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CIP promove novos cursos 
do Senai em São Sebastião Abertas inscrições para 

o Vestibular 2014 da Fatec

Foto: Halsey Madeira

Saúde Mental atende 
moradores do município

A cidade de São Sebastião teve bons motivos para 
celebrar o dia 10 de outubro – Dia Mundial da Saúde 
Mental. Isto porque atualmente o Município conta 
com um efetivo programa que procura atender as 
demandas da população com o intuito de propiciar 
uma melhor qualidade aos usuários do sistema.

Além disso, a cidade conta com a primeira 
unidade, em todo o Litoral Norte, do Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) o 
que representa um grande ganho para o tratamento 
de dependentes químicos da cidade.

Dados da Secretaria de Saúde apontam que 
somente em 2013 o Centro de Apoio Psicossocial 
(Caps) atendeu mais de 700 pacientes entre os meses 
de janeiro e agosto. Já o Caps AD, neste mesmo 
período, atende um total de 389 pacientes.

Atualmente as ações são distribuídas em 
atendimento psiquiátrico ambulatorial no Centro 
de Saúde, área central, e em Boiçucanga, costa sul; 
atendimento psicológico em todas as unidades de 
Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Programa Saúde 
da Família (PSF’s).

Entre as atividades desenvolvidas pelos pacientes do 
Caps I está a aula de pintura 

Foto: Halsey Madeira

Foto: Josiane Carvalho
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A Secretaria de Saúde de São Sebastião 
aproveita as ações de mídia do chamado 
“Outubro Rosa” para reforçar as atividades 
de orientação sobre a importância 
do auto exame. Embora este trabalho 
seja executado durante todo o ano nas 
Unidades Básicas de Saúde e por agentes 
do Programa Saúde da Família o apelo 
midiático ajuda a população a entender o 
que significa e qual a importância da ação.

O município que conta com um setor 
de oncologia dentro do Hospital de 
Clínicas de São Sebastião é hoje a principal 
referência no Litoral Norte quando se fala 
em tratamento oncológico, sendo também 
o responsável pelo atendimento dos 
pacientes encaminhados pelas cidades de 
Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela.

Um levantamento feito pelo setor 
de oncologia do HCSS aponta que 

Outubro Rosa reforça orientação 
contra o Câncer de Mama

Durante o ano, ações são 
promovidas nas Unidades 
Básicas de Saúde e no PSF

semanalmente são atendidos em média 
50 pacientes para consulta e 40 para 
quimioterapia. A média mensal de 
consultas gira em torno de 195 pacientes 
e de janeiro a setembro de 2013 já foram 
realizadas 1.762 atendimentos.

Ainda de acordo com o setor e tendo 
como base informações do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) o câncer 
de mama é o segundo mais frequente no 
mundo e 22% em média dos casos novos 
são deste tipo de câncer. 

Em São Sebastião além das consultas 
com um clínico oncológico são oferecidas 
enfermagem, psicólogo, sessões de 
quimioterapita, entrega de hormônios e 
análogos.  O atendimento com oncologista 
clínico e as sessões de quimioterapia são 
realizadas as quartas e quintas-feiras sendo 
que nos outros dias são feitos os análogos, 
transfusões sanguíneas, reposição de 
cálcio, entregas de medicamentos orais, 
entre outros. 

Não só aos pacientes, mas, também aos 
familiares é oferecido todo um suporte 
com uma equipe multidisciplinar com 
assistência psicológica, farmacêutica e 
da enfermagem. Todos os funcionários 
são treinados e capacitados para que os 
pacientes e as famílias assimilem melhor 
todo o tratamento e com isso traga 
resultados satisfatórios. 

O setor conta também com a chamada 
“Perucoteca” o que possibilita doar lenços 
e perucas. Todo este estoque é fruto de 
doações. Com isso é possível mostrar 
as pacientes outras possibilidades e a 
melhora na auto estima evitando assim 
a perda da vaidade – muito comum em 
algumas mulheres com a doença.

