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Desenvolvido pela Secretaria de 
Esportes de São Sebastião no Balneário 
dos Trabalhadores, na Praia Grande, 
região central da cidade, o Projeto 
Praia Acessível passará a atender 
temporariamente somente com 
agendamento prévio.

O novo procedimento se dá em 
virtude da baixa temporada nas 
estações mais frias, onde a procura 
para o acesso especial ao mar diminui 
consideravelmente, não havendo a 
necessidade de manter a equipe de 
prontidão nos horários de atendimento 
previstos para as outras épocas do ano.

Só em 2014, de janeiro até maio, 
um total de 100 cadeirantes foram 
atendidos pelo Projeto Praia Acessível 
no município.

Projeto Praia Acessível atenderá com 
agendamento durante a baixa temporada

Entre janeiro a maio de 
2014 foram atendidos 100 
cadeirantes

Baixa temporada diminui procura pelo Projeto Praia Acessível

Praia Acessível
Lançado no verão de 2010 pelo 

Governo do Estado de São Paulo, o 
Programa Praia Acessível é uma iniciativa 
da Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e visa disponibilizar cadeiras 

de rodas anfíbias em cidades do litoral, 
garantindo o pleno acesso das pessoas 
com deficiência às praias paulistas.

As cadeiras utilizadas no programa são 
feitas com um pneu especial que permite 
superar a dificuldade da areia e também 

não afundam dentro da água, sendo a 
altura compatível com a possibilidade 
do usuário sentir a água, sempre numa 
profundidade não perigosa do mar e 
com facilidade de transferência por meio 
de braços removíveis.

O Brasil tem 45,6 milhões de pessoas 
com algum tipo de deficiência, segundo 
o Censo do IBGE/2010, e este programa 
procura levar um lazer diferenciado 
utilizando a cadeira de rodas anfíbia, 
que só pode ser utilizada por cadeirantes 
acompanhados pelo facilitador ou 
outra pessoa, independentemente 
de sua condição física, mediante 
apresentação de documentos de ambos 
e preenchimento de um Termo de 
Responsabilidade.

Serviço
Para agendamento entrar em contato 

com o professor Áureo Antônio Rego 
pelo telefone  (12) 99779-2702  ou na 
Secretaria de Esportes pelo número (12) 
3891-4530.
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O judoca Cauã Rodrigues de   9 anos, aluno 
do projeto Garoçá, desenvolvido na Enseada, 
Costa Norte, conquistou uma vaga para disputar 
o Interregional de Judô a ser realizado em Santo 
André (SP).

Acompanhado pela judoca e professora do 
projeto, Rogéria Cozendey, o atleta saiu-se bem 
no tatame e, com a classificação, tem chances de 
classificar-se para o Campeonato Paulista.

A chance do sebastianense foi conquistada 
durante o Campeonato Regional e Taça Cidade de 
Jacareí, disputada no Vale do Paraíba.

Judoca do Garoçá classificado para 
o Interregional em Santo André

Cauã Rodrigues conquistou 
a pontuação necessária após 
disputas em Jacareí

Judoca conquista vaga para o Interregional e tem boas chances
de ir para o Paulista

Outro pequeno judoca, Gabriel Ri de 10 anos, 
também participou das disputas, mais precisamente 
do Festival, ficando em segundo lugar.

De acordo com a sensei Rogéria, os judocas são 
ótimos atletas e treinam com ela já há algum tempo. 
“O Cauã está comigo há dois anos e o Gabriel, há um. 
Durante este tempo eles tem crescido, tecnicamente 
falando”, disse. Em sua opinião, para o Estadual, 
Cauã tem grandes chances de vitória. “Aos oito anos 
ele seguiu invicto para o Campeonato Estadual e tem 
boas chances neste ano também”, comentou.

