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Além dessas benfeitorias, serão entregues 
96 vias públicas pavimentadas
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São Sebastião 
entrega 50 novas 
casas populares 
do Jaraguá aos 
moradores do 

Morro do Esquimó 

População comemora aniversário com 
nova rodoviária, casas populares, escola e 

unidade de saúde reformadas

Uma nova rodoviária, 50 casas 
populares, uma escola e uma 
unidade de Saúde reformadas, 96 

ruas pavimentadas e a autorização 
para o início da construção de uma 
nova creche na Topolândia e uma 

Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) no centro e a reurbanização 
da Praça da Vela. Tudo isto faz parte 

dos presentes entregues à população 
sebastianense durante a programação 
do 378° aniversário do município. 
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DECRETO Nº 6041/2014
“Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Saúde - COMUS”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, em especial as que lhe são conferidas pela Lei nº 1990/2009,
Considerando a nova eleição dos membros do COMUS, ocorrida em 11 de março de 2014,

D E C R E TA:
Artigo 1º - Fica constituído o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – COMUS, nomeando-se as 
pessoas abaixo indicadas:

I. DOS REPRESENTANTES DO GOVERNO
Secretaria da Saúde

- Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva   Membro Titular
- Sandra Mamy Umehara de Souza   Membro Suplente
- Urandy Rocha Leite    Membro Titular
-Sebastião Gonçalves de Santana   Membro Suplente

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano
-Rogéria dos Santos    MembroTitular
-Débora Aparecida Teixeira Torres   Membro Suplente

Secretaria da Educação
- Silvia Rodrigues Gesser    Membro Titular
-Adriana Antonia Puertas    Membro Suplente

II. DOS REPRESENTANTES PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE

Irmandade Santa Casa Coração de Jesus
- João Augusto Siqueira    Membro Titular
-Ubirajara Nascimento    Membro Suplente

Laboratório Itapema
- Rosana Fleury Zerlotti    Membro Titular
- José Euclides de Moraes   Membro Suplente

III.DOS REPRESENTANTES TRABALHADORES DE SAÚDE

Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal
-Isilda Aparecida de Rezende Giudice   Membro Titular
-Aliteia Nishikawa    Membro Suplente

SINDSERV – Sindicato dos Servidores Públicos de São Sebastião
-Tânia Regina Sarak    Membro Titular
-Audrei Queli da Silva Guatura   Membro suplente

APS – Associação dos Profissionais de Saúde 
- Sonia Aparecida de Souza M. Dias   Membro Titular
-Rui Carlos Barbosa    Membro Suplente

AMESSI – Associação Médica de São Sebastião e Ilhabela
-Marcelo Ferraz Coelho    Membro Titular
-Leonel Nulman Szterling    Membro Suplente

Corpo Clinico do Hospital de São Sebastião
- Edson Cardim Nogueira    Membro Titular
- Maria Guilhermina Tavolaro   Membro Suplente

IV. DOS REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

Federação Costa Norte
- Vilson Costa Junior    Membro Titular
- Shirley Wagner    Membro Suplente

Federação das Associações de Bairro Pró-Costa Atlântica 
- Dinalva Menezes Castro Tavares   Membro Titular
- Viviane Moura Snodgrass   Membro Suplente

Lar Vicentino
- Nathalia Cristina de Sá     Membro Titular
- Liliam Pinto Ribeiro    Membro Suplente

Associação Amigos da Praia de Maresias
- Aristides Petrella Neto    Membro Titular
- Dirceia Arruda de Oliveira   Membro Suplente

APAE – Associação de Pais e Amigos do Excepcionais
- Rita de Cássia do Nascimento Simioni  Membro Titular
- Airton José Gonçalves Prado      Membro Suplente

Associação da União dos Bairros da Topolândia, Olaria e Itatinga
- Lourival Siqueira dos Santos   Membro Titular
- Edeilton Barbosa do Nascimento   Membro Suplente

Associação de Mulheres da Costa Sul
- Tânia Elizabete Pinheiro Lamarque   Membro Titular
- Márcia Regina Teixeira dos Santos   Membro Suplente