O Centro Integrado Profissionalizante 
–CIP- realizou aula inaugural de cinco 
novos cursos do Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizado Industrial.

Os cursos profissionalizante são fruto de 
uma parceria entre a Secretaria da Educação 
e o Senai com base em profunda pesquisa 
realizada na região para o levantamento 
das áreas com carência de profissionais 
qualificados.

Esteve presente grande parte dos 96 
inscritos para os cursos de assistente 
administrativo (duas turmas), auxiliar 
de logística (duas turmas), instalador 
hidráulico (uma turma), pintor civil (uma 
turma) e confeiteiro (uma turma).

De acordo com a coordenadora de cursos 
do CIP, Rosângela Almeida, o Senai exige 
uma  justificativa para a implantação de cada 

CIP promove novos cursos
do Senai no município

Os cursos vão atender 
demandas de profissionais

Alunos de cinco cursos do Senai assistem
aula inaugural

um dos cursos com base de levantamento 
feito em diversos setores, como sindicatos, 
PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador), empresas que atuam no Porto 
de São Sebastião, entre outros.

O instrutor de aperfeiçoamentos 
profissionais em áreas avançadas do 
Senai de São José dos Campos, Tito Lívio 
Jacintho da Silva, abriu a aula falando sobre 

o privilégio destes alunos em poder usufruir 
das qualidades de um curso desta categoria, 
com professores especialmente qualificados 
e selecionados para oferecer uma formação 
de excelência.

O jovem João Igor Alves Ribeiro, 16, 
ocupa uma das vagas para o curso de 
assistente administrativo e ficou ainda 
mais empolgado com as possibilidades de 
crescimento por meio desta formação. “Há 
algum tempo venho sempre ao CIP procurar 
por algo que eu possa fazer e que represente 
uma diferença em busca de um caminho 
profissional e quando vi esta oportunidade 
não pensei duas vezes em me matricular e 
espero poder aproveitar muito cada aula”, 
resumiu. “Estou ansioso pelo início das 
aulas”, salientou.

Serviço:
O CIP fica na rua Antônio Pereira 

Silva, 56, na Topolândia, região central da 
cidade.

Mega operação retira 160 
toneladas de lixo da Enseada

Mega operação e mutirão de limpeza na 
Enseada, Costa Norte do município. 

Foram quatro dias de trabalho e mais 
de 160 toneladas recolhidas entre podas e 
entulhos. A ação  da prefeitura foi realizado 
por meio da regional Costa Norte.

Foi um grande trabalho que envolveu 
as ruas Manoel Eduardo, José Catarina, 
Paladino Santana e Viela Zico. 

Foram necessários seis homens, três 
caminhões e uma retroescavadeira para 
promover a ação que envolveu 32 viagens 
para o transporte do lixo recolhido.

Segundo o chefe de operações, Ari 
Moreira da Costa, a iniciativa beneficiou um 
grande número de moradores locais e suas 
famílias.

Caminhões e retroescavadeira trabalham na 
remoção de entulhos e podas

Foto: Pedro Monte-Mór

Foto: Halsey Madeira
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DECRETO Nº 5868/2013
“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$ 1.631.100,00  (hum 

milhão, seiscentos e trinta e um  mil e cem reais);
Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 

30445 04.01 Depto de Des. Humano 3.1.90.11.00 08.122.4007 2.152 36.000,00
550 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.32.00 12.361.2001 2.041 275.000,00
582 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.32.00 12.365.2002 2.050 341.000,00

30444 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.93.00 12.361.2001 2.041 6.000,00
18444 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.122.3008 2.112 100.000,00
29317 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.122.3008 2.359 61.500,00

811 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.392.3002 2.090 50.000,00
842 12.03 Depto de Patrimônio 4.4.90.61.00 13.391.3001 1.083 60.000,00

30334 12.04 Fundo Mun. de Turismo 3.3.90.39.00 23.695.6004 2.314 10.000,00
975 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.36.00 06.122.8005 2.276 8.600,00

