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Atividades das escolas de esportes 
recomeçam em fevereiro

Matrícula para o Projeto Atividade 
é aberta pelo Fundo Social

Uma das atividades do projeto 
são  caminhadas, em parceria 
com a Seesp e Sesau

De 3 a 7 de fevereiro, o Fundo Social 
de Solidariedade de São Sebastião fará o 
recadastramento e a matrícula dos idosos 
interessados em continuar ou em ingressar  na 
participação nos trabalhos desenvolvidos dentro 
do Projeto Atividade, mantido pelo próprio 
Fundo com apoio da Prefeitura.

De acordo com a chefe de Divisão do Fundo 
Social Vanda Lopes o objetivo é proporcionar 
melhor qualidade de vida a todos os seus 
integrantes por meio do bem estar físico, mental 
e social.

Ainda segundo informou, o projeto é 
responsável pela execução de mais dez atividades 
esportivas, entre elas, caminhada, alongamento, 
hidroginástica, tênis de mesa, tênis de campo, 
vôlei adaptado, musculação, coreografia, natação 
e jogos de salão (xadrez, damas e dominó).

Todas as modalidades são acompanhadas 
por profissionais da Secretaria de Esportes. 
Além disso, uma enfermeira cedida pela 
Secretaria de Saúde permanece  de prontidão 
todas as segundas-feiras no local das atividades, 
o CAE (Centro de Apoio Educacional) do 
Pontal da Cruz, na região central da cidade.

O atendimento aos interessados será feito 
das 8h às 16h30, no Fundo Social Para se 
inscrever é necessária apresentação de RG 
e atestado médico original atualizado. “Para 
os novos adeptos, além da documentação é 
preciso entregar uma foto 3x4”, observou Vanda 
Lopes. “Vale lembrar que o projeto já tem uma 
data para o seu retorno, isto é, 10 de fevereiro”, 
acrescentou.

O Fundo Social tem, atualmente, 260 idosos 
inscritos no projeto Atividade.

Serviço
O Fundo Social de Solidariedade fica na rua 

Sebastião Silvestre Neves, 128, Centro. Mais 
informações pelos telefones (12) 3892- 4991 
ou 3892-5560.

Aulas acontecem no CAE do Pontal da Cruz, na região central da cidade e atende pessoas da melhor idade

Regional Costa Norte mantém frentes 
de trabalho de conservação e 

limpeza de praças, ruas e jardins
Frentes de trabalho garantem o embelezamento do local

A Regional Costa Norte, subordinada 
à Seadre (Secretaria das Administrações 
Regionais), com o intuito de manter a 
beleza paisagística da região com a segunda 
maior densidade demográfica depois do 
Centro, mantém frentes de trabalho que 
garantem a conservação e limpeza de 
praças, ruas e jardins.

Como parte do trabalho, recentemente, 
no Recanto dos Atobás, no Jaraguá, uma 
área de Zeis (Zona Especial de Interesse 
Social), recebeu ações que tiveram por 
objetivo promover podas e retiradas 
de entulhos nas ruas A, B, C e Gustavo 
Kenedy de Oliveira. Com o auxílio de 

uma retroescavadeira, um caminhão e um 
ajudante, em quatro dias úteis, com previsão 
de término para esta terça-feira (28), foram 
retirados 11 caminhões, cada um com 3 
toneladas dos restos do trabalho realizado.

No mesmo bairro, só que dentro e nos 
arredores da escola Maria Alice Rangel e 
na base do CCZ (Centro de Controle de 
Zoonoses), em três dias de trabalho e com 
o auxílio de nove servidores, além de um 
caminhão e duas roçadeiras,  foram retiradas 
2 toneladas de podas e entulhos.

A Regional Costa Norte engloba quatro 
bairros: Canto do Mar, Jaraguá, Cigarras e 
Enseada.

Equipes trabalham na conservação e limpeza de praças, ruas e jardins

As inscrições podem ser feitas nos 
locais onde os cursos são oferecidos
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COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Saúde comunica que no próximo dia 29 de janeiro, às 16 horas, será apresentada ao 
Conselho Municipal de Saúde a Prestação de Contas referente ao 3º quadrimestre de 2013 desta Secretaria.

No dia 30 de janeiro, 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 5914/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 5647 /2013
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5647/2013, que entre si celebram o Município de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO 

SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL”.
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 

46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de 
Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE DE 
PROMOÇÃO SOCIAL, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Cidade 
de Santos, nº 176 – Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CGC/MF sob n.º 46.780.342/0001-72,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Ubirajara 
do Nascimento,  portador da Cédula de Identidade RG. N.º 7.877.212-6  e do CPF n.º 018.507.778-10 doravante designada simplesmente CONVENENTE, 
celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2275, de 23 de dezembro de 2013, com recursos alocados no Fundo Municipal de 
Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano,  mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláusula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho anexo, proposto 

pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 289.668,00 (duzentos e oitenta e nove reais, seiscentos e sessenta 

e oito reais), com 04(quatro) parcelas mensais de R$ 72.417,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais), onerando a Unidade Orçamentária 
02.04.03 – 08.244.4002.2.2.302000  3.3.50.43.00.0000; conforme disposto abaixo: 

Parcela Data Condição

01 (Jan/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 11º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 10º mês e aprovação da 
prestação de contas da 9º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

02 (Fev/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 12º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 11º mês e aprovação da 
prestação de contas da 10º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

03 (Mar./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas  do 13º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da 
prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

04 (Abr./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 14º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da 
prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1  O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2014.
CLÁUSULA QUARTA- DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença 

das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus efeitos legais.
     São Sebastião, 31 de Dezembro de 2013.

