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O projeto de transporte universitário 
beneficia cerca de 600 alunos que têm 
100% de gratuidade nos ônibus

Dia 11 de julho encerra o prazo para o 
recadastramento do transporte universitário
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Já estão abertas as   inscrição para os interessados 
em apresentar seus projetos para as Oficinas Culturais 
da Fundass (Fundação Educacional e Cultural de 
São Sebastião) – Deodato Santana. O prazo vai até  o 
dia 18 de julho; até lá, as propostas serão recebidas e 
protocoladas na própria Fundass, de segunda à sexta-
feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Os próprios interessados deverão comparecer à 
fundação, já que não serão aceitas inscrições enviadas 
via Correios, fax, email, ou em desacordo com o edital 
já publicado no site oficial da Prefeitura, como por 
exemplo, a participação de funcionários da própria 
Fundass ou Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo).

Entre as áreas abertas, Artes Cênicas (teatro, circo 
e dança), Artes Visuais (pintura, desenho, cerâmica, 
fotografia, história em quadrinhos, gravura entre 
outros), Cinema e Vídeo – novas mídias, Literatura, 
Música, Cultura Popular e Ecologia.

Para apresentar o projeto, o candidato deve fazer 
de maneira clara e sucinta, levando em consideração 
a identificação do trabalho, introdução, justificativa, 
objetivo, conteúdos, metodologia, público alvo, 
recursos materiais e especiais, além de disponibilidade 
e avaliação. Também é necessário anexar à proposta, 
um curriculum com foto, rico em alguns detalhes, 
como  inclusão de certificados,   declarações, cópias de 
matérias publicadas em jornais, folders, programações, 
fotos etc.

Todos os trabalhos serão analisados e selecionados 
pela Comissão de Avaliação de Projetos nomeada pela 
Fundass e submetida à apreciação da presidente do 
órgão, Marianita Bueno. Os critérios a serem avaliados 
serão, qualidade, pertinência do projeto, apresentação 

Abertas inscrições para os projetos da Fundação 
Educacional e Cultural de São Sebastião

Interessados terão até o dia 18 de julho 
para protocolarem suas propostas na 
própria fundação, no São Francisco

Oficinas estão em recesso, mas retornarão em agosto com previsão de encerramento para dezembro

de títulos, documentos e comprovantes de formação 
técnico-específica e experiência profissional conforme 
o estabelecido no edital.

Os resultados da análise dos projetos serão 
afixadas no quadro de avisos gerais da fundação 
a partir do dia 28 de julho e os proponentes 
selecionados, contratados sob o regime de prestação 
de serviços. Vale ressaltar que todos os projetos não 
selecionados     para a edição 2014, bem como toda 
a documentação apresentada, permanecerão nos 
arquivos da Fundass.

A fundação, que privilegia como um dos principais 
eixos de sua política cultural, a formação com um 
vasto programa de ações sócio-educativas dentro 
das diversas oficinas, oferece cursos para diversas 
faixas etárias.

As aulas, que atraem normalmente centenas de 
alunos, promovem a valorização do cidadão, a inclusão 
social e cultural. Ou seja, incentiva o surgimento de 
novos talentos, além do desenvolvimento pessoal 
e intelectual, colaborando substancialmente na 
formação de cidadãos responsáveis e críticos 
conscientes de seu papel na sociedade.

Serviço:
Eventuais dúvidas sobre o edital poderão ser 

esclarecidas na sede da Fundação Educacional e 
Cultural de São Sebastião, de segunda a sexta das 
9h00 às 17h00, ou via e-mail:  fundacaoculturalss@
gmail.com  no período de inscrição estabelecido no 
edital que pode ser pesquisado em sua íntegra no site 
oficial da Prefeitura:www.saosebastiao.sp.gov.br

A Secretaria de Educação de São Sebastião está realizando diversos cursos 
de formação para professores, coordenadores e diretores da rede municipal. 
Os cursos atendem a educação infantil, fundamental I e II.

Os workshops que acontecem durante o recesso escolar, em virtude da 
paralisação da Copa do Mundo, têm como objetivo reforçar as atividades 
pedagógicas, e planejar estratégias e metas de ensino para o próximo semestre 
letivo.

