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Começa a 4º fase de revitalização da 
Rua da Praia e Centro Histórico

As coordenadoras dos projetos assistenciais 
desenvolvidos pela Setradh (Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Humano), estiveram em visita 
ao Instituto Verdescola.

Ana Carla Silva, do Projeto Viração, no Centro 
Comunitário da Topolândia; Luciana Gallani, do 
Garoçá,  na Enseada e Alessandra Peixoto, do Cidadão 
Criança, no Morro do Abrigo, acompanhadas pela 
coordenadora geral dos projetos que atendem 
crianças de 6 a 12 anos, Adriana Romão, foram 
recepcionadas na instituição de ensino pela psicóloga 
Vilma do Carmo.

Durante a visita, o grupo passou por todas as 
dependências da unidade escolar situada na Vila Sahy, 

Coordenadoras dos projetos assistenciais 
visitam o Instituto Verdescola

A relação entre projetos assistenciais 
da prefeitura e o Instituto poderão 
ser estreitados

Coordenadoras dos projetos assistenciais são recepcionadas pela psicóloga da instituição

Costa Sul do município, e ficou a par das atividades 
desenvolvidas na escola. “Fomos muito bem acolhidas 
por toda a equipe e sentimo-nos muito bem com a 
recepção oferecida”, disse Luciana Gallani.

Começou na última semana a 4ª fase de 
revitalização das ruas e orla no centro de São Sebastião. 
Com um investimento de cerca de R$ 7 milhões em 
um convênio assinado entre a Prefeitura e o DADE 
(Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias), será revitalizado mais um trecho da orla 

Investimento chega à casa dos R$ 7 milhões

O projeto faz parte de um grande complexo turístico

da Rua da Praia, troca de piso de ruas do Centro 
Histórico, além de reformas em praças.

Na Rua da Praia o trecho que será revitalizado 
será entre a Videoteca e a prainha do Tebar Praia 
Clube. Toda a extensão receberá troca de piso (na 
calçada) e deck de madeira.

No Centro Histórico   mais nove ruas serão 
recuperadas: Antônio João dos Santos, Capitão 
Isidoro F. da Silva, Frei Constâncio, Manoel Rufino 
da Silva, João Cupertino dos Santos, São Gonçalo, 
Largo Sebastião Gonçalves, Vitorino Gonçalves dos 
Santos, além da continuidade da Rua Expedicionário 
Brasileiros e Praça do Lions.

Outras   10 ruas já foram revitalizadas   e todo 
projeto fará  parte de um grande Complexo Turístico 
que contempla o Centro Histórico, a Rua da Praia, 
Praça 16 de Março, Terminal Rodoviário e as 
ciclofaixas que margeiam as principais vias de acesso 
ao Centro.

A cidade será a primeira do Brasil com um Centro 
Histórico 100% acessível,  o que representa a inclusão 
de pessoas com  mobilidade reduzida,  em um novo 
conceito de circulação na região   que terá também 
todo cabeamento de energia elétrica,  subterrâneo.

Para o prefeito, investir em obra de infraestrutura 
turística é fundamental porque gera emprego 
e renda à população, além de atrair visitantes à 
cidade.   “Estamos tornando  realidade um grande 
sonho da população que é ter um Centro Histórico 
movimentado e revitalizado”, comemorou.

A obra que está prevista para ser concluída em 
12 meses, será executada pela Empresa Volpp 
Engenharia.

A coordenadora do Garoçá acrescentou acreditar 
que, a partir deste encontro, as relações entre os 
três projetos e o instituto poderão ser estreitados 
resultando em benefícios para todos.



E x p e d i e n t e
O Boletim Oficial de São Sebastião é produzido 
pela Secretaria de Governo/Departamento de 
Comunicação. 

Jornalista Responsável: Igor Veltman (MTB 6218)

Diretor de Comunicação: José Américo Câmera

Editores: Williams C. de Sousa, Renata Fernanda e 
Vera Mariano 

Reportagens: Josiane Carvalho, Valéria Borges, 
Claudio Henrique Santana, Ricardo Faustino, 
Cristiane Castro, Damares Oliveira e Geraldo de 
Buta.