Associação São Judas Tadeu
- Guilherme Seixas Santana de Lima   Membro Titular
- José Augusto Vergeti Amim   Membro Suplente

ASSAE - Associação São Sebastião de Amor Exigente
- Márcia Guimarães Corrêa da Silva   Membro Titular
- Ivan dos Santos Oliveira    Membro Suplente

SINDIPETRO – Sindicato dos Petroleiros
- Carlos Puríssimo    Membro Titular
- Tiago Fortunato    Membro Suplente  
  
Centro de Convivência da Terceira Idade - POLVO
-Clausius Pestana    Membro Titular
-Maria Evelina Pereira Faria   Membro Suplente

Artigo 2º- Os membros acima nomeados foram oficialmente indicados pelas entidades ora 
representadas.
Artigo 3º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de 
março de 2014.

São Sebastião,   18   de março de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

MEMO n.º 070/14- DCS.

Da: Divisão de Contratação de Serviços
Para: Departamento de Comunicação

Ref. Publicação.
Solicitamos a publicação dos Extratos dos Contratos Administrativos e termos aditivos no Boletim 
Oficial, para o dia 26/03/14, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 
8666/93 e suas alterações.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SEDUC003 – Processo n.º 61.760/13.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: o acréscimo de serviços ao Contrato Original.
Modalidade: TP n.º 008/13
Valor: R$ 229.076,53 (duzentos e vinte e nove mil, setenta e seis reais e cinquenta e três centavos).
Data: 06.02.2014
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Adriano Cesar Pereira pela Contratada.  

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SEO039 – Processo n.º . 2012SEO039.
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e Comercio ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência e o acréscimo de serviços do Contrato Original.
Prazo: 02 (dois) meses
Modalidade: CP n.º 008/11
Valor: R$ 445.808,85 (quatrocentos  e quarenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e oitenta e cinco 
centavos).
Data: 02 (dois) meses
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Sérgio Borges Padilha pela contratada.  

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessária.

Atenciosamente,

Petúnia Ferreira de Souza
Diretora do Depto. de Suprimentos

O novo terminal rodoviário que foi  entregue aos 
moradores e turistas já iniciou suas atividades. Agora os 
usuários do transporte coletivo municipal, intermunicipal 
e rodoviário podem utilizar o espaço público com mais 
conforto e segurança. A estrutura ampla e moderna foi 
entregue pelo prefeito e pode ser considerada mais um 
marco para o município. A nova rodoviária substitui a antiga, 
que funcionava nesse mesmo local há trinta anos e não 
tinha mais condições de atender a demanda, que cresceu 
nas últimas décadas. Centenas de pessoas acompanharam 
a cerimônia de entrega e aproveitaram para conhecer o 
novo cartão postal da cidade, que pode ser utilizado como 
espaço de contemplação. Nele, além da bela vista, os 
visitantes encontram opções para alimentação, leitura e até 
o uso gratuito da internet. O prefeito afirmou que este foi o 
cumprimento de mais um compromisso com a população. 
“Entregamos algo ao nível de São Sebastião, que agora sim 
atende a demanda da cidade. Trata-se de uma obra bem 
feita, que servirá para moradores e turistas por muito tempo”. 

O espaço
Com um total de 2,5 mil metros quadrados de área 

construída, a nova rodoviária tem espaço para atender até 11 
ônibus ao mesmo tempo, com devido local para embarque 
e desembarque, além de oferecer também ponto de taxi 
para sete veículos. O prédio ainda segue as normas da lei de 
acessibilidade. Além das escadas, foi instalado um elevador 
panorâmico para dar acesso ao piso superior.

No térreo há cinco guichês para a venda de passagens, 
guarda volumes, além de outros espaços destinados à 
pontos comerciais. Nesse mesmo pavimento há um 
setor exclusivo para informações turísticas. Bebedouros, 
banheiros masculinos, femininos e adaptados, fraldários 
estão localizados em ambos os pisos.

