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Saúde do município ganha nova ambulância 
para Samu e arrecada doações para hospital

Atleta do Futuro realiza 
eventos na cidade

www.saosebastiao.sp.gov.br

O SAMU da cidade conta com 8 
ambulâncias e Hospital de Clínicas 
arrecada travesseiros especiais
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E d i t o r i a l
Esta edição apresenta mais assuntos de 

interesse da população sebastianense, um 
dos objetivos do veículo de comunicação. 

O Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) recebeu mais uma 
ambulância para reforçar o atendimento 
às ocorrências na cidade. Agora são 8 e 
a chegada deste novo veículo marca a 
intenção de renovação da frota em 2014. As 
ambulâncias são muito importantes para a 
comunidade.

Outro tema de interesse da população é 
a realização de pré-conferências municipais 
em diversos bairros da cidade, com o intuito 
de permitir que a população possa discutir os 
problemas enfrentados na saúde.  Até o mês 
de novembro estão programados mais dois 
encontros na Costa Sul.

Também de interesse da população 
sebastianense é a realização de audiência 
pública de apresentação do Orçamento para 
2014, que estabelece estimativa de receita e 
de investimentos por áreas. 

No campo do esporte o destaque é para 
o Programa Atleta do Futuro, que utiliza 
a prática de vôlei, mas promove uma 
convivência.

A população agora conta com um novo 
canal de atendimento no Hospital de Clínicas, 
com a implantação de uma sala para o 
Serviço de Atendimento ao Cliente Hospitalar 
– SACH.

E tem mais!
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Moradores de Boiçucanga são ouvidos 
em pré-conferência da Saúde e Comus

O Conselho Municipal de Saúde 
(Comus) e a Secretaria de Saúde realizaram 
(dia 19) mais uma pré-conferência para 
ouvir os usuários com relação ao sistema de 
saúde do município.

O evento desta vez aconteceu no Centro 
de Referência da Assistência Social (Cras) 
de Boiçucanga, na Costa Sul do município, 
e atraiu moradores de Barra do Sahy, Baleia, 
Cambury e Boiçucanga.

A iniciativa visa traçar novas diretrizes 
para o setor, as quais serão apresentadas em 
2014 nas conferências Estaduais e Nacional. 
“Queremos saber como está à situação e a 
realidade de quem utiliza a saúde”, disse 
rperesentante do Comus.

Os participantes foram divididos em três 
grupos para debater temas como o controle 
social, feito com a participação popular; 
a co-gestão do sistema, que significa a 
inclusão de novos sujeitos nos processos 
de gestão, e a violência contra os idosos, 
crianças e mulher.

Antes, porém, os assuntos foram 
apresentados em vídeos e explicados 
pelos conselheiros. “É necessário brigar 
por recursos e projetos que se aproximem 
da realidade dos usuários. Uma forma de 
participação popular pode ser através do 
Conselho Municipal de Saúde”, declarou um 
conselheiro. Ele esclareceu, ainda, como é a 
composição do Comus, os mecanismos de 
controle no SUS (Sistema Único de Saúde) 
e o que é Conselho Gestor de Unidade, cuja 
função é garantir a quantidade e qualidade 
dos serviços prestados.

Idosos
Segundo a assistente social e representante 

do segmento dos trabalhadores da Saúde no 
Comus, Maria Aparecida Pinheiro Piedade, 
a Cidinha, os usuários devem sair da zona de 
conforto e discutir a saúde de maneira que 
traga qualidade para todos. “Isso precisa ser 
feito em conjunto”, frisou.

A vice-presidente do Comus afirmou 
que São Sebastião começou a ter muitas 
notificações com relação à violência contra 
o idoso, principalmente o abandono. “A 
nossa cultura ainda é a do tapa porque 
aprendemos assim e não temos modelo de 
referência”, comentou.

De acordo com ela, o idoso é protegido 
por lei e possui vários direitos; um deles é 
a pensão alimentícia por parte dos filhos. 
“Maus tratos e usar o dinheiro do idoso é 
crime previsto em lei”, advertiu Marcia.

Até o mês de novembro 
estão programados mais 
dois encontros na Costa Sul

Propostas
Quanto às propostas sugeridas pelos 

grupos estão a implantação de farmácia 
na unidade de saúde de Barra do Sahy; 
criação de mais uma ESF (Estratégia Saúde 
da Família) em Cambury; implantação 
de programa de saúde específico para 
adolescentes; agilidade na marcação 
de consulta de retorno ao médico; 
implementação de programa de combate ao 
fumo dentre outras.

Os usuários também reclamaram da 
falta de médicos em algumas unidades. 
A coordenadora da ESF, Sandra Mamy 
Umehara, admitiu o problema e afirmou 
que a secretaria não tem medido esforços 
para solucionar a questão. “A Administração, 
inclusive, realizou o cadastro no programa 
Mais Médico, do Governo Federal. 
Entretanto, temos dificuldade de fixar 
médicos na região”, observou.

Ela também falou que a pasta tem 

investido na informatização do sistema 
para melhorar o atendimento e que, em 
breve, uma Fundação de Saúde entrará 
em operação para gerenciar o programa 
Saúde da Família. A criação já foi aprovada 
pelo Comus e será enviada para a Câmara 
Municipal para aprovação pelos vereadores.

Outubro
Até o mês de novembro estão 

programados mais dois encontros na Costa 
Sul para discutir os problemas enfrentados 
na saúde.

A próxima pré-conferência será realizada 
em Maresias no dia 16 de outubro, a partir 
das 17h30, na Escola Municipal Edileusa 
Brasil Soares, na rua Projetada, 33. Já em 
Barra do Sahy o encontro acontecerá no 
dia 6 de novembro, a partir das 16h30, na 
Escola Municipal Henrique Tavares de 
Jesus, situada na avenida Adelino Tavares, 
301.

Ouvidoria atende comunidade
Com relação aos problemas, muitas vezes bem pontuais, a orientação é para que 

os usuários entrem em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com 

a Ouvidoria da Saúde. O objetivo do setor é ouvir a opinião sobre os serviços 

prestados e encaminhar as reclamações para a divisão responsável com vistas ao 

aprimoramento do atendimento.  

Em Boiçucanga, os participantes elegeram ainda os delegados que irão representar 

as diferentes classes participativas na VI Conferência Municipal de Saúde, a ser 

realizada nos dias 22 e 23 de novembro no centro da cidade.  

Serviço:
O atendimento da Ouvidoria é feito pelo telefone 0800-770-0029.

Encontro ocorreu no Centro de Referência da Assistência Social
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Hospital de Clínicas pede doações de 
travesseiros especiais à comunidade

Foto: Halsey Madeira/PMSS

Veículo reforçará o atendimento do Samu na cidade

Saúde do município ganha mais
uma ambulância para o SAMU 

O SAMU conta com 8 
ambulâncias; veículo é 
o primeiro passo para a 
modernização da frota

Travesseiros diferem no tamanho, tecido, recheio, volume e peso

O Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) de São Sebastião 
recebeu uma ambulância para reforçar 
o atendimento às ocorrências na cidade. 
O novo veículo foi apresentado às 
autoridades municipais no dia 19, em 
frente ao Paço Municipal.

A aquisição da viatura foi viabilizada 
por meio de um convênio entre a 
Prefeitura e o Ministério da Saúde, um 

Hospital de Clínicas pede doações de 
travesseiros especiais à comunidade

O Hospital de Clínicas de São Sebastião 
está precisando de travesseiros. Esta 
necessidade foi informada pelo hospital, no 
dia 18.

O hospital tem 130 leitos e precisa 
aproximadamente de 100 travesseiros. O 
anúncio dessa necessidade foi feito durante 
a entrega de doações do Fundo Social de 
Solidariedade. 

investimento total é de R$ 122 mil. 
Com o novo veículo o município passa 
a contar com oito ambulâncias para o 
atendimento na cidade.

De acordo com a coordenação geral 
do Samu, a unidade ficará em São 
Sebastião. “Este veículo servirá para 
suprir a demanda quando outro veículo 
estiver em manutenção. Ele pode ser 
usado como uma UTI avançada e 
suporte básico”.

O governo municipal informou que 
este é o primeiro passo para o projeto 
de renovação da frota do Samu. “Este é 
um convênio com o Ministério da Saúde, 
que nos encaminhou o primeiro veículo 
e a partir de 2014 nós pretendemos 
renovar toda a frota”. 

Segundo o hospital, os travesseiros 
requeridos não são os comuns, à venda em 
casa de colchões e do ramo. “Os travesseiros 
hospitalares são diferenciados pelo seu 
tamanho, capa, tecido padrão, recheio, 
volume e peso, além do preço”.

Os travesseiros doados podem ser 
entregues na portaria do Hospital de Clínicas 
de segunda a sexta em horário comercial.

Semana de Trânsito recebe ação da Polícia 
Rodoviária na Avenida Guarda Mor Lobo Viana

Trabalho da Ditraf foi voltado 
às crianças, jovens e adultos

Como parte da programação da Semana 
de Trânsito de São Sebastião, a Avenida 
Guarda Mor Lobo Viana, a principal do 
município, recebeu dia 20 uma ação da Polícia 
Rodoviária para fortalecer a campanha de 
conscientização sobre segurança.

Faixas alertaram quanto ao respeito 
e valorização da vida. Panfletos foram 
entregues para enfatizar a mensagem de 
prestar atenção na sinalização e nos demais 
cuidados na hora de atravessar as ruas.

Para o policial militar Valdir Antunes, 
um dos organizadores da atividade, é muito 
importante manter a população informada 

Equipe mostra faixa e entrega panfletos com informações sobre segurança no trânsito 

com o intuito de tornar ainda mais claro 
os benefícios da boa conduta no trânsito. 
“Uma cidade que orienta bem seus cidadãos 
previne acidentes e garante a segurança e o 
bom funcionamento da mesma”, falou.  

A iniciativa contou com o apoio das 
equipes da Guarda Civil Municipal, Defesa 
Civil e a Associação Motoclube Cavalo 
Marinho, e ocorreu sem nenhum prejuízo 
ao fluxo normal da avenida, devidamente 
controlado pela Polícia Rodoviária.

A Semana de Trânsito teve início na 
segunda-feira (16) e encerrou dia 20. A 
agenda elaborada pelos coordenadores da 
Educação no Trânsito da  Divisão de Tráfego 
seguiu com programação direcionada para 
crianças, jovens e adultos, com palestras, 
brincadeiras entre outras atividades.