17255 16.01 Depto de Habitação 3.3.90.39.00 16.482.5005 2.293 80.000,00
17264 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.330 603.000,00

TOTAL R$    1.631.100,00  

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$ 1.631.100,00  (hum milhão, seiscentos e trinta e um  mil e cem reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
17193 04.01 Depto de Des. Humano 4.4.90.52.00 08.244.4002 2.291 36.000,00

284 05.03 Depto Financeiro 4.6.90.71.00 28.843.9002 0.006 148.600,00
481 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 17.000,00
483 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 110.000,00

28188 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.046 3.000,00
488 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2006 2.076 5.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 3.000,00
504 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.054 6.000,00

29900 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.366.2001 2.042 1.000,00
29901 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.05.00 12.366.2001 2.042 1.000,00
29902 09.01 Depto Administrativo 3.1.91.13.00 12.366.2001 2.042 1.000,00
29903 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.13.00 12.366.2001 2.042 1.000,00

523 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.30.00 12.365.2002 2.050 3.000,00
526 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 20.000,00

29908 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 12.363.2004 2.064 110.000,00
580 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.365.2002 1.008 58.000,00
581 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 12.365.2002 2.050 34.000,00
584 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 249.000,00

29955 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.36.00 27.812.3007 2.363 161.500,00
799 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.30.00 13.122.3006 2.103 30.000,00
802 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.36.00 13.122.3006 2.103 10.000,00
822 12.02 Depto de Turismo 3.3.90.30.00 23.695.6004 2.314 20.000,00

17271 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 603.000,00
TOTAL R$  1.631.100,00

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

145 03.03 Depto do Gabinete do Prefeito 3.3.90.36.00 04.122.7001 2.234 30.000,00
146 03.03 Depto do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.234 30.000,00
502 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 3.000,00

30426 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.91.00 12.365.2002 2.050 3.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 4.000,00

30426 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.91.00 12.365.2002 2.050 4.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 1.700,00

30427 09.01 Depto Administrativo 3.1.91.91.00 12.365.2002 2.050 1.700,00
548 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 34.000,00
550 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.32.00 12.361.2001 2.041 34.000,00
553 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 256.000,00
550 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.32.00 12.361.2001 2.041 256.000,00
555 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 12.361.2001 2.041 6.000,00
550 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.32.00 12.361.2001 2.041 6.000,00

TOTAL  R$  334.700,00 R$      334.700,00   

Artigo 4º Ficam suplementadas as dotações abaixo, conforme artigo 7º Inciso V da Lei 2229/2012, no valor de R$  3.306.000,00  (três milhões, trezentos 
e seis mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
698 11.01 Depto de Adm e Controle 3.3.50.43.00 10.122.1009 2.323 3.130.000,00

29219 11.01 Depto de Adm e Controle 3.3.50.43.00 10.122.1009 2.323 176.000,00
TOTAL R$   3.306.000,00

Artigo 5º Ficam suplementadas as dotações abaixo, conforme artigo 7º Inciso V da Lei 2229/2012, no valor de R$ 326.277,49 (trezentos e vinte e seis 
mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos); referente a Convênio nº 98/2011 (Construção da Rodoviária) firmado com o Governo 
do Estado de São Paulo, através do DADE – Departamento e Apoio de Desenvolvimento das Estâncias.

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
29939 07.03 Depto de Obras Públicas 4.4.90.51.00 15.451.5002 1.088 326.277,49

TOTAL R$      326.277,49

Artigo 6º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, conforme artigo 7º  Inciso 
I  da Lei 2229/2012, no valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
18257 01.01 Fund. Deodato Santana 3.3.90.30.00 13.391.3001 2.332 5.000,00
18285 01.01 Fund. Deodato Santana 4.4.90.52.00 13.392.3006 2.089 10.000,00
18476 01.01 Fund. Deodato Santana 3.3.90.36.00 13.392.3002 2.347 100.000,00