Secretaria da Educação realiza cursos 
para gestores durante recesso escolar

O objetivo é o reforço das atividades pedagógicas

Programação:
1 e 02/07 - Música na Escola – EM Topolândia
04/07 - Reunião Administrativa – Teatro Municipal
07/07 - Contação de histórias – EM Peteleco
07/07 - Portinari: Arte e Meio Ambiente – Teatro Municipal
07/07 - Inclusão e Apoio Escolar – Teatro Municipal
08/07 - Produção de texto – EM Henrique Botelho
08/07 - Portinari: Arte e Meio Ambiente – Teatro Municipal
10/07 - Tramas de texto – EM Henrique Botelho
10/07 - Portinari: Arte e Meio Ambiente – Teatro Municipal
10/07 - Public School Teather Development Program – EM Henrique Botelho
10/07 - Pnaic – Teatro Municipal
10/07 - Plataforma de Educação Física – Teatro Municipal
11/07 - Portinari: Arte e Meio Ambiente – Teatro Municipal
11/07 - Patrimônio Histórico e Cultural de São Sebastião
11/07 - Informática Educativa – EM Henrique Botelho
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL 
DE SÃO SEBASTIÃO DEODATO SANTANA

Edital n° 002/2014
A Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana, 

FUNDASS comunica aos interessados, que receberá projetos para as 
Oficinas Culturais, que acontecem nos Centros Culturais próprios e outros 
locais a serem designados, para execução no período de AGOSTO a 
DEZEMBRO de 2014, conforme as disposições que seguem:

1 -  DA APRESENTAÇÃO
1.1  A Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato 

Santana privilegia como um dos principais eixos de sua política cultural, a 
formação, com um programa vasto de ações sócio-educativas denominadas 
Oficinas Culturais.

1.2 Os cursos oferecidos para as diversas faixas etárias promovem 
a valorização do cidadão, a inclusão social e cultural, incentivando o 
surgimento de novos talentos, além do desenvolvimento pessoal e 
intelectual, colaborando substancialmente na formação de cidadãos 
responsáveis e críticos conscientes de seu papel na sociedade.

2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições dos projetos culturais deverão ser realizadas somente 

pelos interessados, na sala da FUNDASS, situada na Av. Altino Arantes, n.º 
174, centro, São Sebastião, a partir do dia 02/07/2014 até o dia 18/07/2014, 
em dias úteis, das 9hs as 12hs e das 14hs as 17hs, onde serão devidamente 
recebidos e protocolados.

2.2 Não serão aceitos projetos remetidos pelo Correio, Fax, e-mail, 
manuscritos ou em desacordo com presente edital.

2.3 Os interessados deverão inscrever projetos para participação 
da seleção para as oficinas nas áreas de: Artes Cênicas (teatro, circo, 
dança); Artes Visuais (pintura, desenho, cerâmica, fotografia, história em 
quadrinhos, gravura, etc); Cinema e Vídeo novas mídias; Literatura; Música; 
Cultura Popular e Ecologia.

2.4 O proponente deverá assinar a declaração/requerimento constante 
no Anexo I.

2.5 Não serão aceitos projetos de funcionários da FUNDASS e da 
Secretaria de Cultura e Turismo.

3 - Dos Projetos
3.1 Os projetos deverão ser elaborados de maneira clara e sucinta, estar 

assinado pelo proponente e conter, obrigatoriamente:
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO - Título e Linguagem.
INTRODUÇÃO: Breve apresentação da proposta.
JUSTIFICATIVA: Argumentar sobre a importância da proposta.
OBJETIVO: O que se pretende com a proposta.
CONTEÚDOS: Técnicas e elementos da linguagem artística ou 

manifestação cultural que serão trabalhadas.
METODOLOGIA: Como serão estruturadas as aulas.
PÚBLICO ALVO: Especificar faixa etária, grau de formação e outras 

informações sobre o público almejado.
RECURSOS MATERIAIS: Elencar todo o material de consumo do 

projeto informando: tipo, descrição, referência, quantidade por participante e 
a freqüência de utilização segundo as etapas do projeto e de equipamentos 
que necessitem de agendamento prévio. 

