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Prefeitura convida moradores e contribuintes 
para participarem do IPTU Premiado 2014

Os contribuintes que quitaram o IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) já podem retirar seus 
cupons para o sorteio do “IPTU Premiado 2014”,  
promovido pela Prefeitura.

Os cupons estão disponíveis no setor de Cadastro 
Fiscal no Paço Municipal entre 8h30 e 17h, desde o 
dia 1° de julho e poderão ser retirados até o dia 15 de 
janeiro de 2015; dois dias depois do prazo expirado 
será realizado o sorteio dos prêmios, ou seja, no dia 
17.

As cédulas devem ser preenchidas sem rasuras, 
contendo o número da inscrição cadastral do 
imóvel, o nome, o CPF e o número de telefone do 
contribuinte.

O IPTU Premiado é uma iniciativa que visa 
incentivar e conscientizar os moradores sobre a 
importância de quitar o carnê em dia. Além disso, 
proporciona à Administração Municipal, ampliar e 
melhorar a qualidade dos projetos, programas e ações 
que garantem a qualidade de vida da população.

Serviço
A divisão de Cadastro Fiscal fica no Paço 
Municipal, situado à rua Sebastião Silvestre 
Neves, 214, no Centro.

Contribuintes que quitaram 
o IPTU já podem retirar seus 

cupons para o sorteio

Festa do Sagrado Coração de Jesus atrai
milhares de pessoas para Boiçucanga

Música, comidas e bebidas típicas, 
além de muita animação marcaram o 
primeiro fim de semana da festividade

Durante os quatro finais de semana do mês de 
julho acontece na  Praça Pôr-do-Sol em Boiçucanga, 
na Costa Sul, a 6ª edição da festa social do padroeiro 
Sagrado Coração de Jesus.

Com total apoio da Prefeitura, uma super-
estrutura com aproximadamente 800m², coberta 
e revestida com piso de madeira foi montada para 
atender o grande volume de pessoas que, a exemplo 
deste primeiro fim de semana, devem  prestigiar o 
evento até o seu encerramento. Mesas e cadeiras 
também foram disponibilizadas para maior 
conforto de todos além de uma cama elástica, para 
alegria da criançada.

A Praça de Alimentação também agradou o 
público que pôde desfrutar de comidas e bebidas 
típicas servidas pela comunidade católica de 
Boracéia a Toque-toque Pequeno, voluntários na 
ação.

Para abrilhantar ainda mais a festividade, a Sectur 
(Secretaria de Cultura e Turismo) proporcionou 
aos moradores e visitantes as atrações musicais com 
as bandas  Os Traiados, Berg & Giovani e Roney 
Alves e Banda.

O sorteio de prêmios foi outro ponto alto da festa; 
entre as prendas, duas motocicletas e uma televisão. 
No último fim de semana será sorteado um Palio zero 
km. No dia 5 foi sorteada a primeira moto, que saiu 
para um morador do bairro e Boiçucanga.

De acordo com o pároco da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus e idealizador do evento, Douglas 
Franco Machado, o objetivo é arrecadar fundos para 
melhoria e construção de novas capelas na Costa Sul, 
além de oferecer entretenimento e diversão para toda 
a comunidade.

Para a moradora de Boiçucanga, Sônia de Oliveira, 
a festividade é considerada a melhor e mais completa 
pela estrutura, diversidade e qualidade de comidas 
além das atrações musicais.

A Policia Militar, GCM e Ditraf estiveram presentes 
e garantiram a segurança de todos.

Serviço
A festividade acontece sempre, de sexta a domingo, 

a partir das 20h, na Praça Pôr-do-Sol.



DECRETO Nº 6093/2014

“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. 2.073, de 11 de março 

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

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
24/06/2014, 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 declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o 

servidor DAVID NUNES DE MORAES, matricula nº. 3523-8, do cargo de 
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, Referência 7, “I”, admitido em 25 de 
julho de 1994.

Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais pela última 
remuneração, com reajustes pelo paridade total.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de agosto de 2014.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,03 de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 6094/2014
“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. 3.493, de 21 de março 

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

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
24/06/2014, 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 

EVA MATEUS DOS SANTOS TENÓRIO, matricula nº. 1584-9, do cargo 
de AUXILIAR DE SAÚDE, Referência 6, “J”, admitida em 19 de março de 
1987.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais pela última 
remuneração, com reajustes pelo paridade total.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de agosto de 2014.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  03 de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 6095/2014

“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. 3.771, de 27 de março 

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

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
24/06/2014, 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 declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor 

CARLOS ALBERTO SOARES LEOPOLDINO, matricula nº. 3309-0, do 
cargo de MOTORISTA, Referência 6, “I”, admitido em 07 de fevereiro de 
1994.

