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A obra do Contorno Sul, empreendimento que 
faz parte da duplicação da rodovia dos Tamoios, 
foi oficialmente lançada na quarta-feira dia 4, pelo 
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Com a presença do prefeito Ernane Primazzi, o 
evento aconteceu no canteiro de obras da empresa 
Queiroz Galvão, responsável pelo empreendimento. 
De acordo com o governador a previsão é que em 1095 
dias ( 36 meses), a obra seja entregue à população.

Obra dos lotes 3 e 4 do Contorno Sul é 
oficialmente lançada em São Sebastião

A previsão é que a obra fique pronta 
em três anos e o investimento chegue 
próximo aos R$2 bilhões de reais

O lançamento oficial contou com a presença do governador do Estado e do prefeito de São Sebastião.

As intervenções dos lotes 3 e 4 do Contorno Sul   
serão realizadas entre os bairros da Costa Norte de São 
Sebastião até a entrada do Porto, localizado no Centro 
da cidade, com uma extensão de 9,3 quilômetros, em 
um investimento de R$ 818 milhões.

Os lotes 1 e 2,  lançados em outubro do ano passado, 
representam a outra parte do empreendimento. O lote 
1, com 6,2 quilômetros de extensão, ligará a Rodovia 
dos Tamoios à SP 55,   na praia Martim de Sá, em 
Caraguatatuba.

Já o lote 2 ligará  o bairro do Jaraguá, na Costa 
Norte de São Sebastião, com o trecho de serra 
em Caraguatatuba,  com uma extensão de 18,4 
quilômetros. As obras já estão em andamento e a 
previsão é que estejam prontas em 20 meses.

O prefeito Ernane Primazzi lembrou que o 
Contorno da Tamoios é uma obra muito importante 
não só para a cidade, mas para o país, pois trará 
melhores acessos ao litoral e ao Porto de São 
Sebastião. Ele destacou que o Litoral Norte tem um 
potencial muito grande para o desenvolvimento 
do Estado de São Paulo e do Brasil, motivo pelo 
qual precisa - ressaltou - ser visto de uma forma 
diferenciada.   O prefeito agradeceu a parceria 
do Governo do Estado nesta e em outras obras: 
“Quando uma região cresce, surgem coisas boas, 
mas as ruins também aparecem e se não houver 
comprometimento e parceria entre os governos, a 
situação complica. O Governo de São Paulo tem sido 
esse parceiro e ajudado para que o desenvolvimento 
do Litoral Norte seja positivo, com as obras de 
infraestrutura necessárias”, destacou.

O prefeito apontou também que as crianças 
da EMEI Prof. Maria Alice Rangel, do Jaraguá, 
fizeram questão de recepcionar o governador no 
bairro. “É muito bom ter essas crianças aqui, que já 
estão acompanhando algo muito importante para a 
comunidade. Trata-se de uma geração nova, para a 
qual trabalhamos e que um dia entenderá melhor 
a relevância de toda essa obra, pois eles serão 
beneficiados por ela”, completou.

O governador Geraldo Alckmin também 
agradeceu aos alunos e destacou o início das obras 
dos contornos viários da Tamoios em São Sebastião. 
Garantiu que a obra estará concluída em 1095 dias. 

Alckmin ressaltou considerar o Litoral Norte 
uma “capital de desenvolvimento do Estado”, pois 
conta com vários potenciais, tanto em relação ao 
turismo, como na construção civil, Porto, Gás e o 
Pré-Sal. 

A prefeitura por meio da Seadre (Secretaria das 
Administrações Regionais) de Maresias, realizou 
uma operação tapa-buraco em Paúba, na Costa Sul 
do município.

A ação aconteceu em toda extensão da rua Maria 
Moreira do Espírito Santo, acesso principal do bairro 
com o objetivo de cobrir os buracos causados pelas 
fortes chuvas e por veículos de carga pesada que 
transitam pelo local.

Operação tapa-buraco em Paúba
Foram utilizados dois caminhões
e uma retroescavadeira

Funcionários trabalham durante todo dia para tapar os buracos 
do acesso principal em Paúba

Durante a execução do serviço, foram utilizados 
dois caminhões e uma retroescavadeira além de 
raspas de asfalto, material usado para tapar os 
buracos.

Outros serviços também foram realizados na rua 
como a remoção das podas depositadas nas calçadas, 
revitalização da pintura das guias bem como  capina 
e roça das mesmas. O  o campo de futebol por sua 
vez, foi podado.