Foto: Felipe Riela /PMSS

Foto: Divulgação
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“Dispõe sobre suplementação de dotações Orçamentárias, conforme Lei 2229/2012”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

D E C R E T A:
Artigo 1º- Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 2229/2012, no valor de R$ 1.870.814,00 (um 
milhão, oitocentos e setenta mil, oitocentos e quatorze reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
30393 04.01 Depto Des. Humano 4.4.90.52.00 08.244.4002 2.290 20.000,00
30424 04.03 Fdo Mun. Assist.Social 3.3.90.93.00 08.244.4002 2.294 14.000,00

261 05.02 Depto de Receita 3.3.90.31.00 04.122.7001 2.327 25.000,00
262 05.02 Depto de Receita 3.3.90.30.00 04.129.7001 2.245 2.500,00
264 05.02 Depto de Receita 3.3.90.36.00 04.129.7001 2.245 6.200,00
265 05.02 Depto de Receita 3.3.90.39.00 04.129.7001 2.245 12.000,00

30422 06.01 Depto Recursos Humanos 3.1.90.94.00 04.122.7001 2.329 108.000,00
323 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.47.00 04.122.9001 0.001 13.615,00

29309 06.04 Depto de Frota 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.359 62.000,00
18366 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.30.00 18.541.6006 2.224 10.899,00
18374 08.01 Depto de Meio Ambiente 4.4.90.52.00 18.541.6006 2.224 10.000,00
18382 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.30.00 18.541.6006 2.324 10.000,00
18387 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.324 15.000,00
29313 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.359 6.000,00
18405 08.02 Depto de Pesca e Abastec. 3.3.90.39.00 20.605.6005 2.324 10.000,00

492 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.47.00 12.361.9001 0.002 400.000,00
493 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.362.2003 2.056 17.000,00
498 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.13.00 12.365.2002 2.050 100.000,00
499 09.01 Depto Administrativo 3.1.91.13.00 12.365.2002 2.050 100.000,00
509 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.47.00 12.365.9001 0.003 200.000,00

29904 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.93.00 12.362.2003 2.056 3.000,00
30425 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.367.2008 2.325 15.000,00

609 09.04 FUNDEB 3.1.90.13.00 12.361.2001 2.041 50.000,00
18444 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.122.3008 2.112 50.000,00
18446 10.02 Depto de Esportes 4.4.90.52.00 27.122.3008 2.112 68.100,00

699 11.01 Depto de Adm. e Controle 3.3.90.47.00 10.122.9001 0.005 320.000,00
709 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.001 5.000,00
726 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.36.00 10.301.1001 2.316 17.000,00

18290 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.321 50.000,00
18295 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.321 40.000,00

790 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.30.00 10.305.1005 2.026 10.000,00
791 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.36.00 10.305.1005 2.026 3.000,00

29346 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.122.3006 2.360 13.000,00
30430 15.03 Depto da Guarda Civil Mun. 3.3.50.43.00 06.181.8006 1.102 50.000,00
17264 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.330 14.500,00
30375 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.93.00 04.122.7001 2.330 20.000,00

TOTAL R$   1.870.814,00    

Artigo 2º- Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações 
orçamentárias, no valor de R$ 1.870.814,00 (um milhão, oitocentos e setenta mil, oitocentos e quatorze reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
29335 03.01 Depto de Comunicação 3.3.90.39.00 04.131.7004 2.360 7.900,00

156 04.01 Depto Des. Humano 3.3.90.30.00 08.122.4007 2.152 14.000,00
159 04.01 Depto Des. Humano 3.3.90.36.00 08.122.4007 2.152 18.000,00

18338 04.03 Fdo Mun. Assist.Social 3.3.50.43.00 08.243.4010 2.331 20.000,00
318 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.36.00 04.122.7001 2.329 29.950,00
329 06.04 Depto de Frota 3.3.90.30.00 04.122.7001 2.329 20.000,00

18366 08.01 Depto Meio Ambiente 3.3.90.30.00 18.541.6006 2.224 1.601,00
18377 08.01 Depto Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.224 25.400,00
18397 08.02 Depto de Pesca e Abastec. 4.4.90.51.00 20.605.6005 1.109 118.899,00

477 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 400.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 200.000,00

28188 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.046 110.000,00
539 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.39.00 12.361.2001 1.005 90.000,00

29908 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 12.363.2004 2.064 20.000,00
608 09.04 FUNDEB 3.1.90.13.00 12.361.2001 2.041 50.000,00

29956 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.812.3007 2.363 118.100,00
17163 11.01 Depto de Adm. e Controle 3.3.90.93.00 10.122.1009 2.039 14.300,00
29910 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.002 5.000,00

754 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 11.500,00
759 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.303.1006 2.028 7.500,00

17047 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.012 7.400,00
774 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.304.1004 2.019 7.264,00

18311 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.39.00 10.305.1005 2.025 20.000,00
18313 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.305.1005 2.322 80.000,00
18315 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.39.00 10.305.1005 2.353 20.000,00
29266 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.30.00 10.305.1005 2.353 35.000,00

803 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.122.3006 2.103 13.000,00
810 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.36.00 13.392.3002 2.090 1.200,00
814 12.02 Depto de Turismo 4.4.90.51.00 23.695.6004 1.062 240.900,00
900 14.01 Sec.Adm.Reg.Div.Subord. 3.3.90.30.00 15.122.5010 2.190 5400,00
952 15.01 Sec.Seg.Div.Subord. 3.3.90.30.00 06.122.8005 2.276 50.000,00
981 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.30.00 06.181.8001 2.265 1.600,00
982 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.39.00 06.181.8001 2.265 66.900,00

17261 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 04.122.7001 2.330 40.000,00
TOTAL R$  1.870.814,00 

Artigo 3º- Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabelecida pelo Artigo 8º,  da Lei 2229/2012, conforme abaixo descrito:

Nº Órgão  Departamento Econômica Funcional  Ação  Transpor de  Transpor para
18366 08.01 Depto Meio Ambiente 3.3.90.30.00 18.541.6006 2.224 15.000,00
18377 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.224 15.000,00

494 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.362.2003 2.056 3.000,00
493 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.362.2003 2.056 3.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 51.000,00

30426 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.91.00 12.365.2002 2.050 51.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 6.300,00

30427 09.01 Depto Administrativo 3.1.91.91.00 12.365.2002 2.050 6.300,00
694 11.01 Depto de Adm. e Controle 3.3.90.39.00 10.122.1009 2.039 25.000,00
692 11.01 Fdo Mun. Assist. Social 3.3.90.30.00 10.122.1009 2.039 25.000,00

17163 11.01 Depto de Adm. e Controle 3.3.90.93.00 10.122.1009 2.039 15.000,00
692 11.01 Fdo Mun. Assist. Social 3.3.90.30.00 10.122.1009 2.039 15.000,00
711 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.001 5.000,00
709 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.001 5.000,00
723 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.002 5.000,00
718 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.002 5.000,00

17170 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.316 13.000,00
726 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.36.00 10.301.1001 2.316 13.000,00

29913 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.316 5.000,00
726 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.36.00 10.301.1001 2.316 5.000,00

17047 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.012 20.000,00
740 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.302.1003 2.012 20.000,00

17266 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 04.122.7001 2.330 11.000,00
17264 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.330 11.000,00

TOTAL  R$ 174.300,00  R$     174.300,00  

Artigo 4º- Fica suplementada a dotação abaixo, conforme artigo 7º Inciso V da Lei 2229/2012, referente ao Convênio com O Governo do Estado de São 
Paulo, Convênio Creche–Escola do Programa “Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil” no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta 
mil reais).

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
30429 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.365.2002 1.008 260.000,00

TOTAL R$ 260.000,00  

Artigo 5º- Ficam suplementadas as dotações abaixo, conforme artigo 7º Inciso V da Lei 2229/2012, no valor de R$ 13.388.585,00 (treze milhões, trezentos 
e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
13 02.01 Sec.Ass.Jur.Div.Subord. 3.1.90.11.00 03.122.7003 2.263 47.000,00
26 02.02 Procuradoria Defesa Cons. 3.1.90.11.00 03.122.7003 2.263 15.500,00
38 02.03 Procuradoria Trabalhista 3.1.90.13.00 03.122.7003 2.263 9.900,00
49 02.04 Procuradoria Fiscal 3.1.90.11.00 03.122.7003 2.263 15.550,00
50 02.04 Procuradoria Fiscal 3.1.90.13.00 03.122.7003 2.263 13.000,00
52 02.04 Procuradoria Fiscal 3.1.91.13.00 03.122.7003 2.263 5.000,00
93 02.08 Procuradoria Judicial 3.1.90.11.00 03.122.7003 2.263 22.500,00
94 02.08 Procuradoria Judicial 3.1.90.13.00 03.122.7003 2.263 57.700,00
96 02.08 Procuradoria Judicial 3.1.91.13.00 03.122.7003 2.263 9.600,00

107 03.01 Depto de Comunicação 3.1.90.11.00 04.131.7004 2.250 73.500,00
108 03.01 Depto de Comunicação 3.1.90.13.00 04.131.7004 2.250 2.000,00
126 03.02 Depto Tec. e Informação 3.1.90.11.00 04.126.7002 2.312 44.600,00
127 03.02 Depto Tec. e Informação 3.1.90.13.00 04.126.7002 2.312 900,00
129 03.02 Depto Tec. e Informação 3.1.91.13.00 04.126.7002 2.312 1.300,00
136 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.1.90.05.00 04.122.7001 2.234 2.350,00
137 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.234 3.900,00
138 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.234 10.950,00
140 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.234 22.600,00
153 04.01 Depto Des. Humano 3.1.90.13.00 08.122.4007 2.152 19.300,00
155 04.01 Depto Des. Humano 3.1.91.13.00 08.122.4007 2.152 3.600,00
199 04.02 Depto Rel.Emprego e Trabalho 3.1.90.11.00 08.331.4003 2.284 11.900,00
200 04.02 Depto Rel.Emprego e Trabalho 3.1.90.13.00 08.331.4003 2.284 900,00

18340 04.03 Fdo Mun. Assist.Social 3.3.90.30.00 08.244.4002 2.294 50.000,00
257 05.02 Depto de Receita 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.327 200.300,00
258 05.02 Depto de Receita 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.327 8.200,00
260 05.02 Depto de Receita 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.327 500,00
270 05.03 Depto Financeiro 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.327 69.900,00
271 05.03 Depto Financeiro 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.327 3.600,00
290 06.01 Depto Rec. Humanos 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.329 52.100,00
301 06.02 Depto de Suprimentos 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.329 41.900,00
304 06.02 Depto de Suprimentos 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.329 4.300,00
312 06.03 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.329 63.500,00
315 06.03 Depto Administrativo 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.329 24.400,00
323 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.47.00 04.122.9001 0.001 486.385,00
325 06.04 Depto de Frota 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.329 46.200,00
332 06.04 Depto de Frota 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 150.000,00
342 07.01 Sec.Mun.Obras Div.Subord. 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.330 300,00
398 07.04 Depto de Fiscalização 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.330 69.200,00
401 07.04 Depto de Fiscalização 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.330 3.700,00
408 07.05 Depto Obras Particulares 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.330 23.800,00