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 agosto de 2014.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  03 de julho de 2014.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO 
SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, considerando o 
resultado Final e Classificação dos aprovados no Concurso Público aberto 
pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2014, de 17 de ABRIL 
DE 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais de Classificação 
Final e Homologação, publicados no site da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião e SH Dias Consultoria e Edital n° 01 de Convocação, publicado 
em 03/07/2014, e considerando a ocorrência do jogo da copa do mundo no 
dia 04 de julho de 2014, o que ocasionou a redução de expediente em alguns 
cartórios e poder judiciário (responsáveis por emissão de documentos e 
autenticações exigidas pelo edital para a efetivação das contratações), 

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o prazo para comparecimento dos candidatos 

aprovados para o emprego público, por mais 24 horas a encerrar-se no 
dia 08 de julho às 14:00 horas, para serem lotados na Fundação de Saúde 
Pública de São Sebastião, município de São Sebastião, conforme anexo I, do 
edital de convocação nº 01 já publicado.

 Art. 2º - Os candidatos deverão comparecer  à Rua Mansueto Pierotti, 
391 – 2º piso – Centro – São Sebastião /SP, munidos dos documentos 
listados abaixo: 
Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que 

concorre
c) Carteira de Identidade Profissional

Original :
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social

Cópia simples
e) CPF
f) PIS/PASEP
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino)
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação
i) Certidão de casamento
j) Cartão de vacina do candidato
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos
l) Cartão de vacina dos filhos
m) Comprovante da anuidade de 2014 do conselho de classe (CREMESP, 

COREN, CROSP etc..)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou 

bancário do mês vigente, contendo a data de emissão do correio do mês 
atual ou anterior)

o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta 
corrente (xerox da face do cartão)

p) Currículo atualizado
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou PoupaTempo, conf. item 

h do edital de abertura deste concurso
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder 

Judiciário, conf. item h do edital de abertura deste concurso ou protocolo 
de solicitação

t) Preencher o anexo II  a ser entregue juntamente com a documentação.
Art 3º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a 

entrega dos documentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, 
por procurador, munido de instrumento de procuração particular com firma 
reconhecida com poderes específicos para o presente ato.

Parágrafo Único – O não comparecimento do candidato, ou procurador 
devidamente habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada 
desistência do concurso, legitimando a convocação de outro candidato 
observada a ordem de classificação.

Art. 4º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que 
estiverem de posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida 
no ato de entrega de documentação.

Art. 5º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS 
esclarece que o candidato que não atender a presente convocação, dentro 
dos prazos determinados será automaticamente ELIMINADO do concurso.

Art. 6º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão 
orientados e resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
– FSPSS.

São Sebastião, 07 de julho de 2014.

ALDO PEDRO CONELIAN JUNIOR
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

ANEXO I
Documento: _______________________________________________
Cargo:________________________ Insc.Concurso nº _____________
Classificação:    _____  ° lugar . 

O (A) candidato (a) acima identificado (a) :   

(  ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no 
exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar 
de advertência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qualquer 
órgão público ou entidade da esfera federal, estadual, distrital ou municipal.   

(  ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que AINDA RESPONDE...  

(  ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que JÁ RESPONDEU... 
... a processo no exercício profissional ou de qualquer função pública, 

conforme discriminado a seguir: 
Processo:  (  )  Administrativo     (  ) Disciplinar 
Esfera:       (  )  Federal               (  )  Estadual  
                  (  )  Distrital                (  )  Municipal 
Penalidade:_______________________________________________
Andamento:_______________________________________________

(   ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer 
Estado da Federação na qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA.  

(   ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença 
transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do 
Estado _______________________________, no qual teria como parte 
lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser 
resumido):
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(  ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo criminal em 
qualquer Estado da Federação.  

( ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo criminal, com 
sentença transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de 
Justiça do Estado _______________________________, com seguinte 
teor (podendo ser resumido): 
___________________________________________________________
____________________________________.

(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com sentença 
transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado __
_____________________________, relativo a CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumido):
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

D E C L A R A  entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais 
exigida no edital de chamamento nº 01/2014, bem como ter ciência de que 
deverá entregar certidão de distribuição cível no prazo de 30 dias, como 
forma de cumprimento das normas editalícias.