O paisagismo também foi valorizado e árvores nativas 
da Mata Atlântica e frutíferas integram o cenário, entre eles 
exemplares de Ipê roxo, jabuticabeiras e aroeiras. Na parte 
externa, os usuários terão acesso ao bicicletário, vagas para 
estacionamento e telefones públicos adaptados.

O investimento total foi de R$ 5,5 milhões, com 
verba proveniente do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias – DADE, da Secretaria 
Estadual de Turismo, e contrapartida do município.

O prefeito  entregou 50 novas casas populares do 
bairro do Jaraguá, costa norte da cidade, destinadas 
aos moradores da área de risco geológico do Morro do 
Esquimó, em Juquehy, costa sul do município.

A remoção das famílias deve ocorrer nas próximas 
semanas, com apoio total da Prefeitura, que irá 
disponibilizar caminhões para a mudança. 

Durante o evento os moradores receberam as chaves e 
já assinaram um termo de cessão onerosa que servirá de 
base para a escritura definitiva. A escritura será feita em 
nome da mulher da família, como determina a legislação. 
O secretário de Habitação esclareceu que toda a equipe 
da secretaria estará à disposição até que as famílias 
estejam definitivamente instaladas.

Na Educação a secretária Angela Couto determinou 
que todas as crianças, sejam imediatamente matriculadas 
nas unidades escolares da região. “Acredito que 
aproximadamente 200 crianças serão atendidas em 
nossas unidades”, adiantou.

A secretária do Trabalho e Desenvolvimento 
Humano, Roseli Trevisan Primazzi, orientou as mães 
para que matriculem seus filhos em alguma das atividades 
oferecidas pelos projetos sociais existentes no bairro.

Outra parceria anunciada pelo prefeito foi com a 
EDP Bandeirantes Energia, que além de disponibilizar 
uma tarifa social para os novos proprietários, fará com 
que cada família receba a doação de uma geladeira nova, 
assim que entrarem em suas residências.

O prefeito explicou às famílias presentes que, logo 
após a transferência para as novas casas no bairro do 
Jaraguá, as moradias antigas, no Morro do Esquimó, serão 
imediatamente demolidas, conforme determinação do 
Ministério Público (MP), evitando que novas famílias 
ocupem o lugar, que tem risco de desabamento iminente.

Durante a entrega das residências, o reforçou que os 
moradores terão prioridade na contratação de mão obra 
que será feita pela empresa Queiroz Galvão, para a obra 
do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios.

População de São Sebastião comemora 
aniversário com nova rodoviária

São Sebastião entrega 50 novas casas populares 
do Jaraguá aos moradores do Morro do Esquimó 
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DECRETO Nº 5987/2014
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.  
                                                                                         
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, e.

CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 556 de 13 de janeiro de 2014, requerido por ANITA 
ALVES CARDOSO LEONEL, que solicita benefício de pensão, por óbito em 10/01/2014 do servidor 
aposentado GERALDO JORGE LEONEL, desde 01/01/1994.

CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões 
dos Servidores Municipais, lavrada no dia 2101/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a Senhora ANITA ALVES CARDOSO 
LEONEL, na condição de esposa.
Artigo 2º - Perceberá benefício de 100% (cem por cento) calculado sobre o último provento recebido 
pelo falecido, conforme artigo 40 da  Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os 
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.  
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de 
janeiro de 2014.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião,  3  de fevereiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

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

DECRETO Nº 6030/2014
“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 13.243, de 11 de novembro de 2013.

CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões 
dos Servidores Municipais, lavrada no dia 18/02/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerida na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.

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

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora MONICA DE ANDRADE 
PASCHOAL FERREIRA, matrícula nº. 3446-0, do cargo de Assistente de Serviços Administrativos, 
Referência 8 ”H”, admitida em 05 de julho de 1994.
Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos proporcionais, calculados conforme o tempo de 
contribuição, com base na  última remuneração do cargo efetivo, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de abril de 2014.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião,   14    de março de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 6031/2014
“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. 14.262, de 06 de dezembro de 2013.

CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões 
dos Servidores Municipais, lavrada no dia 18/02/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 
              
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora MARIA ELISA DA 
CONCEIÇÃO, matricula nº. 5450-0, do cargo de Professor de Educação Básica I, Referência 8, 
Grau 5  da Tabela I de vencimentos do quadro do magistério, admitida em 01 de junho de 2001.
Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela 
paridade total.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de abril de 2014.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

                                                                             
São Sebastião,   14   de março de 2014.

 ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 6032/2014
“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. 13.726, de 22 de novembro de 2013.

CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões 
dos Servidores Municipais, lavrada no dia 18/02/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 
              
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 3º da 
Emenda Constitucional nº. 47/2005.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor BENEDITO CALDEIRA, 
matricula nº. 589-4, do cargo de Braçal, Referência 1 “J”, admitido em 02 de junho de 1978.
Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela 
paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de abril de 2014.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 14  de março de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 6033/2014
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, e
                    
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 6.816 de 11/06/2013, requerido por CRISTIANNE 
DA COSTA PEREIRA TAVOLARO, ora representante do menor, que solicita benefício de pensão 
por óbito em 02/05/2013 da servidora ativa MARCIA REGINA DA COSTA PEREIRA TAVOLARO, 
matrícula 5415-1, que exercia o cargo de Professor de Educação Básica I, desde 27/03/2001.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões 
dos Servidores Municipais, lavrada no dia 18/02/2014, assinada pelos Conselheiros presentes 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarado PENSIONISTA, o menor GABRIEL HENRIQUE DA COSTA PEREITA 
TAVOLARO GUERGOLETT, na condição de representado, nos termos da Lei e de acordo 
com o Processo Judicial nº 4000638-96.2013.8.26.0587 Ordem nº 1.704/2013, que concedeu 
à CRISTIANNE DA COSTA PEREIRA TAVOLARO, o TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA E 
RESPONSABILIDADE.
Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento), calculado sobre a última base de 
contribuição previdenciária da servidora falecida, conforme artigo 40 da Constituição Federal, com 
reajustes em conformidade com os concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
maio de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

São Sebastião,      14        de março de 2014

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6034/2014

“Dispõe sobre a celebração de Segundo Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5645/2013”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 2275/13.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 5645/2013, celebração com à entidade de 
assistência social sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE, 
nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
março de 2014.

São Sebastião,  14  de Março de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6037/2014

“Dispõe sobre a celebração de Segundo Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5651/2013”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 2275/13.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 5651/2013, celebração com à entidade de 
assistência social sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – 
APAE DE SÃO SEBASTIÃO, nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação,retroagindo seus efeitos a 01 de 
março de 2014.

São Sebastião,   14  de Março de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6035/2014

“Dispõe sobre a celebração do Segundo Termo Aditivo ao convenio anexo ao Decreto 5653/2013.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 2275/13.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto 5653/2013, celebrado com à entidade de 
assistência social sem fins lucrativos Centro de Convivência da Terceira Idade –Polvo, nos moldes 
do Termo Aditivo em anexo.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação,retroagindo seus efeitos a 01 de 
março de 2014.

São Sebastião,     14        de Março de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6036/2014

“Dispõe sobre a celebração do Segundo Termo Aditivo ao convenio anexo ao Decreto 5646/2013.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 2275/13.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto 5646/2013, celebrado com à entidade de 
assistência social sem fins lucrativos LAR VICENTINO, nos moldes do Termo Aditivo em anexo.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação retroagindo seus efeitos a 01 de 
março de 2014.

São Sebastião,     14     de Março de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6011/2014
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a 
celebração de convênio com a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Profª Iraydes 
Lobo Viana do Rego”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005.

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal Profª Iraydes Lobo Viana do Rego, mediante convênio anexo, 
que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6029/2014
“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias, conforme Lei 2274/2013”.
 