   
Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

   
Ubirajara do Nascimento

Presidente
Associação Sebastianense de Promoção Social

Testemunhas:
1 - __________________________  2 - _____________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF. N.º

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 60.006/14 (IN nº 002/14), com fundamento no “caput” do 
Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
para fornecimento de passes escolar para os alunos do Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio, em atendimento a Secretaria de Educação.

São Sebastião, 27 de Janeiro de 2014.

REINALDO LUIZ DE FIGUEIREDO
SECRETÁRIO 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 60.007/14 (IN nº 003/14), com fundamento no “caput” do 
Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
para fornecimento de passes escolar aos professores e vales transporte 
aos servidores públicos, em atendimento a Secretaria de Educação.

São Sebastião, 27 de Janeiro de 2014.

REINALDO LUIZ DE FIGUEIREDO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do 4° termo aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SEHAB081 – Processo 
n.º 60.492/2012
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: O acréscimo de serviços ao objeto do Contrato Original.
Modalidade: TP Nº 002/2012
Valor: R$ 597.002,54 (quinhentos e noventa e sete mil, dois reais e cinquenta e quatro 
centavos).
Data: 23.12.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Renan Henrique Miragaia Mendes 
Pereira pela contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/14

OBJETO: CONCESSÃO REMUNERADA DE USO E EXPLORAÇÃO 
DE ESPAÇO PÚBLICO: BOX COMERCIAL E BOX DE ALIMENTAÇÃO 
LOCALIZADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO
TIPO: MAIOR OFERTA 
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 27/02/2014 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), OU   
DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.
SP.GOV.BR 

SÃO SEBASTIÃO, 27 DE JANEIRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 3 de fevereiro, a Secretaria de 
Esportes de São Sebastião abrirá o período 
de inscrições para as Escolas de Esportes, 
quando os alunos que já usufruem dos cursos 
além dos interessados em fazer as aulas 
poderão procurar a unidade respectiva para 
realizar a matrícula.

Para concluir o processo de inscrição é 
preciso comparecer munido de documento 
pessoal, foto 3x4 e atestado médico para todas 
as modalidades oferecidas pela prefeitura. Os 
interessados devem procurar a unidade mais 
próxima para obter informações sobre os 
cursos oferecidos, dias e horários.

O diretor de esportes da secretaria, David 
Camargo Junior, falou sobre a importância 
do assunto, seja para cuidar da saúde, seja 
como entretenimento ou mesmo para 
seguir carreira como atleta. “Não importa 
a finalidade de quem procura pela prática 
de esporte ou de alguma atividade física, o 

As inscrições podem ser 
feitas nos locais onde os 
cursos são oferecidos

essencial é trabalhar o corpo para gerar saúde 
em primeiro lugar, algo que é proporcionado 
pela Seesp”, disse. “A secretaria faz questão de 
oferecer um excelente quadro de professores 
para cada uma das modalidades, todos sempre 
atualizados e muito bem preparados para 
suas funções, um investimento prioritário 
da pasta com visão dos lados esportivo e 
social de cada projeto, como o das Escolas de 
Esportes”, ressaltou Camargo.

Ele aproveitou para informar que muitas 
coisas estão para acontecer este ano. “O 
objetivo é aumentar o número de atividades, 
trazer novidades e fomentar os circuitos 
esportivos”, resumiu.

São 28 as modalidades oferecidas à 
comunidade distribuídas em 21bairros 
do município. Confira as modalidades: 
Alongamento, Atividade Física, Basquetebol 
Masculino - treinamento-, Basquetebol 
Misto, Caminhada, Capoeira, Dama, 
Dançaterapia, Esporte Adaptado, Esporte de

Raquete (Badminton), Futebol de Areia, 
Futebol de Campo (Masculino e Feminino), 
Futsal (Masculino e Feminino), Ginástica, 
Ginástica Artística, Hidroginástica, Judô, 
Karatê, Natação, Shantala, Skate, Surf, Tênis, 
Tênis de Mesa, Voleibol, Voleibol de Areia, 
Xadrez e Yoga.

As Unidades | Bairros
Barequeçaba, Barra do Sahy, Barra do 

Una e Boracéia, Boiçucanga, Canto do Mar, 
Centro, Paúba, Baleia, Enseada, Itatinga 

Atividades das escolas de esportes 
recomeçam em fevereiro

e Mirante do Itatinga, Jaraguá, Maresias, 
Morro do Abrigo, Olaria, Pontal da Cruz, 
Portal do Olaria, São Francisco, Topolandia, 
Topovaradouro e Vila Amélia

Alunos fazem alongamento antes de iniciar as aulas de natação

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS
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