De acordo com o chefe de divisão da Seadre, 
Marcelo Moreira dos Santos, a manutenção diária 
pelas ruas do bairro é essencial. “Temos muito 
trabalho pela frente visando sempre o bem estar 
da comunidade e dos visitantes que frequentam a 
região”, explicou
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DECRETO Nº 6081/2014 DECRETO Nº 6082/2014

São Sebastião recuperou a melhor classificação 
regional, ficando em primeiro lugar entre os 
municípios do Litoral Norte, com o índice de 0.7932 
e está na 403ª colocação entre os mais de cinco mil 
municípios do país. No estado, São Sebastião ficou 
em 184º lugar. 

O índice é da Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (FIRJAN), que divulgou   seu novo 
levantamento anual sobre Desenvolvimento 
Municipal em todo o país.   O índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal (IFDM) avalia os 
índices de Saúde, Educação e Emprego e Renda, para 
definir o ranking dos mais de 5 mil municípios 
avaliados. A avaliação de 2014 foi feita com base no 
ano de 2011.

Em segundo ficou a cidade de Ilhabela, com 
0.7669,   o que na classificação nacional representa 
a 662ª colocação e no Estado a 264º lugar.   Em 
terceiro ficou Caraguatatuba com o índice de 0.7391,  
pegando a 1014ª colocação nacional e a 374ª no 
Estado.  A cidade de Ubatuba está em quarto lugar 
com o índice de 0.7373, representando no ranking 
nacional a 1041ª posição e no estado a 379ª.

Criado em 2008, ele é feito, exclusivamente, 
com base em estatísticas     públicas oficiais, 
divulgadas pelos ministérios do Trabalho, Educação 
e Saúde. O índice varia de 0  (mínimo) a 1 ponto 
(máximo) para classificar o nível de cada localidade 
em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4 a 
0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto desenvolvimento 
(0,8 a 1). Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior 
o desenvolvimento do município.

No caso de São Sebastião dois dos vetores 
que compõem o índice - Educação e Saúde 
apresentam desempenho classificado como 
de Alto Desenvolvimento (acima de 0,8), com 
respectivamente 0,8434 e 0,8349. O índice da área 
de Emprego e Renda (0,7012) está na faixa de 
Desenvolvimento Moderado.

São Sebastião lidera índice de desenvolvimento 
regional e municipal no Litoral Norte

O índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal avalia  Saúde, Educação e 
Emprego e Renda

Em São Sebastião - Educação e Saúde apresentam desempenho classificado como de Alto Desenvolvimento

Na comparação regional e nacional como um 
todo,   os quatro municípios do Litoral Norte 
baixaram sua posição no ranking, especialmente 
em função da queda registrada na área de Emprego 
e Renda - um resultado que pode ser ligado aos 
reflexos da crise econômica internacional e seus 
reflexos no país.

A queda foi especialmente acentuada em 
Caraguatatuba, com índice de Emprego e Renda 
que caiu de 0,7851 no ano-base 2010 (o melhor da 
região) para 0,5495 em 2011 (o pior da região).

Emprego e Renda
Para conquistar a melhor classificação na região, 

São Sebastião contou com o primeiro lugar no índice 
de Emprego e Renda, avaliado em  0.7012, ficando 
na 601ª posição nacional e com uma significativa 
colocação no Estado, conquistando 131ª colocação.

A cidade de Ilhabela conquistou o segundo lugar, 
com índice 0,6185, ficando em   1317ª posição 
nacional e 321ª no Estado, seguida por Ubatuba 
em terceiro lugar, com o índice Firjan de 0.6663, 
atingindo a 1447ª colocação no estado e 336ª no 
Estado. Já Caraguatatuba obteve a última posição, 
com o índice 0.5495,  ficando em 1622ª no ranking 
nacional e 361º no estado.

Saúde
No segmento Saúde mais uma vez a cidade 

de São Sebastião se destacou e ficou em segundo 
lugar no Litoral Norte, com índice de 0.8349, o que 
representa a 1097ª posição nacional e a 236ª no 
Estado. A cidade de Ilhabela foi a melhor colocada, 
com pontuação de 0.8376, classificando-se em 
1060º lugar no ranking nacional e 225º no ranking 
Estadual.

Ubatuba ficou em terceiro lugar com índice 
de 0.7676, classificando-se na 2016ª colocação 
nacional e 400ª posição no Estado. Já a cidade de 
Caraguatatuba teve o índice de 0.7330, terminando 
em 2766ª na posição nacional e na 481ª no Estado.

Educação
Na Educação todos os município   tiveram 

índices na faixa de Alto Desenvolvimento, ficando 
as cidades de São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela 
em quarto lugar, terceiro lugar e segundo lugares, 
respectivamente, com índices em 0.8434, 0.8791 
e 0.8898. Caraguatatuba teve o melhor índice no 
quesito, classificando-se em primeiro lugar regional, 
com 0.9350.