D E C L A R A, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das 
informações ora prestadas poderá acarretar a eliminação  do  concurso, 
sem prejuízo da responsabilidade penal pela prática do delito de falsidade 
ideológica, previsto no Código Penal Brasileiro. 

São Sebastião, _____/_____/______.  

______________________________ (assinatura do candidato)  

Testemunhas:
_______________________________________
Assinatura e Matrícula do Servidor Público

_______________________________________
 Assinatura e Matrícula do Servidor Públic

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO  Nº 01

Jogos finais da 5ª Copa Kids de Futsal 
atrai bom público ao Gringão

Jovens levaram muito emoção ao 
encerramento da Copa Kids

Os jogos finais da 5ª Copa Kids de Futsal foram 
marcados (dia 5), por três partidas nas categorias 
sub-12, sub –14 e sub-16. Um bom público pode 
acompanhar lances dos craques mirins e a festa 
dos campeões, dos jogos realizados no Ginásio de 
Esportes “José de Souza”, o Gringão, região central 
da cidade.

Promovida pela Secretaria de Esportes, a 
competição envolveu atletas de toda a cidade e 
municípios vizinhos. A 5ª Copa Kids, juntamente 
com a 6ª Copa Sebastianense de Futsal, arrecadaram 
716 kg de alimentos, que serão encaminhados ao 
Fundo Social de Solidariedade de São Sebastião.

Sub - 12
Na categoria Sub- 12 sagrou-se campeão o time 

Seesp Boiçucanga, que  venceu o Seesp Topolândia 
por 2 a 0. Pedro Gabriel, 12, autor de um dos gols do 
time fez questão de dedicar a vitória a sua avó. “Estou 
muito feliz por ganhar o jogo e quero dedicar o gol 
para minha avó que ficou doente e hoje está melhor” 
frisou o garoto.

O técnico da equipe, Ari Lobo destacou alguns 
pontos até a vitória final. “Foi uma competição difícil, 
mas muito importante para os garotos que saíram 
gratificados com o troféu” disse.

Na mesma categoria a artilharia ficou com João 
Vitor Soares, 11, atleta da equipe Tebar Praia Clube 

com 17 gols anotados. Daniela Soares, mãe de João 
Vitor comentou a relevância da participação do filho 
na copa. “Sempre incentivamos a prática esportiva ao 
João, e o futebol passa essa questão de trabalho em 
equipe e regras. O importante é sempre participar” 
concluiu.

Sub-14
A disputa ficou entre Ilhabela e Tebar Praia Clube, 

o time da casa sagrou-se campeão da categoria. O 
jogo foi mais movimentado e com mais contato, no 
primeiro tempo as equipes arrumaram a marcação e 
na etapa final surgiram os primeiros lances de perigo 
ao gol. Placar final de 2 a 0 para a equipe do Tebar. “O 
jogo foi difícil, mas o importante é a vitória da equipe”, 
concluiu Higor Augusto, 12, que marcou um dos gols 
do time.

Sub-16
Tebar Praia Club e M.H.D. decidiram o jogo final da 

categoria Sub-16. Pressionando a saída de bola, o time 
do Tebar abriu o placar logo no inicio do jogo e obrigou a 
equipe adversária a partir para cima. Atrás, no marcador 
o M.H.D precisou acionar o goleiro linha para organizar 
ataques, assim abrindo mais o jogo e arriscando levar 
mais um gol. Com jogadas mais trabalhadas a equipe do 
Tebar foi superior e marcou mais dois gols de vantagem, 
sagrou-se campeão vencendo por 3 a 0. 

Leonardo Pinheiro, 16, artilheiro do jogo com dois 
marcados comentou a alegria em ajudar a equipe. “É 
sempre importante ajudar o time com gols. O nosso 
grupo coletivo é muito forte”, frisou o atleta.

O presidente da Lisfuts – Liga Sebastianense 
de Futsal e organizador do evento pela Secretaria 
de Esportes, Carlos Eduardo Teixeira, o Zullu, fez 
um balanço sobre o final da competição. “Foi um 
campeonato muito bom. Queremos sempre passar aos 
atletas a importância de aprender as regras e educação 
para crescerem com o esporte. Correu tudo dentro do 
esperado”, concluiu. 

A Secretaria de Esportes (SEESP) destacou que a 
ideia da Copa é incentivar os jovens a participarem das 
escolinhas e treinamentos. “É importante passar aos 
atletas o prazer em competir, saber ganhar e perder. 
Foi uma competição de qualidade, que também 
proporcionou a interação entre cidades vizinhas”.
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