Fotos: Luciano Vieira, Halsey Madeira e Arnaldo Klajn

Diagramação: Diógenes Martins e Tamires Lemes

Estagiários: Rebeca Ingrid, Felipe Riela e Dominique 
Braz

Veículo de Imprensa Oficial

Autorizado pela Lei n° 2247/13

www.saosebast iao.sp.gov.br

RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS
DA CÂMARA MUNICIPAL

REQUERIMENTO Nº 308/2014  
“Requer ao Chefe do Poder Executivo informações acerca da possibilidade de implantação, 

no município, do Programa Ação Jovem por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social – SEDS”

Senhor Presidente,
Considerando que a Constituição Federal, carta magna da liberdade e democracia brasileira, em 

seu Art. 31º, determina que: “A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei.”

Considerando que a Carta Magna também prevê no Art. 37º, “A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

É QUE, REQUEIRO depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Douto Plenário, 
seja oficiado a Vossa Excelência Senhor ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, DD. Prefeito do Município de 
São Sebastião, informar à esta Casa de Leis o que segue:
1) O quadro que constatamos nos dias atuais não se define apenas pela insuficiência de renda, pois 

a pobreza não é um fenômeno puramente econômico. Ela se caracteriza pela falta de acesso às 
riquezas socialmente produzidas e também pela falta de acesso à Educação, a uma condição de 
vida saudável, a participação nos espaços de decisões coletivas e aos direitos sociais e humanos 
fundamentais a todas as pessoas. 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS busca, por meio do Programa Ação 
Jovem, somar esforços para a superação da situação de exclusão e vulnerabilidade social pela qual 
se encontra parcela da população jovem do Estado de São Paulo, criando oportunidade para aqueles 
que ainda não concluíram a escolaridade básica. 

O Programa Ação Jovem estimula a conclusão da escolaridade básica, possibilitando aos jovens 
beneficiários continuar o aprendizado para seu desenvolvimento pessoal, para sua inserção no 
mercado de trabalho e para fomentar sua preparação para o efetivo exercício da cidadania.

O programa objetiva promover a inclusão social de jovens, mediante a transferência de renda como 
apoio financeiro temporário para estimular a conclusão da escolaridade básica e a oferta de atividades 
complementares, com foco na preparação para o mercado de trabalho e se destina à jovens na faixa 
etária de 15 a 24 anos, de ambos os sexos, com ensino fundamental e/ou médio incompleto e que 
se encontram em situação de vulnerabilidade social. O período de permanência no programa é de 12 
meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, sendo o máximo de 36 meses.

De 2004 (quando foi criado) a 2013, o Programa Ação Jovem já beneficiou 376 mil jovens. Já em 
2014, o programa Ação Jovem teve ampliação de meta e passa a oferecer 120 mil vagas em 642 
municípios do Estado.  

Sendo assim, questiono: Existe interesse da Administração Municipal em promover no município, 
em parceria com o Governo do Estado, a implantação do Programa Ação Jovem?
2) Caso positivo, quando as tratativas serão iniciadas?
3) Caso negativo, qual o motivo?

Plenário da Câmara Municipal, Sala Zino Militão dos Santos, 22 de maio de 2014. 

JAIR PIRES 
VEREADOR LÍDER DE BANCADA PSDB

Ofício n.º 446/ 2014.
São Sebastião,13 de junho de 2014.

Senhor Presidente,
Cumprindo as determinações legais inerentes, afetas a matéria; em especial obediência às 

disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, bem como a regra Regimental deste Poder 
Legislativo; de conformidade com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me a 
Vossa Excelência, Nobre Vereador, observado o prazo legal, nos seguintes termos:

Em atenção ao Requerimento nº. 308/2014 recebido no dia 02.06.2014, de autoria do Ilustre 
Vereador Jair Pires, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, Requerimento 
este que solicita informações acerca da possibilidade de implantação, no município, do Programa 
Ação Jovem por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS , na forma que se 
requer, há que se responder o seguinte, que como bem salientaram o Nobre Vereador tal pretensão 
destes Alcaides é de fato cumprir, não apenas esta, mas todas as suas metas, na forma veiculada na 
Campanha, uma vez que se trata de compromisso firmado com a Sociedade;

Por se tratar de matéria que envolve não apenas a vontade do Administrador, mas a sua viabilização 
por critérios legais próprios, de fato serão tomadas todas as medidas administrativas e de gestão para 
o alcance deste objetivo.  