No ranking nacional Caraguatatuba ficou em 
124º lugar  e 119º no Estado. Ilhabela ocupa a 364ª 
colocação nacional e a 320ª Estadual. Ubatuba 
conquistou a 471ª posição nacional e 390ª Estadual, 
e São Sebastião obteve a 848ª posição no ranking 
nacional e a 550ª no Estado.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU037 – Processo n.º 60.412/2014.
Contratada: Tefil Comércio de Artigos Eletrônicos Ltda. - ME
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços, pela CONTRATADA, de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva em bebedouros elétricos e pré-filtros (com substituição de gás e soldas elétricas) 
nas Unidades da Secretaria da Saúde.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV nº 009/14
Valor: R$ 39.906,00 (trinta e nove mil e novecentos e seis reais). 
Data: 05.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Terezinha Aparecida Filgueiras pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SETRADH039 – Processo n.º 60.371/2014.
Contratada: Luiz César Budal 35749709949.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: realização de Curso de Cuidador de Idosos para os usuários do CRAS de 
Boiçucanga, CRAS da Topolândia e CREAS do Centro.
Prazo: 06 (seis) meses.
Modalidade: DJ nº 008/14
Valor: R$ 77.083,20 (setenta e sete mil, oitenta e três reais e vinte centavos). 
Data: 07.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luiz César Budal pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEDUC040 – Processo n.º 60.422/2014.
Contratada: Konelieft Manutenção e Montagem de Elevadores Ltda. - ME.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e serviço de emergência 
nos elevadores em prédios públicos municipais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV nº 010/14.
Valor: R$ 77.760,00 (setenta e sete mil e setecentos e sessenta reais). 
Data: 13.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Selma Lino do Nascimento pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SECAD042 – Processo n.º 60.587/2014.
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços pela CONTRATADA, para fornecimento de vales transporte 
aos servidores da PMSS.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: IN n.º 016/14.
Valor: R$ 1.000.710,00 (hum milhão, setecentos e dez reais). 
Data: 22.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luis Fernando Corazza Geniolli pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SECAD043 – Processo n.º 60.589/2014.
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços pela CONTRATADA fornecimento de vales transporte aos 
estagiários da PMSS.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: IN n.º 017/14.
Valor: R$ 160.761,60 (cento e sessenta mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta 
centavos). 
Data: 22.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luis Fernando Corazza Geniolli  pela 
contratada.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2013SEADR029 – Processo 
n.º 60.398/13.
Contratada: Limpar Ambiental Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: PP nº 008/13.
Valor: R$ 1.041.600,00 (hum milhão, quarenta e um mil e seiscentos reais).
Data: 07.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Tiago Andrade Perão pela Contratada.  

“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. 1878 de 10 de 

fevereiro de 2014.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no 
dia 15/05/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo a 
aposentadoria requerida na forma da Lei e anexada no Processo acima 
mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre compulsoriamente por 
idade 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 

ELIETE APARECIDA DOS SANTOS FREITAS, matricula nº. 2724-3, do 
cargo de Professor de Educação Básica I, Referência 8, Grau 7G, do Anexo 
III, da Tabela III de vencimentos do quadro de magistério, admitida em 03 
de fevereiro de 1992.

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 julho de 2014.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,    30     de  maio de 2014.

 
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. 10195 de 03 de 

setembro de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no 
dia 16/12/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo a 
aposentadoria requerida na forma da Lei e anexada no Processo acima 
mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre compulsoriamente por 
idade 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 

ANA MARIA DA SILVA SANTOS, matricula nº.1663-2, do cargo AUXILIAR 
DE SAUDE, Referência 6, “J”, admitida em 21 de julho de 1987.

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 julho de 2014.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,     2    de  junho de 2014.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
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Com o objetivo de garantir a segurança dos 
usuários, a equipe da Defesa Civil  realizou o corte 
de seis guapuruvus que ameaçavam cair sobre a 
rodovia SP-55, nas proximidades do acesso ao 
bairro de Toque Toque Grande, na Costa Sul de São 
Sebastião.

A ação contou com a participação de funcionários 
da EDP Bandeirante, que interrompeu a energia 
elétrica durante o processo, além de agentes do 
DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que 
orientaram o trânsito no esquema pare/siga. 

De acordo com o chefe da DC, Carlos 
Eduardo dos Santos, o Carlão, as espécies tinham 
aproximadamente 20 metros de altura e estavam 
completamente secas.

Informações apontam que os guapuruvus estão 
secando devido a um fungo. A situação, entretanto, 
está em análise por especialistas ambientais.  