411 07.05 Depto Obras Particulares 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.330 400,00
18379 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.1.90.11.00 18.541.6006 2.324 111.000,00
18380 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.1.90.13.00 18.541.6006 2.324 8.400,00
18381 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.1.91.13.00 18.541.6006 2.324 34.500,00
18400 08.02 Depto Pesca e Abastec. 3.1.90.13.00 20.605.6005 2.324 6.300,00

640 10.01 Sec.Esporte Div.Subord. 3.1.90.11.00 27.122.3008 2.112 243.200,00
643 10.01 Sec.Esporte Div.Subord. 3.1.91.13.00 27.122.3008 2.112 18.700,00

18436 10.02 Depto de Esportes 3.1.90.11.00 27.122.3008 2.112 947.600,00
18437 10.02 Depto de Esportes 3.1.90.13.00 27.122.3008 2.112 25.800,00
18438 10.02 Depto de Esportes 3.1.91.13.00 27.122.3008 2.112 23.400,00

795 12.01 Depto de Cultura 3.1.90.11.00 13.122.3006 2.103 36.300,00
796 12.01 Depto de Cultura 3.1.90.13.00 13.122.3006 2.103 16.000,00
798 12.01 Depto de Cultura 3.1.91.13.00 13.122.3006 2.103 14.100,00
818 12.02 Depto de Turismo 3.1.90.13.00 23.695.6004 2.314 5.100,00
820 12.02 Depto de Turismo 3.1.91.13.00 23.695.6004 2.314 800,00
829 12.03 Depto de Patrimônio 3.1.90.11.00 13.122.3006 2.103 23.400,00
830 12.03 Depto de Patrimônio 3.1.90.13.00 13.122.3006 2.103 800,00
832 12.03 Depto de Patrimônio 3.1.91.13.00 13.122.3006 2.103 3.700,00
850 13.01 Gabinete do Prefeito 3.1.90.11.00 04.122.7006 2.308 10.700,00
851 13.01 Gabinete do Prefeito 3.1.90.13.00 04.122.7006 2.308 2.300,00
869 13.03 Fdo Social Solidariedade 3.1.90.11.00 08.122.4002 2.328 26.800,00
872 13.03 Fdo Social Solidariedade 3.1.91.13.00 08.122.4002 2.328 2.300,00
900 14.01 Sec.Adm.Reg.Div.Subord. 3.3.90.30.00 15.122.5010 2.190 500.000,00 
903 14.01 Sec.Adm.Reg.Div.Subord. 3.3.90.39.00 15.122.5010 2.190 650.000,00
909 14.01 Sec.Adm.Reg.Div.Subord. 3.3.90.39.00 15.452.5001 2.305 8.220.000,00
916 14.02 Depto Adm Reg. Costa Norte 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 136.000,00
917 14.02 Depto Adm Reg. Costa Norte 3.1.90.13.00 15.122.5010 2.190 1.300,00
918 14.02 Depto Adm Reg. Costa Norte 3.1.91.13.00 15.122.5010 2.190 10.400,00
924 14.03 Depto Adm.Reg.Centro 3.1.90.05.00 15.122.5010 2.190 3.600,00
925 14.03 Depto Adm.Reg.Centro 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 174.200,00
927 14.03 Depto Adm.Reg.Centro 3.1.91.13.00 15.122.5010 2.190 8.400,00
936 14.04 Depto Adm.Reg.Costa Sul 3.1.90.05.00 15.122.5010 2.190 300,00
938 14.04 Depto Adm.Reg.Costa Sul 3.1.90.13.00 15.122.5010 2.190 28.100,00
948 15.01 Sec.Seg.Div.Subord. 3.1.90.13.00 06.122.8005 2.276 950,00
968 15.02 Depto Vigilância Municipal 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 121.900,00
969 15.02 Depto Vigilância Municipal 3.1.90.13.00 06.122.8005 2.276 5.200,00
971 15.02 Depto Vigilância Municipal 3.1.91.13.00 06.122.8005 2.276 15.300,00
998 15.03 Depto Guarda Civil Municipal 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 56.700,00
999 15.03 Depto Guarda Civil Municipal 3.1.90.13.00 06.122.8005 2.276 26.000,00

17258 16.02 Depto Planejamento 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.330 170.600,00
17259 16.02 Depto Planejamento 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.330 1.100,00
17260 16.02 Depto Planejamento 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.330 5.100,00

TOTAL R$  13.388.585,00       

Artigo 6º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 03 de setembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5848/2013

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  
Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às solicitações de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano e/
ou da Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios 2012 e 2013, ficam os contribuintes abaixo relacionados notificados para ciência da análise e conclusão dos 

correspondentes processos administrativos, a saber:
Contribuinte Inscrição Cadastral Tributo Decisão Processo

Antonio Barroso 3134.142.1308.0933.0000 IPTU Indeferimento 8733/2012
Carminda do Nascimento Conceição 3134.121.5279.0264.0000 IPTU Indeferimento 3801/2013
Maria Lopes Vieira dos Santos 3134.143.2249.0621.0000 IPTU Indeferimento 9667/2012
Jose Ferreira da Costa 3034.352.6425.0055.0000 IPTU Indeferimento 348/2013

Comunicamos, outrossim, que o indeferimento das solicitações acima relacionadas justifica-se pelo não atendimento aos requisitos previstos na 
legislação vigente, qual seja Lei nº. 1.317/98 (e alterações), e por essa razão deverão promover o pagamento do(s) tributo(s) devido(s).

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 dias, a contar da data da publicação deste Edital de Notificação de 
Lançamento. 

O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por 
cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 

São Sebastião, 10 de setembro de 2013.
Andréa Peres Magalhães Castro

Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 1.317/98, ficam 
notificados, através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, os contribuintes abaixo relacionados a 
promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s) conforme os processos administrativos correspondentes, a saber:

Contribuinte Inscrição Cadastral Tributo Valores em R$ Processo
Darcy Dias V Cunha e Filhos 3134.121.6268.0066.0000 Tx  lixo/2013 174,24 1057/2013
Mirei Ono 3134.121.3395.0218.0000 Tx lixo/2012 246,96 11739/2012
Armando Jorge Magnani 3134.121.62387.055.0000 Tx lixo/2013 256,16 2512/2013
Mirei Ono 3134.121.3395.0211.0000 Tx lixo/2012 96,04 11736/2012
João Aversa 3134.142.4236.0300.0006 Tx lixo/2012 131,10 4049/2012
Virgilio Frugoli 3134.142.4239.0019.0000 Tx lixo/2012 176,88 12533/2012
Geraldo Botega 3134.121.6258.0056.0000 Tx lixo/2013 359,16 098/2013
Jose Rosa de Mello 3134.121.6255.0129.0000 Tx lixo/2012 186,96 8774/2012
Guaraciaba de Oliveira Nogueira 3134.121.6255.0122.0000 Tx lixo/2012 92,64 9062/2012
Liana Ferraz P Fernandes 3134.142.4248.0101.0100 Tx lixo/2012 637,20 7774/2012
Hiroshi Kominami 3134.142.1421.0362.0200 Tx  lixo/2013 113,63 3174/2013
Hiroshi Kominami 3134.142.1421.0360.0200 Tx lixo/2012 107,95 6650/2012
Benedito Furtado leite 3134.142.4208.0177.0000 Tx  lixo/2013 355,20 1507/2013
Izidro Fernandes 3134.142.4239.0144.0000 Tx lixo/2012 211,81 14715/2012
Hiroshi Kominami 3134.142.1421.0360.0400 Tx lixo/2012 113,11 2939/2012
Emp Cinem Reun Maximo ltda 3134.142.4208.0094.0900 Tx lixo/2010 197,83 7431/2010

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital de Notificação de 
Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por 
cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 17 de setembro de 2013

Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 1.317/98, ficam 
notificados, através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, os contribuintes abaixo relacionados a 
promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s) conforme os processos administrativos correspondentes, a saber:

Contribuinte Inscrição Cadastral Tributo Valores em R$ Processo
Antonio Carlos dos Santos 3134.142.4186.0042.0000 Tx lixo/2012 213,00 9461/2012
Jose Carlos Poloni 3134.142.1421.0010.0200 Tx lixo/2010 318,75 1945/2010
Emp Cinem Reun Maximo ltda 3134.142.4208.0094.0000 Tx lixo/2011 207,12 265/2011
Mario Martinez Gil 3134.142.1432.0274.0000 Tx lixo/2011 129,36 8287/2011
Hortencia F Noemia Currubolo 3134.142.1421.0428.0000 Tx lixo/2011 292,68 13570/2011
Adair Rego 3134.121.6258.0097.0100 Tx lixo/2011 277,08 3018/2011
Sylvio Feliciano Rocha 3134.142.1411.0298.0400 Tx lixo/2011 179,04 5201/2011
Artur Ramirez Balut 3134.142.4206.0121.0000 Tx lixo/2011 146,61 6419/2011
Nilton Sinju Honuma 3134.142.1411.0304.0000 Tx lixo/2011 689,25 11358/2011
José Carlos Fernandes 3134.121.6258.0082.0000 Tx  lixo/2013 247,90 3696/2013
Leonor Santos de Oliveira e Filhos 3134.142.4209.0025.0000 Tx  lixo/2013 542,29 96/2013
Jone Luig Aleixo 3134.121.6227.0222.0000 Tx  lixo/2013 246,08 1374/2013
Nilza Chagas Caldeira 3134.121.6268.0085.0000 Tx  lixo/2013 149,76 2205/2013

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital de Notificação de 
Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por 
cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 17 de setembro de 2013.

Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 1.317/98, ficam 
notificados, através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, os contribuintes abaixo relacionados a 
promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s) conforme os processos administrativos correspondentes, a saber:

Contribuinte Inscrição Cadastral Exercício Tibuto Valores em R$ Processo 

Romualdo Pereira da Silva 3133.111.6271.0063.0000 2013 IPTU 1.223,97 100177/20122013 Tx lixo 450,71

Alcides Cocco 3034.361.1292.0122.0000 2013 IPTU 833,73 6571/20092013 Tx lixo 300,84
Alcides Cocco 3034.361.1292.0174.0000 2013 ITU 349,95 6571/2009
Alcides Cocco 3034.361.1292.0165.0000 2013 ITU 349,10 6571/2009
Alcides Cocco 3034.361.1292.0132.0000 2013 ITU 386,27 6571/2009

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital de Notificação de 
Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por 
cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 10 de setembro de 2013

Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

A Prefeitura Municipal de São Sebastião convida os municipes a participarem da Audiência Pública, 
em atendimento a Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal Artigo 9º Parágrafo 4º, 
onde demonstrará o cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2013, a ser realizada no dia 

26/09/2013, às 18:00, na Câmara Municipal.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Cumprimento das Metas Fiscais
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“Designa membros do Conselho Deliberativo do Fundo Social de 
Solidariedade”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO os termos do artigo 4º, combinando com o parágrafo 
único do artigo 5º, da Lei nº. 395 de 23 de outubro de 1983,

D E C R E T A:
Artigo 1º- Ficam designados para compor o Conselho Deliberativo do 

Fundo Social de Solidariedade, criado pela Lei nº. 395/1983, as pessoas 
abaixo, a saber:

EQUIPE TÉCNICA:
•	 Roseli Trevisan Primazzi  Presidente
•	 Vanda Lucia da Silva Lopes Chefe da Divisão Administrativa
•	 Edna da Silva Pereira  Assessor de Divisão
•	 Eva Aparecida dos Santos Falcão Assessor de Divisão
•	 Márcia Aparecida de Oliveira Assessor Técnico Administrativo

CONSELHEIROS:
•	 Ana Margarida Soares de Araújo Freire
•	 Daniela de Sousa Monteiro Primazzi
•	 Sabrina Primazzi Malagoli
•	 Maria Cristina de Mattos Coelho
•	 Annie Mello de Aguiar
•	 Claudia Maria Puertas Tavares
•	 Márcia Gallani

Artigo 2º- São nomeados para compor o FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE, como TESOUREIRO e ASSESSOR JURIDICO, 
respectivamente, os seguintes servidores municipais:
•	 Solange do Nascimento Ferreira Arruda - Tesoureiro
•	 Dr. João Baptista Fernandes Filho – Assessor Jurídico

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º- Revoga-se o Decreto nº. 5160, de 13 de setembro de 2011.

São Sebastião,    18     de setembro de 2013.
   

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5856/2013

DECRETO Nº 5855/2013
“Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos das recepções 

das Unidades de Saúde do Município, estabelecendo POP - Procedimento 
Operacional Padrão.”

     ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no 
exercício de suas atribuições legais que são conferidas pelo artigo 69, inciso 
III da Lei Orgânica do Município de São Sebastião.

D E C R E T A:
Artigo 1º– Fica aprovado, na forma dos anexos deste Decreto, o POP – 

Procedimento Operacional Padrão, no âmbito das ações, procedimentos e 
rotinas internas de funcionamento das Recepções das Unidades de Saúde 
do Município, estabelecendo também uniformização dos atendimentos 
dispensados aos usuários do Sistema de Saúde do Município.

Parágrafo Único – O POP das recepções será executado seguindo as 
características e vocação de cada Unidade de Saúde do Município.

Artigo 2º– Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,       16        de setembro de 2013.

  
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

UNIDADE DE SAÚDE - RECEPÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Acolher é receber bem, ouvir a demanda, buscar formas de compreendê-

la e solidarizar-se com ela. Desenvolver maneiras adequadas de receber 
os distintos modos como a população busca ajuda nos serviços de saúde, 
respeitando o momento existencial de cada um (Campos, 2003).

O acolhimento na saúde é a construção de uma nova postura de todos os 
profissionais e do serviço, que visa à ampliação do acesso com abordagem 
de risco e vulnerabilidade, como responsabilidade social, a construção de 
novos valores de solidariedade, compromisso e construção da cidadania.

A Secretaria Municipal da Saúde de São Sebastião, em consonância com 
os princípios do Sistema Único de Saúde e do Pacto pela Saúde, buscando 
garantir a universalidade e a oportunidade de acesso dos cidadãos a todas 
as ações e serviços, estabelece a padronização das ações desenvolvidas 
pela recepção dos serviços de saúde, coerentes com as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização.

Para o cumprimento destes princípios, a Secretaria Municipal da 
Saúde estabelece a padronização das ações desenvolvidas por todos os 
profissionais que atuam na recepção das unidades de saúde, com base no 
planejamento do trabalho de forma a adequá-lo, visando contribuir para a 
melhor qualidade da assistência.

O Procedimento Operacional Padrão (POP) é uma descrição detalhada 
de todas as operações necessárias para a realização de uma atividade, ou 
seja, é um roteiro padronizado para realizar uma atividade.

Para tanto, tem o objetivo de padronizar as ações ofertadas pelo serviço 
de saúde, minimizando a ocorrência de variações indesejáveis destas ações, 
causadas pela falta de habilidade ou de conhecimento do profissional, 
propiciando a melhoria na qualidade da assistência prestada por este setor 
das unidades de saúde. 

Esta primeira versão servirá de ponto de apoio para as novas versões e 
atualizações, necessitando da participação ativa de todos os profissionais 
envolvidos.

2. OBJETIVOS
2.1 O objetivo geral é o desenvolvimento de competências e habilidades 

dos profissionais da Recepção de Unidades de Saúde como contribuição na 
melhoria da qualidade à Assistencia a Saúde.

Por desenvolvimento entendemos aqui, principalmente, o 
desenvolvimento de competências comportamentais e não apenas os 
conhecimentos adquiridos pelos Recursos Humanos em âmbito profissional, 
técnico ou em âmbito intelectual.

2.2 Como objetivos específicos:
•	 Obedecer às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) no 

atendimento das necessidades do cliente, bem como as demais 
legislações (Constituição Federal, Códigos Civil, Penal, CLT – 
Consolidação das Leis Trabalhistas, Estatutos, Códigos de Ética e 
Disciplina, Leis Administrativas);

•	 Organizar os serviços prestados pela Recepção;
•	 Padronizar a execução das tarefas, dando continuidade ao serviço, 

independente de quem o faça;
•	 Otimizar o serviço ofertado.
A recepção é muito importante na percepção da qualidade dos serviços e 

esta percepção poderá se confirmar ou não na continuidade do atendimento, 
que a partir deste momento será feito por profissionais médicos, enfermagem 
e outros. O relacionamento de toda a equipe com os profissionais de 
recepção precisa estar harmonizado, refletindo o conjunto de valores no 
atendimento que se deseja apresentar aos clientes.

Os usuários dos serviços de saúde apenas serão dispensados após 
receber orientação adequada à sua solicitação, com informações e 
encaminhamentos corretos.

O atendimento na recepção deve estar pautado por:
•	 Acolher o usuário respeitando seus direitos e necessidades;
•	 Garantir agilidade no atendimento e eficácia nas ações; 
•	 Manter os arquivos atualizados e organizados.
3. OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS
3.1 - PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE
A pontualidade e assiduidade são sinônimos de compromisso e 

responsabilidade, além de serem fatores importantes para a avaliação de 
desempenho. 

•	 Ser freqüente, não faltar; 
•	 Ser pontual;
•	 Registrar seu ponto com veracidade;
•	 Dirigir-se ao seu posto de trabalho de imediato.
IMPORTANTE:
Prorrogação de horas, horas extras, descontos de horas, horário de 

banco, falta abonada, declaração, SOMENTE com a prévia autorização da 
chefia imediata.

Na iminência de ausência, entrar em contato com sua chefia 
imediatamente para que possa organizar o serviço em sua ausência.

3.2 - POSTURA / COMPORTAMENTO
•	 Apresentar-se adequadamente trajado no seu posto de trabalho, não 

usar decotes, roupas curtas e justas; 
•	 Uso de perfumes suaves se usar, maquiagem discreta;
•	  Aparência agradável;
•	  Manter-se em postura acolhedora;
•	 Sentar-se confortavelmente, de forma ergonômica; 
•	 Não mascar chiclete; 
•	 Não comer no local de trabalho (para tal encaminhar-se ao local 

adequado); 
•	 Não usar óculos de sol ou fone de ouvidos; 
•	 Celular desligado ou no modo de vibração (NUNCA atender celular 

durante o atendimento ao cliente. Ao término do atendimento, 
responder a ligação);

•	 Não acessar e-mail, redes sociais e outros similares para uso pessoal;
•	 Se houver música ambiente presente, deve ser suave e em volume 

baixo; 
•	  Manter postura profissional, evitando piadas, riso alto, etc; 
•	 Primar pela ética, não comentando sobre a vida alheia;
•	 Não julgar, comparar, rotular ou atribuir às pessoas designação ou 

denominação de maneira redutora que o defina (“aquela mala”, “o 
sabe tudo”, etc.); 

•	 Ao cometer falhas, notificar ao seu superior hierárquico.
ORIENTAÇÃO: uso de calçados fechados (proteção – acidentes de 

trabalho).
3.3 - IDENTIFICAÇÃO
Uso de crachá de identificação (fornecido pelo empregador).
3.4 - ROTINAS/ ORGANIZAÇÃO
•	 Antes de iniciar o trabalho, organizar o setor; 
•	 Limpar sua área de trabalho (superfícies, bancadas, mesas, aparelhos 

de telefone, etc);
•	 Ligar e checar o funcionamento dos equipamentos (micro computador, 

impressora, ventilador, telefone, outros); 
•	 Organizar objetos (identificação de prontuários, caneta, lápis, outros); 
•	 Controlar, carimbar e distribuir impressos; 
•	 Levantar necessidade de material de escritório/impressos;
•	 Digitar documentos gerais da Unidade;
•	 Levantar produção de atendimentos para consolidado do SIAB e/ou 

outros;
•	 Ao término do seu horário de trabalho, passe o plantão (quando 

necessário) para permanecer com as rotinas estabelecidas, ou 
verifique se as tarefas estão cumpridas e organizadas para o dia 
seguinte; 

•	 Recomponha sua área de trabalho.
IMPORTANTE:
Lembrar que a prioridade em suas atividades é o atendimento 

humanizado ao cliente.
3.5 - RECEPCIONAR O CLIENTE – ACOLHIMENTO
Recepcionar é receber as pessoas com atitude pró-ativa (iniciativa) 

e acolhedora. Ao recepcionar devemos estar aptos a: informar, orientar, 
“filtrar” as necessidades do cliente, amenizar os ânimos exaltados e agilizar 
o atendimento. 