TOTAL R$       115.000,00

Artigo 7º - 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$115.000,00 (cento e quinze mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
18254 01.01 Fund. Deodato Santana 3.1.90.11.00 13.391.3001 2.332 115.000,00

TOTAL R$     115.000,00

Artigo 8º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de setembro de 2013.
São Sebastião, 30 de setembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

LEI Nº 2264/2013
“Declara de utilidade pública a “CÁRITAS DA PARÓQUIA DE SÃO 

SEBASTIÃO.”
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 “CÁRITAS DA PARÓQUIA 
DE SÃO SEBASTIÃO”, inscrita no CNPJ sob nº. 14.063.575/0001-68 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, 7 de outubro 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  50/2013

Autoria do Vereador: Reinaldo Alves Moreira Filho

DECRETO Nº 5866/2013
“Regulamenta a Lei nº 2.257/2013”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso de 

suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.257 
de 23 de agosto de 2013,

D E C R E T A:
Artigo 1º- Na forma do § 4º, do artigo 2º da Lei nº 2.257/13, fica 

regulamentada a Área de Proteção Ambiental (APA) BALEIA-SAHY, com 
a criação do Conselho Gestor, com o objetivo de efetuar o gerenciamento 
descentralizado e participativo integrado da Unidade, incorporando as 
diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente.

Artigo 2º- O Conselho Gestor, de caráter paritário e consultivo, será 
presidido pelo Secretário de Meio Ambiente, e sua composição terá os 
seguintes integrantes, cada qual com seu representante titular e suplente:

I – pela Sociedade Civil:
Um representante da PROSAN – Associação Náutica – Pró-Sahy;
Um representante da SABALEIA – Associação Amigos da Praia da Baleia;
Um representante do Movimento Preserve o Litoral Norte;
Um representante do Instituto Verdescola.
II – Pelo Poder Público Municipal:
Um integrante da SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente;
Um integrante da SEOB – Secretaria de Obras – Topografia;
Um integrante da SEADRE – Secretaria das Administrações Regionais; e 
Um integrante da SEGOV – Secretaria de Governo – Comunicação.
Artigo 3º- Cumprirá ao Presidente do Conselho Gestor da APA Baleia/

Sahy convocar por ofício às entidades da Sociedade Civil, solicitando 
informar os nomes dos membros titulares e suplentes que farão parte do 
Conselho Gestor, e no mesmo expediente, designar data para a reunião de 
formação e posse dos Conselheiros.

Parágrafo 1º- Os representantes do Poder Público Municipal deverão se 
nomeados pelo prefeito municipal.

Parágrafo 2º- A posse dos Conselheiros deverá ser formalizada por 
ato do Presidente, em ata da reunião de formação, assinada por todos os 
presentes.

Artigo 4º- Cumprirá ao Conselho Gestor da APA Baleia Sahy:
I – Elaborar e aprovar seu Regimento Interno, em respeito aos objetivos 

e diretrizes da Lei Municipal nº 2.257/13;
II- Prever o cronograma de atividades e orçamento, inclusive com 

participação da iniciativa privada e mecanismos de cogestão, na forma do 
art. 6º da Lei Municipal nº 2.257/13;

III- Elaborar o Plano de Manejo da Unidade, documento técnico mediante 
o qual, com fundamento nos objetivos gerais da APA Baleia Sahy, será 
estabelecido o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso 
da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 
estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade de Conservação.

Artigo 5º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,  27 de setembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

“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. 015360 de 27 de 

dezembro de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
19/09/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre compulsoriamente por 
idade conforme Artigo 40, parágrafo 1º, Inciso II da Constituição Federal.

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

JURANDIR VALENCIO DOS SANTOS, matricula nº. 2618-2 do cargo de 
Braçal, Referencia 1 “I”, admitido em 28 de agosto de 1991. 

Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos proporcionais pela média 
contributiva, limitada à referência 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 16 de setembro de 2013.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 30  de setembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5867/2013

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2011SESAU072 – Processo 
n.º 61.062/2011.
Contratados: Sadako Umino Matsuyama, Heloiza Akemi Matsuyama de Carvalho, Clara 
Miyuki Matsuyama e Margarida Satiko Watanabe.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual e alteração do valor pago a título de 
aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ N.º 023/2011.
Valor: R$ 34.905,48 (trinta e quatro mil, novecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos).
Data: 13.09.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Isao Watanabe pelos contratados.

Abertas inscrições para 
o Vestibular 2014 da Fatec

A chegada da Primavera é sinal de que 
o ano está terminando e os vestibulares 
surgindo como opção aos jovens que desejam 
ampliar seus conhecimentos em nível técnico, 
universitário ou científico. Uma dessas 
opções é a Fatec (Faculdade de Tecnologia), 
Unidade de São Sebastião, pertencente ao 
Centro Paula Souza do Governo do Estado 
de São Paulo, que abriu no dia 8 as inscrições 
para o vestibular em dois cursos: Gestão 

Portuária ou Gestão Empresarial.
Os candidatos terão até às 15h de 7 de 

novembro para as inscrições.
O curso de Gestão Portuária terá 40 

vagas no período e o de Gestão Empresarial, 
também com 40 vagas, será no período 
noturno. O custo das inscrições é de R$ 70,00 
e o vestibulando poderá fazer e pagar a taxa 
online no www.vestibularfatec.com.br ou ir à 
sede da Fatec, proceder com a inscrição, gerar 
o boleto, imprimir o Manual do Candidato e 
pagar a taxa nos bancos.

O tecnólogo em Gestão Empresarial 
elabora e implementa planos de negócios, 
utilizando métodos e técnicas de gestão na 
formação e organização empresarial.

Já o tecnólogo em Gestão Portuária 
atua na gestão de organizações portuárias, 
desempenhando funções estratégicas, 
administrativas e operacionais no 
desenvolvimento dos serviços neste 
segmento produtivo.

Serviço: A Fatec São Sebastião fica na rua 
Italo do Nascimento, 366, no Porto Grande, 
região central da cidade. Outras informações 
pelo telefone: (12) 3892-3015 ou pelo 
f.ssebastiao.acad@centropaulasouza.sp.gov.
br ou ainda pelo www.centropaula.sp.gov.br

São 80 vagas de Gestão 
Portuária e Empresarial

A instituição de ensino fica no Porto Grande 
Foto: Milton Fagundes

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, Estado de São 
Paulo, por intermédio do Centro Integrado Profissionalizante (CIP), vinculada 
a Secretaria Municipal da Educação (SEDUC), nos termos da legislação 
vigente, torna pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo 
objetivando o preenchimento das vagas para os CURSOS TÉCNICOS: 1) 
AGENCIAMENTO DE VIAGEM, 2) COZINHA, 3) RESTAURANTE E BAR, 
4) EVENTOS, 5) GUIA DE TURISMO, 6) HOSPEDAGEM E 7) LAZER. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas 

existentes, no total de 05 (cinco) vagas para cada curso técnico, 
em período noturno, com carga horária de 800 horas/aula, a serem 
ministradas na EM Henrique Botelho, localizada na Rua Agripino 
José do Nascimento, 166, Vila Amélia, São Sebastião/SP;

2. DOS REQUISITOS 
2.1. São condições prévias para a inscrição no Processo Seletivo: 
2.1.1. Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 

e 70.436/72;
2.1.2. Ser residente no município de São Sebastião;
2.1.3. Ter a idade mínima de 18 anos completos;
2.1.4. Ter a formação mínima exigida em cada curso, conforme indicado 

no quadro abaixo:

CURSOS FORMAÇÃO EXIGIDA

Técnico em Agenciamento de Viagens, 
Técnico em Cozinha, Técnico em Eventos, 
Técnico em Guia de Turismo, Técnico em 
Hospedagem, Técnico em Lazer, Técnico em 
Restaurante e Bar

Ensino Médio Completo

2.2. No ato da inscrição o candidato deve apresentar os originais dos 
seguintes documentos: RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
E ESCOLARIDADE;

3. INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição será efetuada, pessoalmente pelo interessado, no 

período de 15 de Outubro de 2013 até o dia 16 de Outubro de 2013, 
das 09h00min ás 17h00min, no Centro Profissionalizante (CIP), de 
São Sebastião, localizada na Rua Antonio Pereira da Silva, nº 56, 
Topolândia, São Sebastião. 