Diante desta evidência inegável da necessidade de serem cumpridas as formalidades legais 
próprias, passo as respostas pontuais: 

1) Informamos ao Nobre Edil que a Administração Municipal já presta esse serviço para a população 
desde o ano de 2007, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, atendendo 360 
jovens distribuídos em dois CRAS e quatro NAAS, sendo:

CRAS Boiçucanga atende: Boiçucanga, Camburi, Barrado Sahy, Baleia e Vila Sahy;
CRAS Topolândia atende: Centro, Pontal da Cruz, Praia Deserta, Porto Grande, Varadouro, 

Barequeçaba, Guaecá, Topolândia, Itatinga e Olaria;
NASS Costa Norte atende: Enseada, Canto do Mar e Jaraguá;
NASS Juquehy atende: Juquehy e Reserva (Aldeia Indígena)
NASS Maresias atende: Paúba, Maresias, Toque Toque Pequeno;
NAAS São Francisco atende: São Francisco, Morro do Abrigo, Cigarras e Portal da Olaria.
Respondidas as questões levantadas pelo Requerimento em retro cotado, reitero a mais alta 

estima e consideração, fazendo menção dos votos e do desejo, sejam sempre contínuos, o esforço 
e a dedicação com que Vossa Excelência tem ativado-se no exercício de suas funções legislativas.

Atenciosamente

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº. 6231/2014

REQUERIMENTO N°312/2014
“Solicita ao Chefe do Poder Executivo, que interceda junto ao órgão competente, à 

possibilidade de efetuar o recapeamento do asfalto da Rua Paraná, no Morro do Abrigo”.
Senhor Presidente,
Considerando que o local necessita de melhorias, pois, o asfalto encontra se em situações 

inadequadas.
Considerando que munícipes estão sendo lesado devido à situação que se encontra a mencionada 

via, cheios de buracos.
Considerando que este vereador deseja colaborar com a melhoria da rua supracitada, sendo 

assim, é de extrema importância sanar esse problema apontado pelos munícipes.
É que:
O vereador infra-assinado nos termos regimentais em vigor Requer que seja oficiado o Exmo. 

Senhor Prefeito digne-se informar a esta casa de leis, as seguintes informações:
a) Há possibilidade de efetuar com urgência o recapeamento da via acima mencionada?
b) Caso positivo, qual a previsão para começar? 
c) Caso negativo, o que impede?
Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador ZINO MILITÃO DOS SANTOS, 21 de maio de 

2014.

Simei da Silva Ferreira
Vereador

Ofício n.º 312/2014.
São Sebastião,13 de junho de 2014.

Senhor Presidente,
Cumprindo as determinações legais inerentes, afetas a matéria; em especial obediência às 

disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, bem como a regra Regimental deste Poder 
Legislativo; de conformidade com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me a 
Vossa Excelência, Nobre Vereador, observado o prazo legal, nos seguintes termos:

Em atenção ao Requerimento nº. 312/2014 recebido no dia 02.06.2014, de autoria do Ilustre 
Vereador Simei da Silva Ferreira, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, 
Requerimento este que solicita que interceda junto ao órgão competente à possibilidade de efetuar 
o recapeamento do asfalto da Rua Paraná no Morro do Abrigo, na forma que se requer, há que se 
responder o seguinte, que como bem salientaram o Nobre Vereador tal pretensão destes Alcaides é 
de fato cumprir, não apenas esta, mas todas as suas metas, na forma veiculada na Campanha, uma 
vez que se trata de compromisso firmado com a Sociedade;

Por se tratar de matéria que envolve não apenas a vontade do Administrador, mas a sua viabilização 
por critérios legais próprios, de fato serão tomadas todas as medidas administrativas e de gestão para 
o alcance deste objetivo.  

Diante desta evidência inegável da necessidade de serem cumpridas as formalidades legais 
próprias, passo as respostas pontuais: 

a)  Informamos ao Nobre Edil que esta Prefeitura dentro do seu programa de pavimentações que 
está atendendo parcelas numerosas da nossa população ao longo de todo o nosso Município.