RECURSOS ESPECIAIS: Espaço ideal para a realização da proposta.
DISPONIBILIDADE: Disponibilidade de dias, período e horários para a 

realização da proposta.
AVALIAÇÃO: Quais os procedimentos que serão utilizados para a 

verificação do processo de ensino-aprendizagem da linguagem artística 
bem como as alterações ou mudanças nos planos individuais e coletivos 
dos participantes.

CURRÍCULO COM FOTO: Endereço, assinado e datado com a inclusão 
de certificados, declarações, cópias xerox de matéria em jornais, folders, 
programações, fotos de trabalhos realizados, relatos sucintos de objetivos 
alcançados, etc.

3.2 O proponente deverá ser maior de 18 anos.
3.3 Serão desclassificados os projetos que não cumprirem com as 

exigências elencadas acima.
4 – DA SELEÇÃO
4.1 Os projetos serão avaliados e selecionados pela Comissão de 

Avaliação de Projetos nomeada pela FUNDASS e submetida à apreciação 
da Presidente.

4.2 O critério utilizado pela Comissão de Avaliação de Projetos da 
FUNDASS  para a seleção dos projetos, será baseado na qualidade, 
pertinência do projeto apresentado e na apresentação de títulos, 
documentos e comprovantes de formação técnico-específica e experiência 
profissional, segundo estabelecido neste edital.

4.3 Fica facultada à Comissão de Avaliação de Projetos convocarem 
o candidato para demais esclarecimentos, entrevista pessoal e ou 
demonstração prática em dia e horário previamente agendado.

4.4 É facultado a Comissão de Avaliação de Projetos aprovar projetos 
que não enquadram nas categorias ou linguagens acima desde que 
consideradas compatíveis com as finalidades da Fundação.

4.5 Os resultados da análise dos projetos serão afixados no Quadro de 
Avisos Gerais da FUNDASS, a partir de 28/07/2014.

5 – DA CONTRATAÇÃO
5.1 Os proponentes que tiverem projetos selecionados, serão contratados 

sob o regime de prestação de serviço, sem vínculo empregatício, conforme 
previsto no art. 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, observados os 
requisitos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

5.1.1 Os contratos poderão ser rescindidos, mesmo após análise 
da demanda estabelecida em cada área cultural, caso ocorra a falta de 
interessados inscritos em participar da oficina contratada.

5.2 Apenas no momento da contratação do Projeto é que deverão ser 
entregues os seguintes documentos:

a) Cópias legíveis do RG e CPF (frente verso);
b) Cópia do Comprovante de residência com CEP – coincidir com o 

endereço que constará no currículo;
c) Cópia do último título de Eleitor e do último comprovante de votação;
d) Uma foto 3x4 recente;
e) Cópia do comprovante de inscrição na Previdência Social ou 

comprovante do PIS-PASEP;
f) Apresentação do número de conta corrente para  pessoa física (tipo 

1) ou conta salário no Banco Santander para depósito de pagamento;
g) Atestado de Antecedentes Criminais com emissão não superior a 30 

dias da data da entrega da documentação;
h) Atestado Médico-Aptidão para o exercício da função.
5.2.1 Fica estabelecido como prazo máximo de entrega de toda a 

documentação exigida para contratação o dia 01/08/2014, EXCETO, para o 
item “f”, que deverá ser apresentado após a retirada na sede da FUNDASS, 
de documentos emitidos para fins de abertura de conta corrente no Banco 
Santander. 

5.3 O não cumprimento do prazo estabelecido para entrega de 
documentação acarretará na não contratação do Projeto.

5.4 Somente será aceita pela FUNDASS a documentação completa.
6 – DAS PENALIDADES
6.1 Os aprovados e contratados nos termos acima se comprometem 

desde já, a realizar o cumprimento de suas cargas horárias no local 
estipulado, sob pena de rescisão do contrato firmado e multa.

6.2 Fica desde logo assegurado a FUNDASS o direito de, uma vez 
rescindido o contrato com o proponente do projeto, durante o período 
previsto para sua execução, transferir o objeto do mesmo a terceiros, 
sem consulta ou interferência deste, respondendo o proponente pelo 
inadimplemento do contrato, causa da rescisão.