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 2274/2013, no valor de  R$ 1.397.698,85 (hum milhão, trezentos e noventa e sete mil, 
seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos);

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$ 1.397.698,85 
(hum milhão, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco 
centavos);

Artigo 3º- Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabelecida pelo Artigo 
8º, da Lei 2274/2013, conforme abaixo descrito:

Artigo 4º- Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, por conta do superávit 
financeiro de exercício anterior, por fonte de recurso, conforme artigo 7º  Inciso IV  da Lei 2274/2013, 
no valor de R$ 1.430.218,96  (hum milhão, quatrocentos e trinta  mil, duzentos e dezoito reais e 
noventa e seis centavos), para atender a legislação da Agricultura familiar (FNDE).

Artigo 5º - Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária, por conta do superávit financeiro 
de exercício anterior, por fonte de recurso, conforme artigo 7º  Inciso IV  da Lei 2274/2013, no valor 
de R$ 189.562,58  (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito 
centavos), referente  a saldo financeiro do Fundeb.

Artigo 6º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 
de fevereiro de 2014.

São Sebastião, 12 de março de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

 Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6038/2014

“Dispõe sobre a celebração de Segundo Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5643/2013”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 2275/13.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos 
PROJETO ATIVO, objetivando a execução de atividades na área de Proteção Social Básica, 
conforme convênio que é parte deste decreto.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação,retroagindo seus efeitos a 01 de 
março de 2014.
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SETRADH/nsa

SEGUNDO  TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO 
DECRETO Nº 5643 /2013

“Segundo Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5643/2013, que entre si celebram o 
Município de São Sebastião e o PROJETO ATIVO” 
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 o PROJETO ATIVO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho 
Municipal de Assistência Social, com sede na Estrada do Rio das Pedras, n.º 2.961 – Camburi – 
São Sebastião/SP, inscrita no CGC/MF sob n.º 08.473.281/0001-01, neste ato representado pelo 
seu Presidente, Sr. Vanderlei de Matos, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 3.759.463 e do 
CPF n.º 074.691.368-00 doravante designada simplesmente CONVENENTE, celebram o presente 
Convênio, autorizado pela Lei Municipal n.º 1229, de 28 de janeiro de 1998 e 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

1.1O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a)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$ 279.504,00 
(duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e quatro reais), com 10(dez) parcelas mensais de R$ 
27.950,40 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais quarenta centavos), onerando a Unidade 
Orçamentária 02.04.03 – 08.244.4009.2.331.000 3.3.50.43.00.0000; conforme disposto abaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA- 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, 01 de Março de 2014.
   

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Vanderlei de Matos
Presidente
Associação Sebastianense de Promoção Social

Testemunhas:

1 - ______________________            2 - _________________________
RG. N.º                   RG. N.º
CPF. N.º                   CPF N.º
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DECRETO Nº 5949/2014

“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. 009694, de 21 de agosto de 2013.

CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões 
dos Servidores Municipais, lavrada no dia 18/11/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 

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

D E C R E T A:
Artigo1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a servidora SONIA RICARDO DE BASTOS, 
matricula nº. 3169-0, do cargo de Auxiliar de Enfermagem, Referencia 8 “H”, admitida em 01 de 
junho de 1993.
Artigo 2º - Perceberá a servidora proventos integrais pela última remuneração, com reajuste pela 
paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de janeiro de 2014.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.
 

São Sebastião,   10 de janeiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5954/2014
“Dispõe sobre retificação do Decreto nº 5871/2013 de aposentadoria da servidora NILZA DA SILVA”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, e

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica retificado o sexto parágrafo do Decreto 5871 de 15 de outubro de 2013, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 1º- É declarada aposentada, nos termos da Lei, a servidora NILZA DA SILVA, matrícula nº. 
3222-0, do cargo de Recepcionista, Referência 3 “I”, admitida em 12 de agosto  de 1993”. 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de 
novembro de 2013.
Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrario.
 