Para tanto deve:
•	 Manter-se em postura adequada, receptiva, acolhedora; 
•	 Ser cordial, respeitoso e gentil; 
•	 Olhar para o cliente; 
•	 Saudá-lo (bom dia, boa tarde, boa noite ou, pois não? Em que posso 

ajudá-lo?); 
•	 Perguntar ao cliente o seu nome e anotar para não esquecer;
•	 Despedir-se (até logo; posso ajudá-lo em algo mais?; etc); 

•	 Ouvi-lo sempre antes de falar; 
•	 Informá-lo e orientá-lo, por escrito quando necessário, orientações 

gerais quanto o funcionamento dos serviços;
•	 Quando em atendimento a um cliente e outro chegar: sinalizar 

que percebeu sua presença e solicitar gentilmente que aguarde 
(sugestão: em alguns minutos já vou atendê-lo, tão logo encerre este 
atendimento);

•	 Ser educado; 
•	 Usar tom de voz baixo, porém audível; 
•	 Manter a equidade no atendimento; 
•	 Estar atento às urgências e emergências (atenção às queixas, 

comportamento e fisionomia dos clientes);
•	 Estar atento ao seu atendimento e à pessoa que está atendendo;
•	 Manter-se calmo em situações conflituosas que surjam durante o seu 

atendimento, demonstrando paciência e não revidando a agressões. 
IMPORTANTE: 
JAMAIS deixar a recepção sozinha. Ao ausentar-se por curtos períodos, 

solicitar para que alguém permaneça lá até o seu retorno.
3.6 - ATENDIMENTO AO TELEFONE
É um contato muito importante para que o cliente se sinta acolhido e bem 

atendido. Para tanto devemos estar atentos:
•	 Procurar atender ao 1º toque; 
•	 Caso esteja em atendimento, pedir licença ao cliente; 
•	 Atender dizendo o nome do local, seu nome, seguido do 

cumprimento oportuno (ex: Unidade de Saúde da Família do Olaria, 
João, bom dia!); 

•	 Pergunte o nome da pessoa que está ligando e anote para não 
esquecer; 

•	  Entender o objetivo da ligação;
•	 Caso seja para transferir a ligação, transfira e oriente qual o ramal do 

setor desejado;
•	 Caso seja para a própria recepção, solicitar que aguarde um momento 

para que possa concluir o atendimento anterior, e ao concluí-lo, 
retorne ao atendimento telefônico;

•	 Usar tom de voz baixo, porém audível; 
•	 Ser gentil; 
•	 Concentre-se na ligação, solicitando explicação quantas vezes 

for necessária para o seu entendimento; 
•	 Fale compassadamente e claramente; 
•	  Evite expressões confusas e de má interpretação; 
•	 Anote os pontos principais ou dados fornecidos;
•	 Evite termos técnicos; 
•	 Tenha cautela, não cometa exageros; 
•	 Evite expressões como “meu bem”, “meu anjo”, “minha querida”, etc; 

fale chamando pelo nome da pessoa que ligou; 
•	 Retorne sempre as ligações que prometeu fazer; 
•	 Encerre a conversa com cortesia (Ex: obrigado!, boa tarde, posso 

ajuda-lo em algo mais?!) 
•	 Não deixe o telefone fora do gancho; 
•	 Seja breve e eficiente nas ligações; 
•	 Ao chamar o colega dirija-se pelo nome em tom de voz agradável, 

sem gritos.
IMPORTANTE: 
Não esqueça: o telefone é de uso EXCLUSIVO do serviço.
3.7 - ATENDIMENTO AO CLIENTE
•	 Solicitar documento de identificação, como RG, certidão de nascimento 

ou outros, comprovante de endereço no primeiro atendimento e 
Cartão SUS; 

•	 Efetuar o cadastramento na unidade;
•	 Em caso de falta de documentações, cadastrar para o atendimento 

emergencial, orientando sobre as documentações necessárias 
(RG ou certidão de nascimento ou casamento, comprovante 
de endereço e telefone), reforçando quanto à necessidade de 
cadastro atualizado;

•	 Checar agendamentos do cliente;
•	 Solicitar ao cliente para aguardar, direcionando-o para a sala de 

espera; 
•	 Encaminhar o prontuário para o setor indicado;
•	 Ao final do período encaminhar a FAA e ou FAO ao profissional para 

assinatura.
RECEPÇÃO COM ATRASO
Quando paciente estiver com atraso maior que 30 minutos em relação ao 

horário agendado, encaminhar para o acolhimento.
IMPORTANTE: NÃO CABE À RECEPÇÃO DISPENSAR O PACIENTE.
3.8 - AGENDAMENTO DE CONSULTAS
Refere-se à inserção do cliente em agenda da Unidade ou a uma 

disponibilizada em outra Unidade ou Central de Regulação de acordo com a 
área e o profissional solicitado.

•	 Agendar as consultas solicitadas como rotina, se houver alguma 
necessidade, o cliente deverá ser encaminhado para profissional 
de enfermagem que procederá o acolhimento/agendamento;

•	 Agendar consultas em outra Unidade/Central de Regulação através de 
guia de encaminhamento (via malote), ou via Telefone (outra Unidade/ 
Emergencias/ Exceções), conforme fluxo estabelecido pelo setor;

•	 Orientar o cliente sobre procedimento de agendamento; 
•	 Ao receber o encaminhamento, verificar se todos os dados necessários 

estão preenchidos (identificação); 
•	 Confirmar os dados do cliente, como número de cadastro da 

unidade, cartão SUS, endereço e telefone; 
•	 Anotar no livro controle da unidade, informando a data do 

encaminhamento, o número de matrícula do paciente, o nome do 
paciente, a especialidade solicitada para o agendamento, o médico 
solicitante. Encaminhar à central de agendamentos diariamente com 
guia de remessa específica e os encaminhamentos por especialidade. 

OBS:- Para as unidades participantes do PMAQ os registros dos 
encaminhamentos devem ser diferenciados por cores.

IMPORTANTE: Não fornecer os telefones do complexo regulador ao 
usuário, nem orientá-lo a procurar a Regulação pessoalmente. Em caso 
de necessidade, o contato deverá ser feito pelo gerente ou responsável pela 
unidade de saúde.

3.9 - ENVIO DE ENCAMINHAMENTO 
Anotar no livro controle da unidade, informando a data do 

encaminhamento, o número de matrícula do paciente, o nome do paciente, 
a especialidade solicitada para o agendamento, o médico solicitante, a data 
do agendamento solicitado.

IMPORTANTE:
No caso de consulta ou exames próximos, manter contato por telefone ou 

por ACS em sua área de atuação; 
Quando o cliente, ou seu representante estiver retirando a guia 

agendada, orientar sobre o agendamento e solicitar a assinatura no 
livro de controle.

Caso o encaminhamento ou exame seja retirado por terceiros, deverá 
apresentar autorização e cópia de documento com foto do interessado e da 
pessoa que está autorizada; anotar em livro controle e deixar a autorização 
no prontuário do cliente.

IMPORTANTE: orientar o cliente que em caso de impossibilidade de 
comparecer a consulta agendada que entre em contato com a unidade 
para que a vaga seja disponibilizada para outro cliente.

3.10 - ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DE PRONTUÁRIOS
O prontuário do paciente é constituído de um conjunto de documentos 

padronizados, contendo informações geradas a partir de fatos, 
acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e, a assistência 
prestada a ele, é de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a 
comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da 
assistência prestada ao indivíduo.

•	 DESARQUIVAMENTO DE PRONTUÁRIOS
Ao ser solicitado um prontuário, por consulta ou outro motivo, recorrer 

ao arquivo e desarquivar o prontuário anotando em caderno próprio a data, 
numero do prontuário, nome do usuário e motivo do desarquivamento e 
nome do funcionário responsável.

•	 ARQUIVAMENTO DE PRONTUÁRIOS
Os prontuários deverão ser arquivados considerando a organização da 

unidade.
IMPORTANTE: O arquivamento incorreto dificulta a localização do 

prontuário, causando prejuízos ao serviço e ao cliente. 
A folha rosto (identificação do cliente) deve ser mantida sempre 

atualizada.
3.11 - ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO NOVO
Os novos prontuários deverão ser organizados conforme padrão das 

unidades de saúde. Atenção para a folha rosto (identificação do cliente) para 
que seja preenchida completamente.

3.12 – MALOTE
•	 RECEBIMENTO DE MALOTE
•	 Ao receber o malote, assinar recebimento, conferindo 

antecipadamente;
•	 Encaminhar o malote para o gerente;
•	 ENVIO DE MALOTE
•	 Registrar em livro destinado para tal: a data do envio, o número da 

guia de remessa, o assunto e o destinatário. 
•	 Confeccionar relação de remessa em duas vias, encaminhar junto ao 

documento;
•	 Colocar na pasta de malote para o envio ao destino.
IMPORTANTE: O livro de registro de movimento de malote é o mesmo 

tanto para envio quanto para recebimento.
Listar quinzenalmente e enviar à Central de Regulação, exames que não 

chegaram e agendamentos que não retornaram da Regulação.
Para as regras existentes neste POP, é possível existir exceção, e 

para tanto, quando ocorrer, deve ser registrado, justificado e acordado 
entre equipe, gerência e Diretoria responsável.

DECRETO Nº 5853/2013
“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 001235 de 18 de janeiro 

de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião Extraordinária do Conselho do 

FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 10/09/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo 
acima mencionado.                 

CONSIDERANDO, a necessidade do cumprimento da Ordem Judicial nº. 
584/2011 - Processo nº. 004604-09.2011.8.26.0587, fundamentado  nos 
artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91 de 24 de julho de 1991 do Regime Geral de 
Previdência Social.   

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

PAULO FERNANDO TEIXEIRA LEITE, matrícula nº. 2005-2, do cargo de 
Médico 40 hs, Referência 22 “J”, admitido em 10 de agosto de 1988.         

Artigo 2º - O valor da aposentadoria especial corresponderá a 100% do 
salário beneficio que será calculado pelas médias contributivas, limitada à 
referência do cargo efetivo, com reajustes pelo Regime Geral de Previdência 
Social, conforme artigo 57 § 1º da Lei 8.213/91.  

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 10 de agosto de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,    16    de setembro de 2013.

     
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

“Declara de utilidade pública a PROSAN – Pró Sahy Associação Náutica.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de São 
Sebastião aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1º. É declarada de utilidade pública a “PROSAN – Pró Sahy 
Associação Náutica”, inscrita no CNPJ sob nº. 02.294.139/0001-10 com 
sede neste Município.  

Artigo 2º - A entidade distinguida, salvo motivo justo a critério do Chefe do 
Poder Executivo deverá apresentar até 30 dias após o término do convênio, 
ao órgão competente da Prefeitura Municipal de São Sebastião, relatório 
circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano precedente.

Artigo 3º - Cessarão os efeitos de declaração de utilidade pública caso 
a entidade: 

I – Deixe de cumprir por 3(três) anos consecutivos as exigências do artigo 
2º; 

II – Substitua os fins estatutários ou negue-se a prestar os serviços 
nestes compreendidos; 

III – Altere sua denominação e dentro de 90 (noventa) dias contados da 
averbação no registro público, não comunique a ocorrência da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião.  

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
São Sebastião,     16          de setembro 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  29/2013

Autoria do Vereador: Jair Pires

LEI Nº 2261/2013

LEI Nº 2262/2013

“Dispõe sobre oficialização de via pública”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 

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

Artigo 1°- É denominada Rua Armerinda Ramos dos Santos a via pública 
que assim se descreve e se caracteriza. 