3.2. A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o 
disposto neste Edital, bem como:

3.2.1. Conhecer, entender, aceitar e submeter-se às condições 
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 
desconhecimento.

3.2.2. A apresentação dos documentos comprobatórios, e suas respectivas 
cópias, das condições exigidas no item anterior, quando da matrícula. 

3.3. A não apresentação da referida documentação é fator de 
cancelamento de todos os efeitos da inscrição.

3.4. Não serão aceitas inscrições fora do período mencionado acima. 
Verificado, a qualquer tempo, o recebimento destas e que não 
atenda a todos os requisitos fixados, será a mesma cancelada.

3.5. As informações prestadas na inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, cabendo a Comissão Especial de 
Seleção do Centro Integrado Profissionalizante o direito de excluir 
do Processo Seletivo aquela que preenchê-la com dados incorretos, 
bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o 
fato seja constatado posteriormente.

3.6. Não serão aceitos pedidos para alteração de dados relatados, 
implicando no desligamento do certame.

3.7. Não serão aceitas inscrições por via postal, eletrônicas, condicionais 
ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas 
neste Edital.

3.8. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

3.9. Nos termos do que dispõe a legislação pertinente, 5% (cinco por 
cento) das vagas existentes serão destinadas a pessoas com 
necessidades especiais.

3.10. Para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações 
inferiores a 0,5 (cinco décimos), respeitando-se o critério de 

aproximação para o número inteiro subseqüente, das frações iguais 
ou superiores a 0,5 (cinco décimos).

3.11. Serão consideradas pessoas com necessidades especiais aqueles 
que se enquadrarem nas categorias discriminadas nos art. 4º do 
Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99.

3.12. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis 
de correção.

3.13. O candidato com necessidades especiais que, na ocasião de sua 
inscrição, não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso 
em favor de sua situação.

3.14. Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, será 
dada prioridade aos candidatos: desempregados, mulheres arrimo 
de família e pessoas com maiores encargos familiares.

4. DA SELEÇÃO E LISTAGEM FINAL
4.1. Serão divulgadas duas listas com os candidatos selecionados, 

sendo uma geral (todos os candidatos) e outra especial (pessoas 
com necessidades especiais). 

4.2. Não ocorrendo o preenchimento de candidatos para as vagas 
reservadas a pessoas com necessidades especiais, essas serão 
preenchidas pelos demais candidatos.

4.3. A listagem geral (todos os candidatos) e outra especial (pessoas com 
necessidades especiais) serão publicadas no site www.saosebastiao.
sp.gov.br, e na sede do Centro Integrado profissionalizante CIP, 
localizada a Rua Antonio Pereira da Silva, nº 56, Topolândia, São 
Sebastião/SP.

4.4. Os critérios para fins classificatórios serão os seguintes:
4.4.1. Estar entre os primeiros inscritos conforme a ordem de inscrição 

constante do protocolo de atendimento.
4.4.2. Ter, no mínimo, a idade exigida por cada curso
4.4.3. Ser residente no Município de São Sebastião – SP.
4.4.4. Estar desempregado, mulheres arrimo de família e pessoas com 

maior encargo familiar.
4.5. Todos os critérios supracitados serão objetos de investigação e 

comprovação, sob pena de exclusão do candidato em verificação 
contrária aos dados apresentados no ato da efetivação de sua 
matrícula.