6.3 A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a aplicação, 
nos termos do disposto no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, das seguintes 
penalidades:

a) Advertência;
b) Pela inexecução parcial: multa de 2% (dois por cento) do valor da 

parcela não executada do contrato;
c) Pela inexecução total: multa de 10% (dez por cento) do valor total 

do contrato;
d) Para cada falta injustificada: desconto da hora/aula não trabalhada.
e) As faltas justificadas, que não sejas por motivo de caso fortuito ou 

força maior (doença, morte em família, etc) serão limitadas a 02 
(duas) durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no 
item “b”.

f) O prestador de serviço que incidir em 03 (três) advertências durante 
o período de vigência do contrato, será impedido de contratar com a 
FUNDASS, pelo prazo de 02 (dois) anos.

6.4 Nas mesmas penalidades incorrerá o executor de projeto que violar 
direitos fundamentais da criança e do adolescente, praticando condutas 
inapropriadas à execução do projeto que lhe causem algum tipo de ameaça 
ou constrangimento, devendo o executor cumprir o disposto na Lei n.º 8069, 
de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente.

6.5 As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo 
das demais sanções previstas na legislação que rege a matéria (em 
especial as previstas no subitem 6.4) são independentes e a aplicação de 
uma não exclui as outras.

7 – DAS ATRIBUIÇÕES
7.1 Compete a FUNDASS:
I. Disponibilizar os espaços físicos para a realização dos cursos;
II. Disponibilizar estrutura mínima para a realização dos cursos;
III. Coordenar as execuções de cada uma das propostas selecionadas;
IV. Fiscalizar a execução do contrato, em conjunto com os 

coordenadores cedidos pela Secretaria de Cultura e Turismo/
Departamento de Cultura;

V. Elaborar o planejamento em conjunto com os executores 
selecionados;

VI. Elaborar Certificados e materiais gráficos;
VII. Divulgar os cursos na mídia local.

7.2 Compete ao proponente do projeto selecionado:
I. Planejar as  aulas;
II. Elaborar relatórios mensais de atividades, devidamente assinados;
III. Apresentar ficha de frequência dos alunos;
IV. Cumprir horários e cronogramas pré-estabelecidos;
V. Participar, quando solicitado, das atividades realizadas pela 

FUNDASS, nas quais as oficinas darão mostras dos trabalhos 
desenvolvidos;

VI. Participar de reuniões com a Coordenação;
VII. Apresentar conduta ilibada na execução do projeto, em cumprimento 

ao disposto na Lei Federal n.º 8069/1990 que instituiu o Estatuto dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 O proponente do projeto selecionado terá seus vencimentos 

calculados por hora/aula, devendo incidir no valor total a ser pago por cada 
período de prestação dos serviços, impostos obrigatórios que serão retidos 
pela Tesouraria da FUNDASS.

I. Fica estabelecido que o proponente isenta a FUNDASS de 
quaisquer obrigações relativas à despesas adicionais, como diárias, 
alimentação, transporte entre outras, referentes a execução do 
projeto selecionado e contratado.

8.2 Qualquer dano e/ou perda de material patrimonial ocorrido no 
período de execução do curso ou oficina, será de inteira responsabilidade 
do proponente do projeto (responsável pela turma).

8.3 Será firmado entre o proponente do projeto selecionado e a 
FUNDASS, um contrato onde constarão direitos e deveres de ambas as 
partes, considerando o disposto no presente Edital n.º 002/2014.

8.4 É facultado à FUNDASS ampliar ou reduzir o período de duração 
das oficinas, conforme adequação às necessidades verificadas durante a 
vigência deste Edital n.º 002/2014.

8.5 Fica facultado à FUNDASS o direito de adequação dos projetos ás 
necessidades da entidade.

8.6 É facultado a Comissão de Avaliação de Projetos, aprovar projetos 
que não se enquadrem nas áreas culturais citadas anteriormente, desde 
que considerados de relevante valor sócio-cultural para a comunidade.

8.7 Fica também convencionado que o proponente autoriza, em caráter 
permanente, o uso de fotos, filmes e imagens obtidas, bem como as obtidas 
por terceiros onde estejam fixadas imagens do proponente e do projeto, 
com finalidade de divulgação por qualquer tipo de mídia, das atividades 
institucionais da FUNDASS, nos termos do artigo 111 da Lei n.º 8.666/93 
e seu paragrafo único.