Para a coordenadora do projeto, Luciana Gallani, 
a dedicação dos atletas formados pela sensei Rogéria, 
tem surtido bons resultados tanto dentro, quanto 
fora dos tatames, uma vez que o aluno – durante 
os treinos – aprendem sobre hierarquia, disciplina, 
respeito e concentração, valores indispensáveis para 
a boa formação de um bom cidadão.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - NOTIFICAÇÕES
Tendo sido improfícuos os meios de Notificar sobre as autuações “pessoalmente” e “por via postal registrada”. Informe-se aos proprietários dos 

imóveis relacionados e assim cadastrados junto ao Cadastro Municipal, a providenciarem a manutenção dos mesmos conforme estabelecido na Lei 
Municipal 848/92, 1620/03, 112/10, 1644/03 e 2256/13 no prazo de 30 dias a partir desta publicação, sob pena de novas sanções previstas na Lei.

Havendo necessidade de maiores informações, solicitá-las junto à Secretaria de Meio Ambiente – Rua Antônio Januário do Nascimento nº 213 – Centro 
- Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais.

N° PROCESSO INTERESSADO ENDEREÇO DO IMÓVEL AUTO DATA 

1 4607/14 MARIA SÔNIA Rua Osasco, s/nº – Boracéia
Auto 23110 - NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º
Alterado pela Lei 2256/13

07/04/14

2 4608/14 ELISÂNGELA FERREIRA 
DE OLIVEIRA Rua Osasco, s/nº  – Boracéia

Auto 23109 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º
Alterado pela Lei 2256/13

07/04/14

 ____________________________   ____________________________
            Luiz Teixeira da Silveira          Eduardo Hipólito do Rêgo
          Chefe - Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais       Secretário de Meio Ambiente

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU032 – Processo n.º61.695/2013.
Contratada: F2 Engenharia LTDA. - EPP 
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: execução de serviços de reforma da Unidade Básica de Saúde de 
Boiçucanga, com fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: CV nº 067/13
Valor: R$ 121.854,11 (cento e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais 
e onze centavos). 
Data: 25.04.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Peter Ricardo de Oliveira pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –2014SEDUC033– Processo n.º60.460/2014.
Contratada: Litorânea Transportes Coletivos S.A.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços pela CONTRATADA, para fornecimento de passes 
escolares aos professores e vales transporte para os servidores, através do CARTÃO 
ELETRÔNICO denominados “CARTÃO TRANSPORTE COMUM” e “CARTÃO 
ESTUDANTE” com recargas de crédito “on-line”, para concessão dos benefícios do 
auxilio transporte aos servidores públicos da Secretaria de Educação.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: IN nº 015/14
Valor: R$ 78.863,26 (setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e 
seis centavos). 
Data: 28.04.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Paulo Sérgio Bongiovanni  e 
Rodrigo Constantino Bongiovanni pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –2014SESAU034– Processo n.º 60.274/2014.
Contratada: Auto Viação São Sebastião LTDA.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços o fornecimento, pela CONTRATADA, de vales 
transporte para os servidores da Secretaria de Saúde para treinamento ministrado 
pelo Núcleo de Educação Permanente – NEP.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: IN nº 013/14.
Valor: R$ 17.920,00 (dezessete mil, novecentos e vinte reais).
Data: 28.04.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luis Fernando Corazza Genioli 
pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU035 – Processo n.º 60.272/2014.
Contratada: Auto Viação São Sebastião LTDA.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços o fornecimento, pela CONTRATADA, de vales 
transporte aos usuários do Serviço Social.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: IN nº 012/14.
Valor: R$ 53.180,00 (cinquenta e três mil, cento e oitenta reais).
Data: 28.04.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luis Fernando Corazza Genioli 
pela contratada.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SEGOV047 – 
Processo n.º 60.653/12.
Contratados: Maria Augusta Pannunzio de Siqueira e Bernardo Ernesto Tavolaro 
de Siqueira Filho
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e o reajuste 
conforme IGPM/FGV.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DJ n.º007/12
Valor: R$ R$ 84.227,28 (oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte 
e oito centavos). 
Data: 30.04.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Bernardo Ernesto Tavolaro de 
Siqueira pelos Contratados. 