São Sebastião,  10  de janeiro de 2014.
 ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6040/2014
“Designa servidora para articular o Plano Municipal para Infância e Adolescência”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO o que estabelece o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 
8.069 de 13 de julho de 1990;

CONSIDERANDO que seu artigo 4º dispõe que “É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” e

CONSIDERANDO que o Município de São Sebastião integra a Rede Prefeito Amigo da Criança da 
Fundação ABRINQ,

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica designada a servidora Vanda Lúcia da Silva Lopes, Chefe de Divisão Administrativa 
do Fundo Social de Solidariedade, para articular junto às Secretarias Municipais os trabalhos para 
criação do Plano Municipal para a Infância e Adolescência.
Artigo 2º- A servidora, ora designada, deverá apresentar em até 30 dias os nomes dos servidores 
das Secretarias Municipais que integrarão o Grupo de Trabalho Coordenador responsável pela 
elaboração do PMIA (Plano Municipal para a Infância e Adolescência).
Artigo 3º- De acordo com o estipulado pela Fundação ABRINQ o PMIA deverá ser sancionado até o 
início de dezembro deste ano para que haja o reconhecimento das políticas municipais.
Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

São Sebastião,  17 de março de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5954/2014
“Dispõe sobre retificação do Decreto nº 5871/2013 de aposentadoria da servidora NILZA DA SILVA”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, e

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica retificado o sexto parágrafo do Decreto 5871 de 15 de outubro de 2013, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 1º- É declarada aposentada, nos termos da Lei, a servidora NILZA DA SILVA, matrícula nº. 
3222-0, do cargo de Recepcionista, Referência 3 “I”, admitida em 12 de agosto  de 1993”. 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de 
novembro de 2013.
Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrario.
 

São Sebastião,  10  de janeiro de 2014.
 ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5988/2014
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a 
celebração de convênio com a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação 
Infantil - EMEI Emília Pinder - Peteleco”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005,

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Emília Pinder Peteleco, mediante 
convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Emília Pinder Peteleco.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro 
– São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na 
forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG 
n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, , doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado 
a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI 
EMÍLIA PINDER PETELECO, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Primeiro Centenário 
Batista, 62 - Centro – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.300.000/0001-93, neste 
ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. ELIANA AZEVEDO SALES, portadora da Cédula 
de Identidade nº 18.224.231-6 SSP/SP e do CPF nº. 047.512.338-74, doravante denominada 
CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pela Lei Municipal 
nº. 1.739 de 29 de março de 2005 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 
116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de 
recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria do ensino; à manutenção do 
prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao 
desenvolvimento de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a 
área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e 
encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada 
de 80 (oitenta) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 880 (oitocentos e oitenta) 
alunos beneficiados, no período que compreende o prazo de vigência deste ajuste, consoante às 
diretrizes educacionais.
2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o 
Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente 
de transcrição, constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da 
Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela 
fiscalização da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, 
de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da 
população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação 
específica em vigor;
3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela 
CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação;
3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do 
presente Convênio, diretamente ou por delegação de competência;
3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações 
de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final ressalvada as atribuições inerentes à 
SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre que verificada alguma 
irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento 
das impropriedades ocorrentes;
3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,  condição 
necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo:

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, 
de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao 
acompanhamento da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos 
serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a 
prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da 
Educação e demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar 
da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos 
recursos financeiros recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a 
relação nominal, atualizada, dos atendidos;
4.6 Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos 
das despesas decorrentes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou 
ordem bancária ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;
4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos 
índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nos 
seguintes casos, quando:
a)Não for executado o objeto do Convênio;
b)Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 19.657,00 (dezenove mil, seiscentos e cinqüenta e 
sete reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 1.787,00 (um mil, setecentos e oitenta e 
sete reais), de fevereiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional 
Programática 12.365.2002.2.055, Categoria Econômica 3.3.50.43.00, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da 
legislação vigente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.6 da cláusula 
3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta 
corrente nº 883-4, do Banco do Brasil, agência 6651-6, São Sebastião, SP;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em 
caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior 
a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto 
lastreado em títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.
6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente 
aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestações de contas, sob 
pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser 
renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para 
tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, 
instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 
recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados 
da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de 
cópias dos documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos 
com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;
III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, 
quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos 
efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, 
identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de 
Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório de informação dos funcionários ao INSS 
e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor 
pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de recebimento dos serviços contratados ou produtos 

adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de 
tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a 
data do pagamento.
8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes documentos complementares:
I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 
repassadas;
II - Demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 
computadas pela entidade por fontes de recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, aplicadas 
no objeto deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme 
modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as 
receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores 
repassados pelo órgão concessor;
VI - Comprovação da devolução dos saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção 
do Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação 
do profissional responsável pelas demonstrações contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos 
efetuados no período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 
de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 30(trinta) dias após o encerramento do 
convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste 
Instrumento, ainda que em caráter de emergência, especialmente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 
conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação 
Específica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos 
fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na 
vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com 
o valor original, sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas, e o valor glosado deverá ser 
restituído a conta específica do convênio. 
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de 
prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser 
denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por 
descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, 
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma 
de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da comunicação em caso de reincidência do parecer negativo sobre a mesma prestação de 
Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos 
casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para a prorrogação do prazo de 
vigência ou suplementação de seu valor•.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 
endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas por “fac-símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de 
natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos provenientes e utilizados pela 
CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por 
encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.
13.3 – A divulgação dos termos deste Convênio deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das 
ações relativas ao seu OBJETO, com menção expressa a ele e às partes envolvidas.
13.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a 
serem transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da 
execução deste convênio que não puderem ser resolvidas de comum acordo entre as partes.
E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam este instrumento.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ELIANA AZEVEDO SALES
Diretora Executiva

Testemunhas:

Luis Fernando Barreto                                                       Hilda do Carmo Brience 
    RG. 25.011.975-4    RG 12.739.393-6

DECRETO Nº 6039/2014
“Dispõe sobre a celebração de Segundo Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5652/2013”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 2275/13.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 5652/2013, celebração com à entidade 
de assistência social sem fins lucrativos ASSAE-ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE AMOR 
EXIGENTE, nos moldes do Termo Aditivo anexo.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação retroagindo seus efeitos a 01 de 
março de 2014.
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SETRADH/nsa
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO
 DECRETO Nº 5652 /2013
“Segundo Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5652/2013, que entre si celebram o 
Município de São Sebastião e a ASSAE-ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE AMOR EXIGENTE”.
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 
ASSAE-ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE AMOR EXIGENTE, entidade de assistência social 
sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua 
Ipiranga, nº 153– Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 03.542.415/0001-85,  neste 
ato representado pela seu Presidente, Sr. Sebastião Fernandes Paes, portador da Cédula de 
Identidade RG. N.º 6.398.876-8 e do CPF n.º 358.888.658-34 doravante designado 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
1.1O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a)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.
2.1 O valor total estimado do presente Termo Aditivo com recursos públicos é de R$ 92.724,32 
(noventa e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), com 10(doze) parcelas 
mensais de R$ 9.272,43 (nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos) 
onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 082444009.2.331.000 3.3.50.43.00.0000; conforme 
disposto abaixo:

2.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 
4.870,00 (quatro mil, oitocentos e setenta reais), com parcelas mensais de R$ 487,00 (quatrocentos 
e oitenta e sete reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – 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, 01 de março de 2014.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Sebastião Fernandes Paes
Presidente
ASSAE - Associação São Sebastião de Amor Exigente

Testemunhas:

1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO 01/2012

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS 
CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECEREM NO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA PREFEITO 
MANSUETO PIEROTTI, 391, 2º PISO, CENTRO, NOS DIAS 31 de março ou 01,02,03,04 de abril  
de  2014, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE 
ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Assistente Social 40h
Classif./ Insc./ Candidato  
10 -  421636     MAIARA CARVALHO 

Psicólogo 40h
Classif./ Insc./ Candidato  
15 -470640      JULIANO WATANABE 

Servente
Classif./ Insc./ Candidato  
22 -420050      JUSCILENE CASTILHO DE OLIVEIRA 
23 -410321      NEILIANE DE OLIVEIRA GARCIA 
                                                                                               
ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA 
DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração
25 de março de 2014 

Petúnia Ferreira de Souza
Diretora do Depto. de Suprimentos
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