8.8 As eventuais dúvidas referentes ao presente edital poderão ser 
esclarecidas na sede da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, 
de segunda a sexta das 9h00 às 17h00, ou via e-mail: fundacaoculturalss@
gmail.com no período de inscrição estabelecido neste Edital.

8.9 Os projetos não selecionados para a edição 2014, bem como toda 
documentação anexa deverão permanecer nos arquivos da Fundação 
Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana, não podendo 
ser retirados pelo proponente que não foi contemplado.

São Sebastião, 01 de julho de 2014.

MARIANITA BUENO
Diretora Presidente

Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana

ANEXO I
Eu, ___________________________________________________

, inscrito no CPF sob nº ____________________ __________, RG n.º 
_____________________________, residente e domiciliado na ________ 
___________________________________________________________
____________________________________________, venho requerer a 
inscrição do Projeto denominado ______________________________, de 
acordo com Edital nº. 002 de 01 de julho de 2014, para Seleção de projetos 
para Oficinas Culturais da FUNDASS. 

Declaro que conheço e aceito, incondicionalmente, as regras do 
presente edital, bem como responsabilizo-me  por todas as informações 
contidas no projeto e pelo cumprimento da sua execução, caso venha a 
ser contratado. 

Declaro ainda, estar ciente de que poderei ser contratado para prestar 
serviços com quaisquer equipamentos e/ou locais indicados por ocasião da 
contratação, localizados em qualquer bairro do Município de São Sebastião. 

Estou ciente de que minha inscrição e possível seleção para 
desenvolvimento de meu projeto, não geram direito subjetivo à minha 
efetiva contratação pela FUNDASS. 

Em anexo, o projeto e a documentação exigida neste Edital, de cujos 
termos declaro estar ciente e de acordo. 

Atenciosamente, 

São Sebastião, _____ de __________ de 2014. 

_________________________
(nome e assinatura do proponente)

“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$ 4.217.000,00 (Quatro 
milhões duzentos e dezessete mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
101 02.08 Procuradoria Judicial 3.3.90.91.00 03.122.7003 2.263 35.000,00
121 03.02 Depto de Tec. e Informação 3.3.90.39.00 04.122.7002 2.240 23.000,00

18345 04.03 Fdo.Mun. de Assist. Social 3.3.90.39.00 08.244.4002 2.294 10.000,00
319 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 120.000,00

18400 08.02 Depto Pesca e Abastec. 3.1.90.13.00 20.605.6005 2.324 5.000,00
28188 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.046 2.700.000,00

475 09.01 Depto Administrativo 3.1.91.13.00 12.122.2007 2.190 40.000,00
643 10.01 Sec. Esporte Div. Subord. 3.1.91.13.00 27.122.3008 2.112 10.000,00

18437 10.02 Depto de Esportes 3.1.90.13.00 27.122.3008 2.112 10.000,00
29318 11.01 Depto de Adm e Controle 3.3.90.39.00 10.122.1009 2.359 5.000,00

706 11.02 Depto Coord.Un. de Saúde 3.1.90.13.00 10.301.1001 2.001 15.000,00
726 11.02 Depto Coord.Un. de Saúde 3.3.90.36.00 10.301.1001 2.316 15.000,00
727 11.02 Depto Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 50.000,00
754 11.02 Depto Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 350.000,00
762 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.1.90.05.00 10.304.1004 2.019 1.000,00

17264 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.330 828.000,00
TOTAL R$    4.217.000,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações 
orçamentárias, no valor de R$ 4.217.000,00 (Quatro milhões duzentos e dezessete mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
160 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.39.00 08.122.4007 2.152 10.000,00
265 05.02 Depto de Receita 3.3.90.39.00 04.129.7001 2.245 820.000,00
286 05.03 Depto Finaneceiro 9.9.99.99.00 99.999.9999 9.001 227.000,00
580 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.365.2002 1.008 2.700.000,00

18245 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.32.00 12.122.2007 2.077 40.000,00
694 11.01 Depto de Adm e Controle 3.3.90.39.00 10.122.1009 2.039 50.000,00
711 11.02 Depto Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.001 50.000,00

18300 11.02 Depto Coord.Un. de Saúde 3.3.90.30.00 10.306.1007 2.032 20.000,00
759 11.02 Depto Coord.Un. de Saúde 3.3.90.30.00 10.303.1006 2.028 300.000,00