“Cria e nomeia o Grupo Municipal de Articulação e Monitoramento do 
Plano Viver Sem Limite”

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

CONSIDERANDO o Termo de Adesão ao Plano Viver Sem Limite 
firmado pelo município de São Sebastião e o Governo Federal, Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

CONSIDERANDO a cláusula terceira, itens IV, V e VI do Termo de 
Adesão e a necessidade de criação do Plano de Trabalho Municipal com 
ações, metas e mecanismos de monitoramento para a implementação do 
Plano Viver sem Limites; 

DECRETA:
Artigo 1º- Fica criado o Grupo Municipal de Articulação e Monitoramento 

do Plano Viver Sem Limite para implantação do plano de trabalho 
municipal com ações, metas e mecanismos de monitoramento e demais 
compromissos assumidos pelo município de São Sebastião, previstos no 
Termo de Adesão do Plano Viver Sem Limites.

Artigo 2º- Ficam nomeados para compor o Grupo Municipal de 
Articulação e Monitoramento do Plano Viver Sem Limite, os seguintes 
membros: 

I – Representante da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB
•  ERNESTO PAULO CLAUDIO VALENT 

II – Representante da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Desenvolvimento Humano – SETRADH 
• ANDREA DE ARAÚJO 

III – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU
• PRISCILA HELENA PARODI RIBEIRO
• MARCIO BATISTA TENÓRIO
• MARIA APARECIDA PINHEIRO PIEDADE

IV- Representantes da Secretaria Municipal da Educação – SEDUC
• SOLANGE CRISTINA CORDEIRO TOLEDO SILVA
• CLÁUDIO PRADO CÉSAR
• DEYSE MOREIRA LIMA
• MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA

Artigo 3º - Fica nomeada como Coordenadora do Grupo Municipal de 
Articulação e Monitoramento do Plano Viver Sem Limite a Sra. Solange 
Cristina Cordeiro Toledo Silva, representante da Secretaria Municipal da 
Educação. 

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 São Sebastião,     26   de maio de 2014.  
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6079/2014 DECRETO Nº 6080/2014
“Regulamenta o Parágrafo Único do Artigo 3° da Lei nº. 1680/2004 e dá 

outras providências”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a necessidade do controle das atividades comerciais 

ambulantes em praias e outros locais públicos;
CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 3º, parágrafo único e 47 da 

Lei nº. 1680/2004;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica estipulado o horário das 8:00 às 22:00 horas, para 

atividade de comércio ambulante nas praias e áreas de marinha.
 Parágrafo Único - Poderá haver exceção em relação ao horário 

estabelecido no caput, adequando-se a realização de eventos 
turísticos, desde que com prévia autorização desta Prefeitura, através 
da Secretaria da Fazenda.

Artigo 2° - A critério da Administração, considerando a necessidade 
de adequação e respeito ao interesse público, poderá ser determinada 
a proibição de atividade ambulante em locais que causem incomodo ou 
prejuízo a terceiros, devendo o ambulante ser notificado com prazo de 24 
horas para adequação.

Artigo 3º - Aos titulares da licença ambulante que desrespeitarem as 
normas acima, serão aplicadas as penalidades constantes no Artigo 37, 
VIII da Lei 1680/2004.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,    26    de maio de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

Aconteceu na sala especialmente criada para 
a Orquestra Jovem de Cordas, na Secretaria de 
Cultura e Turismo, o encontro dos 25 alunos 
selecionados para o projeto.  A primeira aula foi 
umaa oportunidade para que dos estudantes, 
pais e professores conhecessem melhor o grupo.

A OJC é um projeto da Fundação Educacional 
e Cultural de São Sebastião, aprovado no edital 
Petrobras Comunidade e tem como parceira a 
Sectur.

Neste primeiro encontro foram apresentados 
os responsáveis pelo andamento da Orquestra e 
os professores que estarão à frente do projeto, o 
regente Raphael Tavares, responsável pelas aulas 
práticas e Felipe Ambrósio, pela teoria musical.

Todos os 25 alunos, foram selecionados em 
processo seletivo e receberão ajuda de custo, 
transporte e uniforme. Os instrumentos já foram 
comprados, são contrabaixos, violoncelos, violas 
e violinos.

Raphael Tavares proporcionou algumas 
atividades de interatividade para que os jovens 
começassem a se conhecer e se familiarizar com 

Orquestra Jovem de Cordas de São Sebastião 
se reúne para primeiro encontro

A OJC é um projeto da Fundação 
Educacional e Cultural de São 
Sebastião

Grupo participou de atividades de interatividade para se conhecer

os instrumentos. As aulas estão programadas 
para acontecer todas as sextas-feiras, a partir das 
14h e aos sábados, a partir das 9h, no prédio da 
Sectur.