5. DOS RECURSOS
5.1. O candidato poderá interpor recurso, a saber:
5.1.1. Referente ao edital de abertura do processo seletivo;
5.1.2. Referente ao indeferimento de inscrição;
5.2. Todos os recursos deverão ser interpostos até vinte quatro horas 

após a publicação que lhe deu causa.
5.3. Os recursos apresentados deverão ser fundamentados em 

legislação vigente e nos termos das propostas do edital e deverá 
ser protocolado no Centro Integrado Profissionalizante (CIP), 
dirigidos à Comissão Especial de Seleção do Centro Integrado 
Profissionalizante designada para a realização do Processo Seletivo.

5.4. Não se conhecerão os recursos que não tenham fundamentação do 
pedido e sua justificativa.

5.5. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Caberá à Comissão Especial de Seleção do Centro Integrado 

Profissionalizante (CIP), a responsabilidade pela triagem prévia, 
definição de critérios classificatórios, apreciação e julgamento dos 
recursos e elaboração das listagens finais.

6.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 
mencionada em Edital ou Aviso a se publicar, sendo do candidato, 
a responsabilidade de acompanhar os informativos e demais 
orientações de seu exclusivo interesse no site www.saosebastiao.
sp.gov.br.

São Sebastião, 15 de Outubro de 2013

ANGELA REGINA COUTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - CIP - Nº 005/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZO NO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/13 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PARA 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA 
PERTINENTES AOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DO 
IPTU, TAXA DE LIXO, ISS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

CONSIDERANDO ALTERAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO I DO REFERIDO EDITAL, QUE IMPLICA NA FORMULAÇÃO 
DE PROPOSTA, FICA ALTERADA A DATA DA SESSÃO 
INICIALMENTE MARCADA PARA O DIA 17/10/2013 ÁS 9:30 
HORAS, PARA O DIA 29/10/2013 ÀS 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, 14 DE OUTUBRO DE 2013

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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São Sebastião está no 
ranking online do Procon

O município de São Sebastião faz parte 
do recém lançado ranking online estadual 
elaborado pela Fundação Procon-SP, órgão 
vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa 
da Cidadania.

Desde o início do mês, os registros 
de atendimentos de mais 26 Procons do 
Estado conveniados com o órgão estadual 
ficarão disponíveis em tempo real para a 
sociedade, resultando numa importante 
etapa do processo de fortalecimento da 
Política Estadual de Defesa do Consumidor. 
“Por meio de informações como o número 
de atendimentos e os principais problemas 
registrados, mas especialmente pelo índice de 
solução desses problemas logo no primeiro 
contato com o Procon, o consumidor paulista 
passa a contar com um cenário cada vez mais 
claro para exercer seu direito de escolha no 
mercado e optar pelos fornecedores que 
mais respeitam o consumidor”, explicou o 
coordenador do órgão local, Marcos Roberto 
de Souza.

O consumidor sebastianense interessado 
em consultar os dados, basta acessar a página 
oficial da Prefeitura www.saosebastiao.
sp.gov.br e nele, acessar o link http://
www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/
procon.asp e então a aba ‘ranking de 
atendimentos no estado de São Paulo.  “Outra 
forma de consulta é por meio da própria 
página da Fundação Procon-SP pelo www.
procon.sp.gov.br e acessar o mesmo link”, 
explicou o coordenador.

Serviço
Para sanar dúvidas, o Procon dispõe de 

uma equipe com atendimento pessoal na 
rua  Capitão Luiz Soares, 491, Centro, de 
segunda a quinta feira, das 10h às 12h e das 
13h30 às 16h. Para os moradores da Costa 
Sul, o atendimento é feito na Regional de 
Boiçucanga na avenida Walquir Vergani, 
36, todas as quartas feiras, das 10h às 12h 
e das 13h às 15h.