TOTAL R$  4.217.000,00

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

Nº Órgão  Econômica Funcional  Ação  Transpor de  Transpor para
18245 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.32.00 12.122.2007 2.077 660.000,00

471 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.122.2007 2.077 660.000,00
725 11.02 Depto Coord.Un. de Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.316 30.000,00
726 11.02 Depto Coord.Un. de Saúde 3.3.90.36.00 10.301.1001 2.316 30.000,00

TOTAL  R$   690.000,00  R$     690.000,00    

Artigo 4º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, por conta do superávit financeiro de exercício anterior, conforme artigo 7º Inciso 
IV  da Lei 2274/2013, no valor de R$ 2.033.900,00 (dois milhões, trinta e três mil e novecentos reais) referente a doação efetuada ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e Leilão de bens inservíveis;

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
245 04.04 Fdo Mun. dos Dir. Criança e Adolescente 3.3.50.43.00 08.243.4001 2.282 1.780.900,00
281 05.03 Depto Financeiro 4.4.90.52.00 04.122.7001 2.327 253.000,00

TOTAL  R$   2.033.900,00

 Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 10 de junho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6087/2014

DECRETO Nº 6088/2014

“Dispõe sobre retificação do Decreto de Pensão por Morte nº. 
3092/2005”.

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 Artigo 3º do Decreto nº 3092, de 23 de 

maio de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 18 de junho de 2004, revogando-se as 
disposições em contrário”.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  24  de junho de 2014. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 6089/2014

“Dispõe sobre alteração provisória do horário de funcionamento do Paço 
Municipal e Repartições Públicas durante a Copa do Mundo.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício das atribuições que lhe confere o Artigo 69, incisos V, VI e VIII, 
da Lei Orgânica do Município de São Sebastião

Considerando o calendário oficial dos jogos da Copa do Mundo de 
2014;

Considerando que é do máximo interesse dos brasileiros acompanhar 
os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na referida Copa; e

Considerando, finalmente, a necessidade de conciliar os interesses 
provocados pelo evento com os interesses dos munícipes,

D E C R E T O:
Artigo 1º - Alterar provisoriamente o horário de funcionamento do Paço 

Municipal e das Repartições Públicas no dia, em que a seleção Brasileira de 
Futebol jogar, na copa do Brasil, a saber:

- Dia 04 de Julho de 2014 (sexta-feira), o atendimento ao público será 
das 8 horas às 15 horas.

Parágrafo Único - O horário disciplinado no Artigo 1º não se aplica 
aos serviços considerados essenciais, em especial os de pronto socorro, 
de coleta de lixo, limpeza urbana, creches e aqueles relativos à segurança 
deverão permanecer interruptos, segundo escala própria.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,    30   de junho de 2014.

             
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 0003/2014

A Secretária Municipal da Educação de São Sebastião, no  exercício 
de suas atribuições legais e, com fulcro no inciso III do artigo 74 da Lei 
Orgânica do Município:

 PUBLICA O SEGUINTE EDITAL:
Artigo 1º - Ficam convocados a comparecer na Secretaria Municipal 

da Educação, Rua Mansueto Pierotti, nº 391, 2º andar, Centro, todos 
os alunos já cadastrados no Transporte Universitário, para apresentar 
o comprovante de rematrícula referente o 2º semestre de 2014, no 
período de 01 a 11 de Julho de 2014.

I) Para o recadastramento será necessário trazer a carteirinha para 
atualização  e declaração de matrícula constando o curso e o ano que 
está cursando.

II) Os recadastramentos dos alunos moradores da Costa Sul, serão 
feitas na Regional da Costa Sul.

Ill) Casos omissos deverão ser encaminhados por escrito para 
Secretaria da Educação, que fará avaliação individual.

São Sebastião, 23 de Junho de 2014.

Profª. ANGELA COUTO
Secretária da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/14

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, ESTADO DE SÃO 
PAULO, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS 
A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

O EDITAL ESTABELECENDO AS CONDIÇÕES E DEMAIS 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À PARTICIPAÇÃO PODERÁ SER 
RETIRADO NO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA 
DA ADMINISTRAÇÃO, SITO À RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, Nº 
214 - CENTRO, OU NO SITE DA PREFEITURA E A DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO E O PROJETO DE VENDA DEVERÃO SER ENTREGUES 
ATÉ AS 9:30 HORAS DO DIA 01/08/2014, NA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO, SITO À RUA MANSUETO PIEROTTI, Nº 391- 2º ANDAR - 
CENTRO.