Para a secretária da pasta Marianita Bueno, 
este foi um momento muito importante para 

a cultura local, pois a criação da OJC vai ao 
encontro dos anseios de toda a comunidade. 
“Pensar em nossos jovens é também mais uma 
responsabilidade desta gestão”, frisou.

A Orquestra Jovem de Cordas de São 
Sebastião conta com o patrocínio da Petrobras.
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A Escola Municipal de Educação 
Infantil Reino da Alegria, na 
Topolândia, região central da cidade, 
realizou palestras em todas as salas 
de aula para alertar as crianças sobre 
os perigos da dengue e conscientizar 
sobre a eliminação de possíveis 
criadouros.

O mês de maio, na EMEI, foi 
marcado pelo incentivo de atitudes 
preventivas à proliferação do 
mosquito transmissor da doença, 
o  Aedes aegypti,   explicando aos 

Escola da Topolândia realiza palestras sobre 
conscientização para evitar a dengue

Foram dadas orientações 
sobre o armazenamento do 
lixo e possíveis criadouros

Alunos aprendem como eliminar criadouros do mosquito

alunos maneiras de reconhecer o 
mosquito e identificar os sintomas 
da doença.

O trabalho de conscientização 
da comunidade escolar quanto ao 
armazenamento do lixo e possíveis 
criadouros também tiveram destaque 
nas palestras apresentadas.

Além  disto uma ação em parceria 
com a Secretaria de Saúde com 
agentes de controle a endemias, 
promoveu a produção da apostila 
“Xô, Dengue”, além da apresentação 
de músicas e vídeos educativos, 
produção de cartazes, confecção 
de broches, amostras reais do ciclo 
biológico do mosquito da dengue e 
de jogos como a “trilha do combate 
a Dengue”.

Estudantes da rede municipal do 6º ao 9º ano 
matriculados nos períodos da manhã e tarde nas 
EMs Edileusa Brasil, em Maresias, e Nair Ribeiro, 
em Juquehy, ambas na Costa Sul, participaram da 
primeira fase da 10ª Obmep (Olimpíada Brasileira 
de Matemática).

Este primeiro desafio,se caracteriza pela 
aplicação de prova objetiva, questões de múltipla 
escolha e diferenciada por níveis 1, 2 e 3, com 
duração de duas horas e meia, aplicadas pelos 
professores das escolas inscritas na Obmep.

O objetivo é estimular e promover o estudo 
da matemática entre alunos das escolas públicas, 
contribuir para a melhoria da qualidade da 
educação básica, identificar jovens talentos e 
incentivar seu ingresso nas áreas científicas e 
tecnológicas.

Incentivar o aperfeiçoamento dos professores 
das escolas públicas – contribuindo para 
a sua valorização profissional – contribuir 
para a integração das escolas públicas com as 
universidades públicas, com os institutos de 

Estudantes participam da primeira 
fase da Olimpíada de Matémática

Nesta etapa houve aplicação de 
provas objetivas e questões de 
múltipla escolha

Alunos se concentram durante a prova nesta primeira fase da Olimpíada

pesquisa e com as sociedades científicas bem como 
promover a inclusão social por meio da difusão do 
conhecimento, também estão inseridos nas metas a 
serem atingidas pela Olimpíada.

De acordo com a diretora da EM Edileusa 
Brasil Soares, Leda dos Santos, avaliar o nível de 
aprendizagem dos alunos e torcer para que pelo 
menos uma parcela deles consiga passar para a 2ª 
fase é o propósito da escola.

A segunda fase da Olimpíada, realizada pelo 
Impa (Instituto Nacional de Matemática Pura 
e Aplicada) com apoio da SBM (Sociedade 
Brasileira de Matemática), e promovida pelo 
MCTI (Ministério da Ciência e Tecnologia e 
Inovação) e MEC (Ministério da Educação), será 
realizada em 13 de setembro. Este desafio, por 
sua vez,   se caracteriza pela aplicação de prova 
discursiva e diferenciada por níveis 1, 2, 3.
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