A manutenção, operações tapa-buraco e demais ações reparadoras são objeto de trabalho rotineiro 
efetuado pela SEADRE e certamente atenderemos a via em questão;

b)  Quanto a um recapeamento geral, informamos que não temos programado para este ano este 
tipo de obra para esta via;

c)  Como já acima explicado, a pavimentação de vias que ainda não possuem tal benefício, mas 
a manutenção necessária também esta na pauta da programação, apenas o recapeamento total que 
não está previsto para este ano de 2.014. 

Respondidas as questões levantadas pelo Requerimento em retro cotado, reitero a mais alta 
estima e consideração, fazendo menção dos votos e do desejo, sejam sempre contínuos, o esforço 
e a dedicação com que Vossa Excelência tem se ativado no exercício de suas funções legislativas.

Atenciosamente

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº.  6235/2014

“Dispõe sobre autorização legislativa para celebração de convênio com o Instituto Verdescola.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Artigo 1º-  Fica o Município de São Sebastião, autorizado a celebrar convênio com  a OSCIP 

Instituto Verdescola, pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no CNPJ sob nº 07.707.869/0001-
10, cujo objeto é o desenvolvimento e execução do Projeto Verde Educação e Cultura, a crianças e 
adolescentes que se encontrem em estado de vulnerabilidade social, em especial do Bairro Barra do 
Sahy, deste Município, na forma do Plano de Trabalho aprovado,   com  recursos oriundos do FUMCAD 
-  Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,  da ordem    de R$ 1.424.725,06, em quatro parcelas, 
na forma estabelecida na inclusa minuta de Convênio, cujo teor deverá ser rigorosamente observado 
pelos convenentes,  parte integrante e inseparável. desta lei (anexo I). 

Artigo 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

São Sebastião,  19  de agosto de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

    Prefeito 
Registrada em livro próprio e publicada por afixação na data supra.

Projeto de Lei nº 23/2014

TERMO DE CONVÊNIO
Termo de Convênio entre  o Município de São Sebastião e o Instituto Verdescola, para   execução 

do Plano  de Proteção Socioeducaçacional  Básica para Crianças e Adolescentes.
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, ente  jurídico de direito público interno, com sede 

administrativa no Município de São Sebastião, à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, inscrito 
na CNPJ sob nº 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 denominado MUNICÍPIO  e o INSTITUTO VERDESCOLA, 
doravante denominada OSCIP,    com sede na Rua Marginal, nº 44, Vila Sahy, deste município,  
sem fins lucrativos,  inscrita  no CNPJ sob n.º 07.707.869/0001-10 qualificada como Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta do processo MJ nº 08071.0049645/2006-
07 e do despacho da Secretaria Nacional de Justiça,  neste ato representado por  sua Presidente, 
Sra. Maria Antonia Magalhães Civita, brasileira, viúva, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 
3.577.052-1  SSP-SP e do CPF n.º 065.171.158-46, resolvem celebrar  o presente   CONVÊNIO, 
autorizado pela Lei Municipal nº 2291/2014, de 19 de Agosto

 de 2014, com recursos alocados no Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente,  que 
será regido pelas cláusulas e condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
•	 O presente Convênio  tem por objeto o desenvolvimento e execução do Projeto Verde 

Educação e Cultura  por meio  de ações socioeducativas,  destinado às crianças e adolescentes que 
se encontram em situação de vulnerabilidade social, do bairro de Vila Sahy, do Município de São 
Sebastião, SP,  promovendo assim proteção social básica para os beneficiários, com atendimento  
gratuito à   população carente dessa faixa etária, de  conformidade com as diretrizes de ação social, na 
área do atendimento à  criança e ao adolescente, objetivando atingir a meta mensal  de 200 (duzentos) 
atendimentos , consoante o Plano de Trabalho específico.

•	 O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo 
seu Anexo I, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, 
podendo ser melhor  ajustado de comum acordo entre as partes, por meio de:

a) registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de 
ajuste que não acarrete alteração dos valores definidos na Cláusula Quinta; e

b) celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem  alteração de valores 
definidos na Cláusula Quinta.

