITBI gerado, infringindo o disposto 
pelos artigos 69 e 70 da Lei nº. 1.317/98. As penalidades, conforme 
o artigo 74, caput e § 2º da Lei  nº 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 nº. 2.332/99, 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 9h00min às 17h00min.

NATUREZA DO DÉBITO: ITBI gerado com a transmissão 
do bem imóvel situado na Estrada de Rodagem s.s./Bertioga – 
Barequeçaba, de Sandra Maria Malzone Penteado e Antonio 
José Malzone para o Sujeito Passivo citado, de acordo com o 
Instrumento Particular de Venda e Compra Quitado, datado em 
25/11/2009.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12.853/2010.
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 descritas na Lei 1.317/98.
SÃO SEBASTIÃO, 08 de Janeiro de 2013.

LEI Nº 164/2013
“Altera redação da Lei nº 565/1987 e dá outras providências.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, 

Estância Balneária do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1° - O artigo 1º, da Lei 565/1987, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

§ 1º - “Fica o município de São Sebastião autorizado a 
outorgar cessão de posse e oportuna doação à Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
– CDHU, na conformidade do disposto no § 3º, do artigo 26, da 
Lei Federal 6766/79, sem quaisquer ônus ou despesas para a 
CDHU, inclusive as decorrentes de escrituras, registros, taxas, 
impostos e emolumentos, dos seguintes imóveis situados neste 
município, no lugar Enseada, consistente em 107 (cento e sete) 
lotes, provenientes do loteamento denominado “Balneário Turístico 
Enseada”, descritos e caracterizados no anexo nº I, parte integrante 
e inseparável desta Lei”.

§ 2º - Caso sejam descerradas novas matrículas, por força do 
registro do auto de imissão provisória na posse, fica convalidada 
a autorização legislativa de que trata esta lei, para a cessão da 
posse, em conformidade com a nova matrícula aberta, desde que 
correspondente à respectiva quadra e lote do Loteamento “Balneário 
Turístico Enseada”.

Artigo 2° - Nos artigos 3º e seu parágrafo único, no artigo 4º; 
no artigo 5º; no artigo 6º e no artigo 7º, todos da Lei nº 565/1987, 
é acrescida a expressão “cessão de posse”, a par da expressão 
“doação”.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

 São Sebastião,   14  de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  nº 001/2013

ANEXO Nº I
QUADRA LOTE MATRÍCULA

W 01 20.832
W 02 20.481
W 03 20.520
W 04 21.636
W 05 20.833
W 06 20.834
W 07 20.835
W 08 20.836
W 09 20.837
W 10 20.838
W 11 20.482
W 12 20.523
W 13 20.521
W 14 21.291
W 15 21.292
W 16 21.293
W 17 21.294
W 18 21.295
W 19 21.296
W 20 21.297
W 21 21.298

W1 01 21.299
W1 02 21.300
W1 03 21.301
W1 04 21.302
W1 05 21.303
W1 06 21.304
W1 07 21.305
W1 08 21.306
W1 09 21.307
W1 10 21.308
W1 11 21.309
W1 12 21.310
W1 13 21.311
W1 14 20.483
W1 15 20.484
W1 16 20.522
W1 17 20.495
W1 18 20.524
W1 19 21.637
W1 20 21.638
W1 21 21.639
W1 22 21.578
W1 23 21.579
W1 24 21.580
W1 25 21.581
W1 26 21.582
W2 01 20.485
W2 02 21.640
W2 03 21.583
W2 04 21.005
W2 05 21.641
W2 06 21.642
W2 07 21.643
W2 08 21.644
W2 09 21.645
W2 10 21.584
W2 11 21.585
W2 12 21.006
W2 13 21.007
W2 14 21.646
W2 15 21.647
W2 16 21.586
W2 17 21.008
W2 18 20.839

W2 19 20.867
W2 20 21.312
W2 21 21.313
W2 22 21.314
W2 23 21.315
W2 24 20.525
W2 25 20.491
W2 26 20.486
W2 27 20.487
Y 01 20.492
Y 02 21.281
Y 03 21.282
Y 04 21.283
Y 05 21.284
Y 06 21.285
Y 07 21.286
Y 08 21.287
Y 09 21.288
Y 10 21.289
Y 11 21.290
Y 12 21.574
Y 13 21.575
Y 14 21.004
Y 15 20.476
Y 16 20.477
Y 17 21.631
Y 18 20.825
Y 19 20.826
Y 20 20.827
Y 21 20.828
Y 22 20.829
Y 23 20.860
Y 24 20.861
Y 25 21.632
Y 26 21.633
Y 27 21.634
Y 28 21.576
Y 29 20.830
Y 30 20.831
Y 31 20.478
Y 32 20.517
Y 33 21.635

LEI Nº 165/2013
“Dispõe sobre autorização para doação de imóvel à CDHU”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, Estância 

Balneária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, por doação, com 
encargos, à CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo, terreno situado na Avenida Dario Leite Carrijo, no 
Bairro da Enseada, com a superfície de 10.226,50 m², cadastrado sob nº. 
3034.352.6442.0081.0000, objeto da matricula nº. 40.025, do Cartório de 
Registro de Imóveis local, que assim se descreve e se caracteriza:

“O imóvel inicia-se no marco nº 1, localizado à direita da Avenida Dario Leite 
Carrijo, deste ponto segue com distância de 196,90 m (cento e noventa e seis 
metros e noventa centímetros), atingindo o ponto 2, pela lateral da Avenida 
Dario Leite Carrijo, deste ponto deflete à direita e segue com distância de 45,89 
m (quarenta e cinco metros e oitenta e nove centímetros), confrontando com 
área 2, da Prefeitura de São Sebastião SP, destinada a Saúde, desdobrada 
desta Matrícula nº 40,025, atingindo o ponto 3, deste ponto deflete à direita 
e segue com distância de 201,62 m (duzentos e um metro e sessenta e dois 
centímetros), pela lateral da Rua Liberato C. de Campos, atingindo o ponto 4, 
deste ponto deflete à direita e segue com distância de 52,44 m (cinqüenta e 
dois metros e quarenta e quatro centímetros), confrontando com área de Rose 
Nemer e outros, atingindo o ponto 5, deste ponto deflete à direita e segue com 
distância de 22,79 metros (vinte e dois metros e setenta e nove centímetros), 
confrontando com final da Rua Elizio Antunes e área de Rose Nemer e outros, 
atingindo o ponto 1, encerrando uma área de 10.226,50 m² (dez mil duzentos e 
vinte seis metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados)”.

Artigo 2º- O imóvel de que trata o Art.1º desta lei se destinará à edificações 
de  casas populares, para a população considerada de baixa renda.

Artigo 3º- Na eventualidade de a edificação das casas não tiver início no 
prazo de 18 meses contados da formalização da doação ora autorizado, o 
imóvel doado reverterá ao patrimônio municipal.

Artigo 4º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 São Sebastião,   14  de janeiro de 2013.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR nº  003/2013

LEI Nº 166/2013
Dispõe sobre autorização para doação de terreno ao Governo do 

Estado de São Paulo. (Hospital Regional).
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, Estância 

Balneária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara municipal aprovou e ele sanciona a seguinte 
Lei:

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, por 
doação, com encargo, ao Governo do Estado de São Paulo, terreno 
situado na Avenida Vereador Emílio Granato, no Bairro da Enseada, 
com a superfície de 12.000,00 m², com origem no cadastro sob nº. 
3034.31.6442.5125.0001.0000 e na matrícula nº. 37.553, do Cartório 
de Registro de Imóveis local, que assim se descreve e se caracteriza: 

“O imóvel inicia-se no marco nº 4, localizado à esquerda da Avenida 
Vereador Emilio Granato, no sentido São Sebastião – Caraguatatuba; 
do marco nº4 segue com rumo SW 87º 27’ NE e distância de 136,30 
m (cento e trinta e seis metros e trinta centímetros), até atingir o marco 
nº4A, confrontando neste trecho com propriedade de Roberto Santana, 
deste marco deflete à esquerda e segue com rumo SE 9º 54’ NW e 
distância de 90,06 m (noventa metros e seis centímetros), até atingir o 
marco 8A, confrontando neste trecho com remanescente da Matrícula nº 

37.553 de propriedade da Prefeitura de São Sebastião SP, deste marco 
deflete à esquerda e segue com rumo de SW 87º 27’ NE e distância de 
136,30 m (cento e trinta e seis metros e trinta centímetros), até atingir o 
marco nº9, confrontando com sucessores de Isaias Roque, deste marco 
deflete à esquerda e segue com rumo de SE 09º 54’ NW e distância 
de 88,06 m (oitenta e oito metros e seis centímetros), até o marco 
nº4, dividindo neste trecho com Avenida Vereador Emílio Granato, 
encerrando uma área de 12.000,00 m² (doze mil metros quadrados)”.

Artigo 2º- O terreno a que se refere o Art.1º desta lei se destinará 
exclusivamente à edificação do Hospital Regional.

Artigo 3º- Na eventualidade de a edificação do Hospital não tiver 
início no prazo de 18 meses, contados da formalização da sua doação, 
o terreno de que trata esta lei reverterá ao patrimônio municipal.

Artigo 4º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,    14  de janeiro de 2013.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito
Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  nº 002 /2013

“Dispõe sobre autorização para repasse de recurso à ABRAMT 
– Associação Brasileira dos Municípios com terminais Marítimos, 
Fluviais e Terrestres para Embarque e Desembarque de Petróleo 
e Gás Natural.”

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

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a repassar para à 
ABRAMT – Associação Brasileira dos Municípios com terminais 
Marítimos, Fluviais e Terrestres para Embarque e Desembarque de 
Petróleo e Gás Natural, com CNPJ n º 05.419.535/0001-15, com 
sede nesta cidade, a importância de até R$ 144.000,00 (cento e 
quarenta e quatro  mil reais).

Parágrafo único: As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrão à conta da dotação orçamentária n º 04.131.7004.2.250, 
despesa 3.3.90.39 e onerará a Secretaria de Governo.

Artigo 2º- O repasse será efetuado em 12(doze) parcelas mensais 
iguais, e consecutivas, a partir do mês de janeiro de 2013, inclusive, 
e servirão para cobrir despesas necessárias, e mensalidades na 
área de assessoria jurídica especializada bem como perícia técnica 
e outras despesas, no âmbito das ações promovidas por outros 
municípios, nos limites de sua atuação.

Artigo 3º- O Poder Executivo fica autorizado, em sendo 
necessário, a abrir crédito adicional para fazer face às despesas 
decorrentes da execução da presente.

Artigo 4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 São Sebastião,  14   de janeiro de 2013. 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito
Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI   nº  01/2013

DECRETO Nº 2236/2013