No total, seis árvores foram derrubadas, sendo 
quatro na altura do km 142 + 100m e duas nas 
imediações do km 141 + 800m, sentido São 
Sebastião/Bertioga.

Antes de cada guapuruvu ser derrubado, o 
trânsito era interditado nos dois sentidos e liberado 
assim que a equipe concluía a retirada das madeiras 
e galhos sobre a pista.

Defesa Civil realiza corte de guapuruvus 
com risco de queda sobre a rodovia SP-55
Alguns estudos apontam que os 
guapuruvus podem estar secando 
por conta de um fungo

Mais 17 árvores deverão ser cortadas entre Toque Toque Grande de Barequeçaba

Segundo Carlão, ainda há mais 17 guapuruvus 
na iminência de queda ao longo da rodovia entre 
os bairros de Toque Toque Grande e Barequeçaba. 
“Vamos ter que retirá-los o mais breve possível, mas 
a operação depende das concessionárias de energia 
elétrica e de telefonia, uma vez que as árvores podem 
cair em cima da fiação após o corte. Já estamos 
negociando a próxima ação”.  

 
Canoa
A madeira do guapuruvu é muito utilizada para a 

confecção de canoa – embarcação típica caiçara – mas 
que, nos últimos anos, está sendo reduzida na região.

Todo material foi doado pela Defesa Civil aos 
canoeiros e artesãos de Ubatuba. “Eles entraram 
em contato conosco e nos pediram porque 
estão sem a matéria-prima para a fabricação 
de canoas”, revela Carlão. Um deles é o mestre 
canoeiro e artesão Renato Bueno, 38, que até 
participou da operação. “Eu faço canoa por amor 
e também porque quero manter a tradição caiçara. 
Infelizmente, a cultura está acabando aos poucos”, 
declara Bueno, que atua no ramo desde a sua 
infância.

Projeto Viração realiza atividade 
diferenciada na Semana do Meio Ambiente

A atividade será registrada no 
concurso do Dia Mundial do Meio 
Ambiente do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente

Ações extracurriculares agradam os alunos
e sempre acrescentam à formação escolar

As crianças do Viração, junto com os monitores, 
fizeram um mutirão e limparam todo o espaço externo 
do Centro Comunitário da Topolândia, na região 
central de São Sebastião, onde o projeto está instalado, 
como atividade em comemoração à Semana do Meio 
Ambiente.

A ação extracurricular que agrada os alunos e sempre 
acrescenta à formação escolar, resultou na coleta de 18 
sacos cheios de lixos diversos como solas de sapatos, 
tubos de creme dental, pedaços de madeiras, garrafas 
pets, copos e talheres descartáveis, pedaços de vidros, 
chinelos, camisas, meias entre outros itens.

De acordo com a coordenadora do Viração, Ana 
Carla Martins Silva, as crianças diariamente participam 
da atividade de Educação Ambiental dentro do 
projeto. “É uma forma de conscientização”, disse, 
acrescentando que a coleta dos resíduos sólidos faz 
parte dos trabalhos desenvolvidos durante a Semana 

do Meio Ambiente.   “Temos como meta alcançar a 
comunidade da Topolândia, Olaria e Itatinga, pois são 
os bairros que nossas crianças residem”, frisou.

Segundo explicou, o espaço é utilizado em 
diferentes atividades durante a semana e nos finais 
de semana para realização de festas e eventos. 
“Precisamos aprender a cuidar do meio ambiente, 
pois dependemos dele, já que é, também, o nosso 

ambiente”, comentou. Ana afirmou que esta atividade 
será registrada no concurso do Dia Mundial do Meio 
Ambiente do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (UNEP), órgão ligado a ONU 
(Organização das Nações Unidas) e fará parte de um 
dia dedicado às ações positivas pelo meio ambiente 
no mundo.

O monitor de Educação Ambiental, o oceanógrafo 
Rafael Guedes, ressaltou a importância de atividades 
práticas como forma de sensibilizar as crianças para 
as questões ambientais. ”Percebi que a comunidade 
observou de forma positiva nossa ação e nossa 
intenção é alcançar a comunidade como um todo”, 
observou.

O Projeto Viração atende 200 crianças 
encaminhadas pela Setradh (Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Humano) por meio do CRAS 
(Centro de Referência de Assistência Social) da 
Topolândia, as quais moram neste que é o maior 
complexo habitacional do município formado pelos 
bairros da Topolândia, Itatinga e Olaria.

O atendimento aos alunos é feito no contraturno 
escolar com atividades de Apoio Pedagógico, 
Capoeira, Circo e Dança, Educação Ambiental, 
Esportes Integrados, Música e Yoga.
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