•	 Para a consecução do objeto deste Convênio, o Município  contará com o auxilio da Secretaria 
Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano e da Secretaria de Educação, doravante 
denominadas  SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a OSCIP, desenvolverá atividades relativas à área da 

criança e do adolescente, com ações socioeducativas, ambientais e culturais com demanda estimada 
de 200(duzentos ) atendimentos mensais objetivando atingir o somatório de 2.400 (dois mil e 
quatrocentos) atendimentos, no período compreendido no prazo de vigência deste ajuste.

2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em 20% 
(vinte por cento) para mais ou para menos sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterado 
os repasses trimestrais de recursos do MUNICÍPIO, calculados em função da meta mensal estimada 
no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta.

2.3 Se a OSCIP não atingir a meta total fixada nas cláusulas 2.1 e 2.2 ficará obrigada a restituir 
ao MUNICÍPIO  os recursos financeiros diretos correspondentes aos atendimentos não efetivados, 
com exceção dos custos indiretos, não vinculados ao número de atendimentos, no prazo fixado para 
prestação de contas final, tratada na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
3.1 Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a execução dos serviços gratuitos ao 

segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais ajustados com a OSCIP, 
respeitando-se a legislação específica em vigor.

3.2 Dar conhecimento à OSCIP das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo PODER 
PÚBLICO e aprovadas pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados 
pela OSCIP em decorrência deste Convênio.

3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste  Convênio.
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório trimestral apresentado pela OSCIP, encaminhando 

posteriormente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a 
liberação de recursos, conforme disposto abaixo;

( Este quadro depende da data de assinatura do convênio)
Parcela Data Condição

 Data Até 10 (dez) dias após a Assinatura 
do Convênio.

 Data Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da 1º parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 
1º parcela e respectivo relatório das atividades 
desenvolvidas no período.

 Data Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 2º parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas da 
2º parcela e respectivo relatório das atividades 
desenvolvidas no período.

 Data Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 3º parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas da 
3º parcela e respectivo relatório das atividades 
desenvolvidas no período.

3.6 Assinalar prazo para que a OSCIP 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.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA OSCIP
4.1 Executar, conforme aprovado pelo MUNICÍPIO  e pelo  CMDCA,  o Plano de Trabalho, zelando 

pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, efetividade e 
economicidade em suas atividades;

•	 Assegurar a SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à 
avaliação da execução dos serviços, objeto deste Convênio.

•	 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas  na prestação dos 
serviços objeto deste Convênio,  conforme estabelecido na Cláusula Primeira e especificado 
no Plano de Trabalho;

•	 Apresentar prestação de contas ao MUNICÍPIO, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima e 
Oitava  deste  Convênio.

•	 Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a 
relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes 
públicos responsáveis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente, de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e 
utilização dos recursos financeiros recebidos;

•	 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do  Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente e do FUMCAD, em materiais de divulgação, tais como: 
faixas, cartazes, prospectos, relatórios e folders institucionais, conforme modelo oficial a ser 
fornecido pelo Conselho.

•	 Prestar, com os recursos oriundos deste Convênio, atendimento gratuito à população carente, 
nos termos do Plano de Trabalho  aprovado, em conformidade com as diretrizes de ação social 
contidas nos Programas Federal e Municipal de Proteção Social Básica.

•	 Responsabilizar-se, integralmente, pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária, 
referentes aos recursos humanos que utilizar  na execução do objeto deste Convênio, 
decorrentes do  ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem como por todo os ônus 
tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento, ressalvados aqueles de 
natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;

•	 Restituir ao MUNICÍPIO, o valor repassado nos seguintes casos:
•	 -  não for executado o objeto deste Convênio;
•	 - os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida;
•	 -  não houver a devida prestação de contas.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Convênio  é de R$ 1.424.725,06 (um milhão, quatrocentos e 

vinte e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e seis centavos), sendo a primeira parcela no valor 
de R$ 458.403,73, a segunda no valor R$ 329.790,29, a terceira no valor de R$ 313.923,90 e a quarta 
no valor de R$ 322.607,14, conforme disposto abaixo:

I – As 2 primeiras parcelas onerarão a Unidade Orçamentária 02.04.04 – 08.243.40012.282000 
3.3.50.43.00.0000 do orçamento de 2014; e 

II- As  2 parcelas restantes  onerarão  o Orçamento do exercício de 2015 com dotação orçamentária 
registrada por simples apostila, dispensando-se a celebração de termo aditivo, mantida a programação 
anterior aprovada, ou celebração de termo aditivo, quando houver alteração dos valores globais 
definidos no caput desta cláusula;

5.2  – Os recursos repassados pelo MUNICÍPIO  à OSCIP,  enquanto não utilizados, deverão  ser 
aplicados no mercado financeiro, devendo os resultados dessa aplicação ser revertidos exclusivamente 
à execução do objeto deste Convênio.

5.3 – Havendo atrasos  nos  desembolsos previstos no cronograma estabelecido na Cláusula Sexta 
abaixo, a OSCIP poderá realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancária indicada pelo 
MUNICÍPIO, tendo reconhecidas as despesas efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos 
valores ainda não desembolsados e que estejam previstas no Programa de Trabalho.

5.4 – Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e realizadas no período 
compreendido entre a data original de encerramento deste Convênio  e a formalização da nova data de 
inicio,  serão consideradas legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O MUNICÍPIO  efetuará o repasse de recursos financeiros de acordo com o cronograma de 

desembolso estabelecido no Plano  de Trabalho, Anexo I, e item 3.5,  da clausula terceira deste 
Convênio, observado  o § 3º,  do art.116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, de beneficiários atendidos,  
conforme previsto na clausula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na cláusula 
quarta, através de depósito na conta corrente nº  170.094-4, agencia 0504-5, do Banco Bradesco S/A; 

6.3 O parecer negativo da SECRETARIA, ou do  Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a completa adoção  das 
providências solicitadas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A OSCIP elaborará e apresentará trimestralmente ao MUNICÍPIO prestações de contas 

instruídas  com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 

recursos recebidos do MUNICÍPIO, conforme modelo por este fornecido , acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos até o mês da prestação de contas;

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 das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no 

período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho;
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 (SEFIP), assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal;

7.2 Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão conter 
a quitação do valor pago a ser datada pelo fornecedor, constar o atestado de recebimento dos 
serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da OSCIP, apor   no seu corpo 
carimbo contendo o número do Convênio, devidamente acompanhada do respectivo comprovante do 
pagamento efetuado. 

7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 10º (décimo) 
dia útil do mês  de cada trimestre  à SECRETARIA. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A fim de atender ao previsto nas Instrução  nº 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, além de outras que tenham  surgido,  a OSCIP deverá apresentar os seguintes documentos 
complementares:

I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 
repassadas, com os comparativos entre as metas previstas e as alcançadas;

II – conciliação bancária do mês de encerramento  da conta corrente especifica aberta, incluídas as 
receitas auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;

III - demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 
computadas pela OSCIP,  por fonte  de recursos e por categoria ou finalidade dos gastos, aplicadas no 
objeto deste Convênio, conforme modelo  da Instrução  nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, ou outra que a substituir.

IV – comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do Convênio;

VI – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores 
repassados pelo MUNICÍPIO, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;

8.2  A OSCIP 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 60(sessenta) dias após o encerramento 
deste Convênio.

CLÁUSULA NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste 

instrumento, ainda que em caráter de emergência, especialmente para: 
I – Cobrir ou efetuar despesas a título de taxa de administração, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 

conforme preceitua a CLT,   ou Serviços de Trabalhadores Autônomos  conforme Legislação Especifica, 
sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários,

III – Despesas realizadas antes da vigência deste  Convênio;
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 em decorrência de atraso no repasse dos recursos pelo MUNICÍPIO;
VI – Despesas realizadas ou pagas após o encerramento deste Convênio, mesmo que ocorridas 

na sua vigência;
VII – Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de 

despesa.
•	 As despesas glosadas durante a vigência deste 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 à conta especifica, mencionada neste Convênio;

•	 As despesas glosadas após o encerramento deste 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 devolvido ao MUNICÍPIO, em conta a ser informada pela Secretaria 
da Fazenda.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA (pendente de datas)
Este Convênio  terá vigência de 12 (doze)   meses, contados a partir de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado por igual período ou sua fração,  a critério das partes, mediante termo aditivo, desde 
que haja previsão orçamentária para tanto, proveniente de captação de verba e disponibilidade  no 
FUMCAD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
 11.1 Este Convênio  poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos partícipes, ser 

denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por 
descumprimento de suas cláusulas ou por infração legal. 