“Inicia-se no ponto 1, situado na lateral esquerda da Av Manoel 
Teixeira, km 121 + 61,00 metros sentido de Caraguatatuba, no 
Bairro de São Francisco, divisa com o imóvel cadastrado com I.C. 
nº 3134.121.3342.0028.0000, com coordenadas UTM (x = 458008,55 
e y = 7372474,81) e segue com rumo NW 278º31’11” e a distância 
de 5,31m (cinco metros e trinta e um centímetros), confrontando 
nesta extensão com a avenida Manoel Teixeira, até atingir o ponto 
2. No ponto 2, deflete a esquerda e segue com rumo SW 331º43’43” 
e a distância de 114,87m (cento e quatorze metros e oitenta e sete 
centímetros), confrontando nesta extensão com Antonio Costa 
Santos, I.C. nº 3134.121.3342.0001.0000, até chegar o ponto 3. No 
ponto 3, deflete a esquerda e segue com rumo SE 298º18’31” e a 
distância de 5,00m (cinco metros), confrontando nesta extensão 
com Antonio Costa Santos, I.C. nº 3134.121.3342.0001.0000, até 
chegar no ponto 4. No ponto 4, deflete a esquerda e segue com 
rumo NE 331º43’43” e a distância de 113,07m (cento e treze metros 
e sete centímetros), confrontando nesta extensão com Antonio 
Costa Santos, I.C. nº 3134.121.3342.0028.0000, até chegar o ponto1, 
atingindo o ponto inicial desta descrição e encerrando no perímetro 
a área de 569,87m² (quinhentos e sessenta e nove metros e oitenta e 
sete decímetros quadrados).”

Artigo 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,    19   de setembro de 2.013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 36 /2013

“Dispõe sobre a alteração da redação do artigo 8º do Decreto nº 
5.135/2011”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso de 
suas atribuições legais, especialmente àquelas advindas da Lei Orgânica 
do Município, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterada a redação do artigo 8º do Decreto nº 5.135/2011, 

que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 8º- O Secretário Municipal de Segurança Urbana deverá 

designar um servidor público municipal para atuar como responsável 
pela equipe do GOEC, sendo que este deverá possuir curso de 
adestrador (cães) comprovado por documentos de conclusão do 
mesmo.”

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

São Sebastião,          16     de setembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5854/2013

DECRETO Nº 5857/2013
“Institui Conferência Municipal da Educação de São Sebastião - CME”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no uso de suas atribuições legais, 
DECRETA:

Art.1º - È Instituído a CME- Conferencia Municipal da Educação de São 
Sebastião, com instalação pública solene às 08 horas e 30 minutas do dia 
26 de outubro de 2013.

Art.2º - O tema central para a CME é “Qualidade da Educação: 
democratização do acesso, permanência, avaliação, condições de 
participação e aprendizagem.”

Art. 3º - É delegada à Secretária Municipal da Educação, as seguintes 
atribuições temporárias:

I – Estabelecer a estrutura organizacional da CME;
II – Indicar pessoal técnico e administrativo para coordenar e executar os 

trabalhos, que dizem respeito ao êxito da CME;
III – Firmar instrumentos de parcerias com entidades públicas e privadas 

no sentido de apoiar e patrocinar a realização da CME.
Art. 4º - Os recursos necessários para a realização da CME correrão à 

conta da dotação da Secretaria da Educação.
Art. 5º - Este decreto, entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião,      18        de setembro de 2013.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5858/2013
“Dispõe sobre o Regimento Interno da Conferência Municipal da Educação 

- CME”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 

uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A:

Art. 1º- A CME- Conferencia Municipal da Educação, promovida pela 
Prefeitura Municipal de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação, 
com apoio de instituições públicas e privadas e participação dos delegados 
nomeados nas mini-conferências e de convidados conforme previsto neste 
regimento acontecerá nas instalações do Teatro Municipal de São Sebastião, 
Rua Antônio Cândido, nº 25,Centro, no dia 26 de outubro de 2013, das 08 
horas e 30 minutos ás 17 horas.

Art. 2º- O objetivo da CME é avaliar as ações, bem como discutir e propor 
novas metas e ações para a Educação no município por meio do Plano 
Municipal de Educação.

Art. 3º- O tema central da CME é “Qualidade da Educação: democratização 
do acesso, permanência, avaliação, condições de participação e 
aprendizagem.”

Art. 4º- A CME tem como objetivos específicos:
I. Apresentar as metas e estratégias recomendadas através das mini-

conferências;
II. Promover intercâmbio entre a sociedade civil e os profissionais de 

educação;
III. Refletir sobre temas educacionais pautados em discussões Estaduais 

e Nacionais;
IV. Instituir metas e estratégias para a operacionalização do Plano 

Municipal de Educação.
Art. 5º- Serão membros da CME o público em geral e as pessoas inscritas 

como delegados:
I. A participação na Conferência é facultada a qualquer pessoa 

interessada em debater e sugerir metas e ações à política municipal 
de educação e ao cotidiano escolar do município, de acordo com 
a metodologia proposta pelo coordenação geral através deste 
regimento. 

II. Ao público em geral somente será permitido o acesso à solenidade de 
abertura, palestras, aos painéis e as atividades culturais.

III. O acesso aos grupos de trabalho e a plenária geral, para apreciação 
coletiva das propostas apresentadas, será exclusivo dos delegados 
indicados por suas entidades, com direito a voz e voto.

Art. 6º- Cada entidade terá credenciado um delegado e um suplente como 
representantes, sendo:

I. Representantes das Unidades Educacionais:
a. Municipal;
b. Estadual;
c. Privada;
d. Comunitária.

II. Representantes das Entidades Civil Organizada e Governamental:
a. Organizações não governamentais;
b. Conselhos municipais;
c. Secretarias municipais.

III. Representantes do Legislativo
a. Representantes da Câmara de Vereadores.

IV. Representante do Ministério Público
a. Representantes das promotorias e procuradores.

Parágrafo único - O credenciamento dos delegados dar-se-á, 
impreterivelmente, das 08horas e 30min às 9 horas do dia 26 de outubro de 
2013. O atraso ou a ausência do representante inscrito de qualquer entidade 
não permitirá substituição e ficará sem a representação.

Art. 7º- Os técnicos da Secretaria Municipal de Educação serão 

responsáveis pela condução dos trabalhos e terão direito a voz durante toda 
a CME.

Art. 8º - A Conferência Municipal de Educação terá a seguinte organização:
I. Sessão solene de abertura;
II. Apresentação Cultural;
III. Conferência de Abertura;
IV. Apresentação das regras de funcionamento da Conferência; 
V. Grupos de trabalho;

VI. Plenária geral para apresentação das proposições;
VII. Sessão de encerramento.

Art. 9º- Os grupos de trabalho apreciarão as metas e estratégias 
apresentadas no pré-projeto do Plano Municipal da Educação e novas 
proposições deverão ocorrer por escrito durante o tempo estipulado para 
esse fim.

I. O tempo estipulado para o trabalho de grupo será no máximo de três 
horas.

II. Os Delegados inscritos se organizarão para as discussões nomeando 
um coordenador e um relator para condução dos trabalhos.

III. Os Delegados inscritos terão 01 (um) minuto de voz durante as 
discussões

IV. Os Delegados inscritos que utilizarem de 01 ( um) minuto de voz terão 
direito à réplica de 1 (um) minuto.

V. O tempo será cronometrado pela Coordenação Organizadora.
Art. 10- Na plenária geral, os grupos apresentarão as proposições 

aprovadas durante o trabalho em grupo.
Art. 11- O grupo de trabalho tem por finalidade a discussão de propostas 

específicas e a tomada de decisões de acordo com os objetivos específicos 
descritos no artigo 4º deste regimento.

Art. 12- Nos grupos de trabalho, terão o direito à voz e ao voto todos os 
delegados inscritos na CME.

Art. 13- Na plenária geral, os delegados inscritos não terão  direito a voz, 
somente  ao voto, por meio dos cartões recebidos no ato do credenciamento.

Art. 14- Na plenária geral, serão aprovadas as propostas que obtiverem 
maioria simples dos delegados inscritos presentes.

Art. 15- As deliberações da CME têm caráter propositiva, contribuindo 
para o aprimoramento das diretrizes da política educacional e do cotidiano 
escolar, que serão sistematizados pela equipe da Secretaria de Educação 
e incorporados às políticas públicas educacionais e ao Plano Municipal de 
Educação, observado o orçamento municipal e a lei de responsabilidade 
fiscal.

Art. 16- A CME será administrada por uma Coordenação Organizadora 
indicada pelo prefeito municipal, por meio de portaria.

Art. 17- Serão validados como delegados os indicados pelas entidades 
presentes no ato do credenciamento.

Parágrafo único - Será considerado descredenciado o delegado inscrito 
que passar seu crachá para terceiros.

Art. 18- A apresentação de proposições e moções só será aceita por 
escrito e submetida no trabalho dos grupos, e respeitando o que consta no 
artigo 14 deste regimento.

Art. 19 - A CME será avaliada pelos delegados em instrumento apropriado 
na ocasião de sua realização.

Art. 20- Os casos omissos, não previstos neste regimento, serão 
resolvidos pela Coordenação Organizadora da Conferência Municipal de 
Educação.

São Sebastião,   18      de setembro de 2013.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
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EDITAL
REF.: NOTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS.

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

Contribuinte Inscrição Cadastral Processo 
Ayslan Garcia Straiotto 3134.124.4311.0166.0000 13062/2011

2 – Os referidos créditos poderão ser utilizados para restituição ou 
compensação com débitos eventualmente existentes para com a Fazenda 
Pública Municipal;
3 – Outrossim, notificamos para que os contribuintes acima relacionados, 
qualquer que seja a modalidade escolhida para aproveitamento dos 
referidos créditos, contatem a Divisão de Cadastro Fiscal pelo e-mail 
cadastrofiscal@saosebastiao.sp.gov.br, ou pelos telefones (12) 3891-
2117  para obter orientações, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
data da publicação do presente edital, findo os quais os processos serão 
remetidos ao arquivo do Protocolo Central.

São Sebastião, 12 de setembro de 2013

Andrea Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE
Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2013
A Secretaria Municipal de Saúde comunica que no dia 24 
de setembro, às 16 horas, será apresentada ao Conselho 
Municipal de Saúde - COMUS a Prestação de Contas 
referente ao 2º quadrimestre de 2013 desta secretaria.
No dia 25 de setembro, às 16 horas, está prevista 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.