SÃO SEBASTIÃO/SP, 01 DE JULHO DE 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/14

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CANTO DO MAR, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 22/07/2014 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$ 20,00 (VINTE REAIS)
SÃO SEBASTIÃO, 01 DE JULHO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/14 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE 
VACINAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 15/07/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 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, 01 DE JULHO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEDUC046 – Processo n.º 
23034.005.581/2013-15.
Contratada: Iveco Latin America Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de veículo 
acessível de transporte escolar diário de estudantes.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 29/2013.
Valor: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
Data: 05.06.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Davi Mondin pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEGUR047 – Processo n.º 
60.585/2014.
Contratada: Comercial e Importadora São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Constitui OBJETO deste Contrato a aquisição de gêneros de 
alimentação, doravante denominado PRODUTOS, para fornecimento ao 11º 
Grupamento de Bombeiros.
Prazo: 12 (doze) meses.  
Modalidade: CV nº 017/14
Valor: R$ 52.916,64 (cinquenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e 
sessenta e quatro centavos). 
Data: 16.06.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Alzira Tarora pela contratada.

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –2010SESAU043 
– Processo n.º 60.919/10.
Contratado: Leonei Luvisi.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 007/10.
Valor: R$ 14.926,08 (quatorze mil, novecentos e vinte e seis reais e oito 
centavos).
Data: 05.06.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Leonei Luvisi pelo 
Contratado.  

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –2012SESAU071– 
Processo n.º 60.326/2012.
Contratado: Anália Machado Custódio – ME.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato original.
Prazo: 12 (doze) meses 
Modalidade: PP nº 11/12
Valor: R$ 179.949,96 (cento e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e 
nove reais e noventa e seis centavos).
Data: 26.06.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Anália Machado Custódio 
pelo Contratado. 

ATO RATIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
                               

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao 
Processo Administrativo n.º 60.792/14 (DJ (05/14), com fundamento 
no Artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, destinado á 
moradia dos médicos contratados para atender ao Projeto Mais Médicos 
em atendimento á Secretaria da Saúde.

São Sebastião, 01 de julho de 2014.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO 
DE CONCURSO PÚBLICO PMSS 001/2012

A Prefeitura Municipal de São Sebastião em conformidade com 
o artigo 37, inciso III da Constituição Federal e item 07.01 do Edital de 
Abertura do Concurso Público nº 01/2012 para provimento dos cargos de 
Agente de Tráfego, Agente Fiscal de Obras e Meio Ambiente, Agente Fiscal 
de Posturas Municipais, Assistente de Serviços Administrativos, Auxiliar de 
Cirurgião Dentista, Cadastrador, Desenhista Orçamentista, Farmacêutico 
40h, Professor de Ed. Básica II (Matemática), Psicólogo 40h, Técnico em 
Agrimensura, Técnico em Segurança do Trabalho e Telefonista, prorroga 
por 02 (dois) anos, a partir de 03 de julho de 2014, o prazo de validade do 
concurso público realizado através do edital supramencionado. 

São Sebastião, 02 de julho de 2014.   

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito Municipal de São Sebastião

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
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 07,08,10,11 
ou 14 de julho  de  2014, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, 
COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Fonoaudiólogo 40h
Classif./ Insc./   Candidato  
5 - 480027     FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA
6 - 422180       GRACIELE SGOBIN
                                                                                              
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

02 de julho de 2014 
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Os estudantes beneficiados com transporte 
universitário gratuito, em São Sebastião, precisam 
fazer o recadastramento até o dia 11 de julho. A ação 
é obrigatória para que o aluno mantenha o beneficio 
para o período letivo do segundo semestre de 2014.

O recadastramento deve ser feito por todos os 
beneficiados, que na ocasião precisarão apresentar 
os seguintes documentos: carteirinha para 
atualização e declaração de matrícula, constando 
o curso e o ano em que o aluno está regularmente 
matriculado.

Para quem mora na região central e costa norte, 
o recadastramento será feito na sede da Secretaria 
da Educação, localizada na rua Mansueto Pierotti, 
391, no segundo andar.