Atendimento ao consumidor feito pelo coordenador Marco Roberto de Souza

Guarda Mirim abre 80 vagas 
para curso de formação

A Guarda Mirim de São Sebastião abriu 
inscrições para o processo seletivo que irá 
preencher 80 vagas do curso de formação. 
As vagas serão distribuídas em dois períodos 
(manhã e tarde), com carga horária de 
20 horas semanais. A inscrição deve ser 
realizada pelos pais ou responsáveis até o dia 
18 de outubro das 8 às 17h na base da guarda 
(rodovia Prestes Mais, s/nº, Barequeçaba). 

Para participar é preciso ser residente e 
domiciliado no município no mínimo por 
três anos, estar matriculado na rede pública 
municipal ou estadual de ensino, ter idade 
entre 14 e 17 anos e 11 meses até a data de 
inicio do Curso, possuir renda familiar de até 
seis salários mínimos, frequência escolar no 
ano letivo de 2012 e 2013.

Ao término do processo seletivo serão 
divulgadas duas listas com os candidatos 
selecionados, sendo uma geral (com todos 
os candidatos) e outra especial (portadores 
de necessidades especiais). Estas listas serão 
publicadas no site www.saosebastiao.sp.gov.
br e no quadro de editais na sede da Prefeitura 
(Rua Sebastião Silvestre Neves, 214, Centro) 
e também na sede da Guarda Mirim, no 
bairro de Barequeçaba.

Entre os critérios para a avaliação está a 
renda familiar de até seis salários mínimos, 
o número de membros na família (menos 
o candidato), a participação em programas 
sociais, tempo de residência no município, 
histórico escolar, social, meio de transporte, 
entre outros.

De acordo com a comandante da Guarda 
Mirim Viviane Cristina Paiva a grande 
maioria dos alunos que iniciam o trabalho 
na guarda acabam absorvidos pelo mercado 
de trabalho. “Da primeira turma formada 
no ano passado conseguimos inserir 
praticamente todos os jovens no mercado 
de trabalho e garantir à eles uma segunda 
etapa voltada para a formação específica”, 
explica.

Para o secretario de Segurança Urbana 
Coronel Ewandro Goes a formação na 
guarda mirim só tende a agregar valores 
aos jovens. “A intenção aqui é trabalhar a 
cidadania, e a ética aliados a conhecimentos 
básicos de áreas como administração e 
turismo. Hoje praticamente todos os nossos 
alunos saem daqui com o emprego garantido 
o que possibilita a ascensão no mercado 
profissional e adulto”, destaca.

Primeira turma inseriu maioria dos alunos no mercado de trabalho

Convênio de quase R$ 2 milhões 
levará novas pontes à Costa Sul
Pontes atenderão os 
bairros de Cambury e 
Boiçucanga

O Chefe do Executivo Sebastianense 
assinou no Palácio dos Bandeirantes quatro 
convênios para a construção de pontes 
destruídas pelas enchentes que assolaram a 
Costa Sul de São Sebastião no último mês 
de março.

O convênio no valor aproximado 
de  R$ 2 milhões foi assinado junto a 
Casa Civil em um evento realizado no 
Palácio dos Bandeirantes com a presença 
do governador Geraldo Alckmin, para a Convênio tem custo de quase R$ 2 milhões para novas pontes na Costa Sul

construção das pontes do Cascalho em 
Boiçucanga, Ponte 2800 em Cambury, e 
das passarelas do Cambucaieiro também 
em Boiçucanga e Beco 70 em Maresias.

A Costa Sul de São Sebastião sofreu 
no início do ano com as fortes chuvas 
que deixaram cerca de duas mil pessoas 
desalojadas,  com uma vitima fatal, além de 
vários equipamentos públicos destruídos.

No mês passado 37 famílias que tiveram 
suas casas danificadas foram beneficiadas 
com o auxílio moradia.   Além do auxílio 
elas também foram contempladas no 
programa “Novo Começo” que repassou 
o valor de mil reais para que pequenas 
obras e reparos fossem realizados em suas 
residências.

Foto: Halsey Madeira

Foto: Munir El Hage

Foto: Halsey Madeira