DECRETO Nº 5859/2013
“Altera a composição da Comissão de Acompanhamento da Cooperação 

Interinstitucional firmada entre a Prefeitura Municipal (Secretaria da Saúde 
e Interventoria) e Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus no Hospital 
de Clínicas São Sebastião, instituída pelo Decreto Municipal nº 4898/2010.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício das atribuições que lhe confere o Artigo 69, incisos V, VI e VIII, 
da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, e

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica reconstituída a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

DA COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL FIRMADA ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO (SECRETARIA DA SAÚDE 
E INTERVENTORIA) E A IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE 
JESUS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO, conforme 
segue:

PREFEITURA MUNICIPAL
Representantes da Secretaria Municipal da Saúde
Marcos Salvador Mathias Titular
Maria do Carmo Almendagna Gomes Suplente
Representantes da Interventoria Municipal
Cláudio de Souza Delgado Titular
Eliana Oliveira Teixeira  Suplente
IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS
Décio Moreira Galvão  Titular
João Augusto Siqueira    Suplente
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMUS
Marcelo Ferraz Coelho  Titular
Tânia Regina Sarak  Suplente
Artigo 2º- Fica estabelecido que esta Comissão terá, sem prejuízo 

das funções atribuídas a cada um de seus membros, a incumbência de 
acompanhar o desenvolvimento do trabalho, objeto da Cooperação 
Interinstitucional.

Parágrafo 1º- A Comissão deverá se reunir quantas vezes forem 
necessárias no intuito de acompanhar a execução do projeto.

Parágrafo 2º- Ao final de cada quadrimestre, a Comissão deverá 
emitir o relatório de execução das metas previstas no plano de trabalho 
e encaminhar, em até 30 (trinta) dias, cópia do resultado da análise ao 
Chefe do poder Executivo, ao secretário de Saúde e Conselho Municipal 
de Saúde.

Parágrafo 3º- A Comissão deverá apresentar o resultado da análise na 
Plenária do Conselho Municipal de Saúde, para aprovação.

Artigo 3º- Fica nomeado como presidente desta Comissão, o Senhor 
Marcos Salvador Mathias.

Artigo 4º- Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Artigo 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião,      18       de setembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/13 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA PARA O CREDENCIAMENTO, ENTREGA DOS ENVELOPES 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, 
ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E SESSÃO DE 
LANCES: 07/10/2013
HORÁRIO: 9:30 HORAS
DATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO: 10/10/2013 
HORÁRIO: 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS
SÃO SEBASTIÃO, 23 DE SETEMBRO DE 2013

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 

O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 61.301/13 (IN nº 019/13), com fundamento no “caput” do 
Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
para fornecimento de vales transporte para atender os pacientes do CAPS 
AD E CAPS I, em atendimento a Secretaria da Saúde.

São Sebastião, 18 de Setembro de 2013.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 

O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 61.420/13 (IN nº 022/13), com fundamento no “caput” do 
Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
para fornecimento de vales transporte intermunicipais para atender 
pacientes da Rede Pública de Saúde, em atendimento a Secretaria da 
Saúde.

São Sebastião, 20 de Setembro de 2013.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Termo de Retificação ao Contrato Administrativo – 2009SAJUR112 – 
Processo n.º 62.533/2009
Contratados: Sergio Memoli Sobrinho, Eliane Naufal Memoli e Sergio 
Naufal Memoli
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: a retificação do Termo Aditivo nº. 04, da Cláusula Terceira – DO 
ALUGUEL, onde se lê: “...totalizando o presente termo aditivo no valor 
de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), leia-se “...totalizando 
o presente termo aditivo no valor de R$ 21.450,00 (vinte e um mil, 
quatrocentos e cinquenta reais).
Modalidade: DJ N.º 017/2009
Data: 22.08.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Sergio Memoli 
Sobrinho, Eliane Naufal Memoli e Sergio Naufal Memoli pelos contratados.

RESUMO DOS TERMOS DA LICITAÇÃO – TA Nº 01/2013 AO 
CONTRATO DO P.A. N° 024/2012

CONTRATANTE: Fundação Educ. e Cult. de São Sebastião – Deodato 
Santana
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/S TECNOLOGIA E GESTÃO 
EM SERVIÇOS
CNPJ: 00.165.960/0001-01
OBJETO: Prorrogação do prazo  da contratação de empresa para 
fornecimento de Serviços de Locação de Software, Manutenção, 
Treinamento e atendimento Técnico por mais 12 meses; Reajuste do valor 
do contrato, conforme IGPM,
VALOR GLOBAL: R$ 66.498,36 (sessenta e seis mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e trinta e seis centavos) 
PRAZO: 12/07/2013 a 11/07/2014 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período. 

Marianita Bueno - Presidente

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL
DE SÃO SEBASTIÃO DEODATO SANTANA

População conta com novo canal de 
atendimento no Hospital de Clínicas
Novo setor do HC atende 
as reclamações, sugestões 
e elogios dos pacientes

A sala do Serviço de Atendimento ao Cliente Hospitalar do hospital

Os moradores de São Sebastião e 
pacientes do Hospital de Clínicas contam 
com um novo setor voltado para o 
atendimento à população. Há pouco mais 
de um mês a diretoria da unidade implantou 
uma sala para o Serviço de Atendimento ao 
Cliente Hospitalar – SACH.

Embora o trabalho já venha sendo 
desenvolvido há pelo menos dois anos, 
o novo espaço facilita o atendimento das 
demandas e principalmente o acolhimento 
do paciente ou acompanhante na hora de 
dar o retorno das reclamações geradas no 
hospital. Um balanço quadrimestral feito 
pelo setor aponta que de maio a agosto 
de 2013 foram registradas 75 ocorrências 
sendo 63 sugesões e 12 elogios.

Segundo a coordenadoria do 
departamento, situações relacionadas à 
rotina de atendimentos tem recebido mais 

registro. “Estamos fazendo um trabalho 
em conjunto com a Ouvidoria da Saúde e 
percebemos que há um resultado bastante 
positivo em relação a isto. O nosso intuito 
aqui é detectar os problemas, buscar 

Serviço
O munícipe interessado em registrar 

algum tipo de reclamação, sugestão 
ou elogio ao hospital pode entrar em 
contato por meio do telefone (12) 3893-
3232.

soluções efetivas para eles e dar retorno aos 
nossos usuários”, explica.  

Diariamente uma psicóloga do 
departamento passa em todas as alas do 
hospital para conversar com os pacientes e 

seus acompanhantes e verificar se há dúvidas 
ou sugestões em relação ao atendimento 
desenvolvido. “Com este serviço de atenção 
aos nossos pacientes procuramos conversar 
e promover um sistema  educativo em 
relação aos direitos e deveres de cada um 
dos agentes envolvidos”, frisa.

Além do atendimento aos pacientes o 
setor tem feito um trabalho de treinamento 
com os funcionários. “Todos os dias 
converso com os funcionários dos setores 
para mostrar a importância de se manter 
um bom atendimento e, acima de tudo 
orientar bem o nosso paciente que chega 
aqui em situações de dor, sofrimento e 
angustia. Nosso intuito com isso é cada vez 
mais manter um atendimento humanizado”, 
explica a coordenadoria do hospital.

“Dispõe sobre alteração da lei 2226/2012 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 e promulga a 
seguinte Lei:

Artigo 1°- É introduzido no art. 2º, da lei nº 2226/2012, o parágrafo 
único, com a seguinte redação:

“Artigo 2°- “omissis”
Parágrafo único – Não farão jus à gratuidade de que trata o “caput” 

deste artigo as atividades elencadas nos incisos I a V deste artigo, 
que envolvam, os shows artísticos, as exposições de marcas, bem 
como de logotipos que visem a divulgação comercial de produtos e 
serviços, com exceção das parcerias firmadas com a Administração 
Pública”.

Artigo 2°- É inserido na lei nº 2226/2012, o art. 3º, com a seguinte 
redação:

“Artigo 3°- Os preços públicos da prestação dos serviços 
de acompanhamento de eventos de que trata esta lei, serão 
regulamentados por decreto e anualmente revisados de acordo com a 
variação positiva do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor”.

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

São Sebastião, 23 de setembro de 2.013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 35/2013

LEI Nº 2263/2013 DECRETO Nº 5850/2013

“Altera a Representatividade do Conselho Municipal do Idoso de São 
Sebastião.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições legas, em conformidade com a Legislação Municipal 
vigente, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- Ficam alterados os membros para constituírem o CONSELHO 

MUNICIPAL DO IDOSO DE SÃO SEBASTIÃO, nos termos do Artigo 4º da 
Lei nº 1284 de 05/10/1998, os seguintes representantes:

I – PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Fundo Social de Solidariedade
Titular: Elis Regina de Souza 
Suplente: Vanda Lúcia da Silva Lopes
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano
Titular: Antonia Aparecida Decanini
Suplente: Irma Carretoni Puertas Tavares
Secretaria de Esportes
Titular: Fábio Figueiredo Lopez
Membro: David Camargo Júnior
Secretaria de Educação
Titular: Maria Lucia Celestino
Suplente: Eliane de Fátima de Mello Fernandes
Secretaria de Saúde
Titular: Stella Maria Adamenas Praia
Suplente: Ana Maria Batelochi
Secretaria das Administrações Regionais
Titular: Lucio Altair de Souza
Suplente: Alexandre Lage Rodrigues

II – PELA SOCIEDADE CIVIL
Fraternidade e Assistência Cultural à Terceira Idade - FACULTI
Titular: Maria Luiza de Santana Ribeiro Lima
Suplente: Neusa Azevedo de Moura
Centro de Convivência da Terceira Idade – POLVO
Titular: Artur Roberto Kriegel
Suplente: Maria Evelina Pereira Faria
Lar Vicentino
Titular: Fabiana Aparecida de Souza
Suplente: Liliam Pinto Ribeiro 

Artigo 2º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 

Decreto nº 4191/2008.
Artigo 4º- Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião,   9   de setembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

“Dispõe sobre a revogação dos decretos nº 4.633/2009 e 5.172/2011”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

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

Considerando que estudos técnicos preliminares indicam a necessidade 
de elevados investimentos financeiros para a preparação das glebas à 
finalidade almejada, o que acarretaria o extraordinário do custo final das 
edificações que seriam implantadas,

D E C R E T A:
Artigo 1°- Ficam revogados os decretos nº 4.633/2009 e 5.172/2011, que 

declararam de utilidade pública para fins de desapropriação duas glebas 
situadas no lugar Enseada.

Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,  20  de setembro de 2013.

     
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

DECRETO Nº 5860/2013

Foto: Pedro Monte-Mor/PMSS
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Municípios associados da Associação 
Brasileira de Municípios com Terminais 
Marítimos, Fluviais, Terrestre de Embarque 
e Desembarque de Petróleo e Gás Natural 
(ABRAMT) se reuniram em Brasília no dia 
17.

Presidida pelo prefeito de São Sebastião, 
O encontro da entidade, presidida pelo 
prefeito de São Sebastião, contou também 
com os representantes da Agencia Nacional 
de Petróleo (ANP) Carlos Alberto Xavier 
Sanches - superintendente de participações 
governamentais, Rafael Camargo e  Dr. 
Marcos Soares - Procurador da ANP.