Já para quem reside na costa sul, deverá procurar 
a Regional Costa Sul, que fica na avenida Walkir 
Vergani, 2312, em Boiçucanga.

O projeto de transporte universitário da atual 
administração beneficia atualmente cerca de 600 
alunos, que têm 100% de gratuidade nos ônibus 
que realizam o percurso de ida e volta para diversas 
universidades.

Recadastramento do transporte universitário 
pode ser feito até o dia 11 de julho

O projeto de transporte universitário 
beneficia cerca de 600 alunos que 
têm 100% de gratuidade nos ônibus

O recadastramento é obrigatório para manter o benefício no segundo semestre

Eles podem seguir para cinco destinos: 
Caraguatatuba, Guarujá, Mogi das Cruzes, São José 
dos Campos e Taubaté, para frequentarem cursos 
não disponibilizados em instituições de ensino 
técnico e superior de São Sebastião.

No caso de moradores de São Sebastião que 
estudam em regiões mais distantes e precisam 
permanecer durante a semana em outras cidades, 
a prefeitura ainda faz o reembolso das despesas de 
transporte dos finais de semana.

Várias competições em 
diferentes   cidades do Estado 
contaram com a participação de atletas 
sebastianenses, todos com promoção ou 
apoio da Secretaria de Esportes de São 
Sebastião.

As competições aconteceram nos 
municípios de Caraguatatuba, São José 
dos Campos, Lorena e Sorocaba.

Confira os resultados por modalidade:
Futsal Feminino
No ginásio do Tinga,  a equipe de futsal 

Feminino de São Sebastião sagrou-se 
campeã da Taça Cidade de Caraguatatuba.

O time enfrentou a equipe, na casa da 
adversária, após uma partida que terminou 
em 1 a 1 no tempo regulamentar, levando 
para a prorrogação que acabou em 0 a 0 e, 
na sequência, decisão por pênaltis.

O título decidido nas penalidades 
encerrou com um placar de 2 a 0 para São 
Sebastião.

Atletas sebastianenses participam de competições 
pelo Estado com apoio da Secretaria de Esportes

Em disputa futsal feminino, 
judo e skate

Atletas locais participam de campeonatos fora da cidade

Futebol Feminino
O time sebastianense enfrentou a 

equipe de Lorena, igualmente em solo 
adversário, pela Copa Vale de Futebol 
Feminino. O jogo terminou com o placar 
de 2 a 1 dando a vitória para Lorena.

Judô                                                              
Foram 16 judocas participando 

do ‘Campeonato São José - Torneio 
Michirahu Sogabe’, no Tênis Clube de 
São José dos Campos nas categorias Sub-
15, Sub-18 e Sub-21.

Os atletas João Vitor Ferreira (Sub-
15 Ligiero), Antônio Henrique (Sub-
15 Super Ligiero) e Vitor Hugo (Sub-
15 Meio Pesado) conquistaram a 5ª 
colocação em suas categorias.

Skate
No skate, três atletas locais foram 

até Sorocaba participar da 3ª Etapa 
do ‘Circuito Skate Vida’ pela categoria 
Iniciantes.

João Paulo dos Santos (JP dos Santos), 
Gabriel Rocha e Carlos Roberto Oliveira 
(Beto Oliveira) ficaram entre os 10 
melhores da competição.

Pela categoria, JP dos Santos ficou em 
2º lugar, Gabriel Rocha em 4º lugar e Beto 
Oliveira com a 9ª colocação.

Os cerca de 180 participantes foram 
divididos pelas categorias Mirim, Iniciante 
e Feminino, além do “Game Of Skate”, 
uma competição eliminatória onde um 
skatista tenta superar o adversário com 
uma manobra de solo mais complexa 
e o “best trick” (desafio na pista onde a 
melhor manobra vence). 

Em geral, nas competições, os juízes 
utilizam critérios como: utilização total 
da pista, complexidade das manobras e 
menor quantidade de erros na bateria.

O evento aconteceu numa pista pública 
considerada de excelente estrutura e 
contou com presença atletas de todo o 
Estado. Apesar de a pista ser pequena, 
seus obstáculos proporcionaram um alto 
nível de manobras com menos desgaste 
físico dos atletas. 
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