O presidente da ABRAMT explicou que 
a participação dos agentes da ANP tinha 
como objetivo principal esclarecer  a forma 
que a agência passou a adotar para o cálculo 
da distribuição dos royalties, o qual gerou a 
queda significativa dos valores repassados aos 
municípios com instalações de embarque e 
desembarque, assim como  procedimentos 
da distribuição dos valores adicionados do 
ICMS do petróleo bem como a compensação 
ambiental aos municípios, repassadas por 
meio dos royalties.

ABRAMT deve se reunir até o final do 
mês com a presidente da Petrobras

Reunião busca resgatar 
direito de São Sebastião 
ao ICMS de petróleo.

Além do prejuízo que chega a casa dos R$ 80 
milhões/ano, o que influenciará diretamente 
na prestação de serviços das áreas de Saúde, 
Educação, Assistência Social e Segurança, em 
2013 a prefeitura de São Sebastião já sofreu 
uma queda significativa nos recursos gerados 
pela atuação da Petrobras na cidade.

Segundo o prefeito, a estatal alegou que 
o município não teve valor adicionado no 
ICMS pelo petróleo, mesmo com os produtos 
da empresa transitando e sendo armazenados 
no território do município. Segundo apontou 

a contabilidade da Petrobras/Transpetro, o 
petróleo escoado pelo Terminal Almirante 
Barroso e que seguiu para outras regiões por 
meio de dutos, não acrescentou valor para o 
cálculo no imposto, em 2012. Na prática, isso 
gerou uma perda de R$ 20 milhões/ano aos 
cofres públicos. 

Reunião
Desta forma, ainda de acordo com o 

prefeito e presidente da associação, após a 
reunião da ABRAMT ele se reuniu com o 
Deputado Federal Carlos Zaratine (PT) 

para solicitar que o mesmo reforce junto a 
presidente da Petrobras, Graça Foster, agenda 
para esta semana, a fim de esclarecer os 
entendimentos processuais para elaboração 
de documentos que permitam São Sebastião 
a ter direito novamente na receita o valor 
adicionado do ICMS de petróleo.

São Sebastião possui o maior terminal 
da América Latina, com embarque e 
desembarque, e transporta mais de 55% do 
petróleo e seus derivados produzidos no 
Brasil.

Secretaria da Fazenda apresenta à comunidade 
participação no orçamento sob a ótica da Lei

A estimativa de receita 
para 2014 é de
R$ 698 milhões

São Sebastião possui o maior terminal da América Latina, com embarque e desembarque, 

e transporta mais de 55% do petróleo e seus derivados produzidos no Brasil.

Representante da prefeitura apresenta dados do orçamento à comunidade

A Prefeitura apresentou, em audiência 
pública, o Orçamento 2014 com base na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que introduz 
a participação popular na elaboração da 
matéria.

A apresentação, dia 20, ficou a cargo da 
diretoria Financeira da Secretaria da Fazenda, 
que em pouco mais de uma hora apresentou 
as transparências. Entre os presentes 
estavam secretários municipais, vereadores, 
funcionários públicos e contribuintes. 

Na explanação, a diretoria financeira 
mostrou que a estimativa de receita para 

2014 é de R$ 698,400 milhões, num aumento 
estimado em mais de 25% com relação ao ano 
anterior. A Câmara Municipal tem valores de 
R$ 18 milhões, com aumento na casa dos 
30% com relação a este ano.

Os valores foram assim distribuídos 
às secretarias: Saúde, R$ 131 milhões; 
Educação, R$ 122 milhões; Esportes, R$ 67 
milhões; Administrações com R$ 56 milhões; 
Fazenda, R$ 21 milhões e Segurança Urbana, 
R$ 14 milhões. O Faps ficou com R$ 100 
milhões.

Com relação aos programas contidos no 
Orçamento estão Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial, com R$ 79 milhões, e Ensino 
Fundamental com R$ 77 milhões.

A diretoria Financeira da Secretaria da 
Fazenda informou que enviará o projeto até 
o dia 30 deste mês, seguindo o calendário 
alusivo ao tema.

Foto: Munir El Hage/PMSS

Foto: Pedro Monte-Mór/PMSS
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Itatinga recebe acompanhamento médico durante 
ação de escavação em área contaminada da Petrobras

UBS, Pronto Socorro e Samu 
estão orientados a priorizar 
o atendimento para estes 
pacientes

Tendo em vista as ações realizadas na 
chamada área contaminada do Itatinga a 
Prefeitura de São Sebastião por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) 
vem desenvolvendo uma série de ações 
especificamente para atender aos moradores 
do entorno da área.

Desde o inicio das obras de escavação – 
há alguns dias – a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Topolândia, o Pronto 
Socorro do Hospital de Clínicas e o Serviço 

Acompanhamento
Desde o inicio do ano foi implantado o 

Serviço de Atenção aos Residentes da Área 
Contaminada do Itatinga (Saraci) que tem 
como objetivo, em sua primeira etapa, fazer 
um levantamento total do quadro de saúde 
desta comunidade antes, durante e depois 
do inicio das obras previstas pelo plano de 

de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 
estão orientados a priorizar o atendimento 
para estes pacientes, bem como tabular as 
informações e os diagnósticos para que seja 
avaliado todo o risco de saúde gerado por 
estas obras.

“Todas as fichas destes atendimentos 
estão sendo encaminhadas para a secretaria 
porque estamos acompanhando de 
perto a situação dos moradores até para 
conseguirmos tomar providências caso haja 
um aumento considerável de desconfortos 
para os moradores”, informa a Sesau.

O morador que tiver qualquer tipo de 
dificuldade ou problema para receber o 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde 
(Sesau) disponibiliza um canal direto de 
comunicação por meio da Ouvidoria 0800 
-770-0029. 

Foto: Luciano Vieira/PMSS

monitoramento, medição e mitigação dos 
odores e poeira provenientes da atividade de 
remediação.

Esta ação geralmente é executada por um 
médico, especialmente designado que faz 
atendimento ambulatorial durante três dias da 
semana. O agendamento da população é feito 
em forma de demanda espontânea – quando o 

próprio munícipe procura a unidade – ou por 
agendamento programado dos moradores da 
área do entorno.

Um levantamento da própria secretaria 
aponta que mais de 400 moradores já foram 
atendidos por estes profissionais o que propicia 
uma investigação minuciosa que segue uma 
ficha detalhada e bastante abrangente, incluindo 

entrevistas, análises clínicas e laboratoriais.
“Nós criamos dentro da própria UBS 

da Topolândia uma sala com prontuários 
específicos para o acompanhamento desta 
população. A intenção nossa é criar um protocolo 
de atendimento bem como identificar possíveis 
danos dos indivíduos da área para uma ação 
rápida, caso haja a necessidade”. 

Jovens do Projeto Atleta do Futuro participam 
de eventos no centro e bairros do município

O projeto é uma parceria 
entre a Secretaria de 
Esportes e o Sesi com  
apoio da Sabesp

O Programa Atleta do Futuro teve um final 
de semana com muitas atividades nos bairros 
Pontal da Cruz (Região Central), Canto do Mar 
(Costa Norte) e Maresias (Costa Sul). O PAF é 
uma parceria entre a Secretaria de Esportes de 
São Sebastião e o Sesi e conta com o apoio da 
Sabesp.

O CAE do Pontal da Cruz recebeu (dia 21) 
cerca de 90 jovens para um Festival de Voleibol, 
a segunda experiência do evento em 2013 e 
que deve se repetirQ ainda até o final do ano. A 
primeira edição reuniu 70 jovens.

O grupo passou o dia disputando partidas, 
revezando equipes e vivenciando, dessa 
forma, uma integração entre os participantes 
do projeto que praticam o esporte em três 
bairros da cidade: Enseada, Pontal da Cruz e 
Barequeçaba. No intervalo entre manhã e tarde, 
antes do almoço, todos puderam entrar na 
piscina olímpica para recreação.

Os professores Ricardo Rosa, Fernando 
Carvalho e Fernando Lucas falaram sobre a 
importância do evento, que tem o objetivo de 
incentivar a prática do vôlei e ao mesmo tempo 
promover uma integração e sociabilização entre 
os adolescentes de várias regiões..

“Este é um dia diferente que usa o vôlei 
como pano de fundo, mas que na realidade 
acaba promovendo uma convivência social 
de extrema importância e despertando mais 
interesse para a prática do esporte”, resumiu 
Lucas.

De acordo com a coordenadora do projeto 
do Sesi em São Sebastião, Andreza Cariatti, esta 
segunda edição do evento ganhou a adesão de 
um maior número de jovens e é esperado um 
crescimento para a terceira, que deve acontecer 
no final do ano. O festival não teve classificação, 
mas todos os participantes receberam medalhas

Futebol e Damas
Maresias recebeu (também dia 21) um 

Festival de Futebol de Areia, que envolveu cerca 
de 100 alunos da professora Sâmia Gonçalves. 
Todos os participantes também receberam 
medalhas de participação.

A Costa Norte recebeu (dia 22) um 
Campeonato de Damas, na Escola Municipal 
“Joana Alves”, no Canto do Mar, com a 
participação de cerca de 30 alunos do professor 
Orlando Costa. O evento ainda contou com 
presença de adultos que vieram de Ubatuba 
e Caraguatatuba para disputar partidas com 

os jovens, numa atitude de colaborar com o 
desenvolvimento destes alunos na prática de 
competições.

O festival foi realizado em sete rodadas, 
sendo que o maior número de pontos definiu 
o vencedor, mas todos também receberam 
medalhas.

André Gustavo Gonçalves, de 12 anos, não 
se intimidou e venceu inclusive partida com 
adulto visitante. Praticante do jogo de damas 
desde os seis anos, o jovem já participou de 
competições em Caraguatatuba, Ubatuba, 
São José dos Campos, Mogi da Cruzes e 
Suzano, conquistando inclusive troféus e boas 
colocações.

“Faz anos que jogo damas e cinco anos que 
participo do projeto e acho essa experiência 
sempre muito importante pra treinar os 
jogadores para torneios, além de colaborar para 
conhecer novos competidores”, contou André.

Heloisa Batista Vieira, aluna de 9 anos da 
Escola Municipal Joana Alves e que participa 
do PAF, estava empolgada com o festival. 
“Comecei a jogar no projeto há dois meses e 
estou adorando, portanto esta competição de 
hoje, além de muito legal, está sendo muito 
importante pra ganhar experiência”, disse ela.

Para o professor Orlando “promover eventos 
como esse é muito interessante e essencial, pois 
traz uma experiência de sociabilização, que é 
um dos objetivos do projeto, e para todos os 
envolvidos no PAF a felicidade de ver esses 
jovens praticando esporte e num caminho 
de saúde e crescimento é extremamente 
gratificante”, concluiu o professor.

Final de semana agitado para os jovens do Atleta do Futuro

Foto: Arnaldo Klajn/PMSS