11.2 Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.

11.3 Este Convênio  estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de 
aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer 
forma de intervenção administrativa na OSCIP;

11.4 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 da SECRETARIA  ou do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o mesmo relatório ou omissão da 
correção pela OSCIP. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio  poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes ou 

por apostila, desde que observados  os limites do seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 O MUNICÍPIO  fará  publicar  este Convênio, em  órgão oficial de imprensa do município ou, 

na falta deste, em jornal de regular circulação da região,  no prazo, na forma e para os fins da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram ao MUNI9CÍPIO nenhum  

vínculo de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos utilizado pela OSCIP, 
ficando expressamente afastada a responsabilidade daquele por encargos e dívidas trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais,  resultantes do presente Convênio.

14.2 Todas as comunicações relativas ao cumprimento deste Convênio  serão consideradas como 
regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas por 
“fac símile” ou qualquer outro meio eletrônico  de comunicação, devidamente comprovada por recibo;

14.3 O MUNICÍPIO  não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos  
transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
15.1  As partes elegem o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Sebastião- SP,  com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes deste Convênio, o qual é celebrado  som observância  das Leis 8.666/93 e  9.790/99,  
bem como das Resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São 
Sebastião  - CMDCA/SS e das disposições complementares vigentes.

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo de Convênio em quatro vias de igual 
teor,  na presença das testemunhas abaixo.

São Sebastião,   de agosto de 2014.
____________________________________

Ernane Bilotte Primazzi 
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
____________________________________

Maria Antonia Magalhães Civita
Presidente

INSTITUTO VERDESCOLA
Testemunhas:
1 - __________________ 2 - _________________________
RG. N.º   RG. N.º
CPF. N.º   CPF N.º

LEI Nº 2291/2014

A Prefeitura Municipal de São Sebastião convida os munícipes a 
participarem da Audiência Pública, em atendimento a Lei Complementar 
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal Artigo 48º Parágrafo Único, 
que assegura a participação popular através de audiências públicas 
durante os processos de elaboração da Lei Orçamentária, a ser 
realizada no dia 25/09/2014 às 18:00 horas no Recanto Batuíra.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

A Prefeitura Municipal de São Sebastião convida os munícipes a 
participarem da Audiência Pública, em atendimento a Lei Complementar 
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal Artigo 9º Parágrafo 4º, 
onde demostrará o cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre 
de 2014, a ser realizada no dia 26/09/2014 às 18:00 horas no Espaço 
Cultural Batuíra.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 92/2014                  
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 

da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LICENÇA FUNCIONAMENTO 
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 12776/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-601-

000001-2-4 – em 27/11/2013 – RADIO E TV SCHAPPO LTDA – situado 
na RUA DUQUE DE CAXIAS, PISO 2 SALA 26 – CENTRO – sob a 
responsabilidade legal de CLAUDIO LUIZ GIORDANI - para a atividade 
DE RÁDIO

02 – Processo 6398/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-561-
001272-1-3 – em 11/06/2013 – A F T RESTAURANTE LTDA EPP – 
situado na AVENIDA WALKIR VERGANI, 675 – BOIÇUCANGA – sob 
a responsabilidade legal de LEIA APARECIDA DE OLIVEIRA - para a 
atividade de RESTAURANTES E SIMILARES

03 – Processo 9183/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-478-000037-
2-7 – em 28/08/2013 – CAIO DE CAMARGO FERNANDES ME – situado na 
AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, 1224, LJ 03 – PORTO GRANDE 
– sob a responsabilidade legal de CAIO DE CAMARGO FERNANDES - 
para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES 
- DOMISSANITÁRIOS

04 – Processo 8068/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-562-000030-
1-8 – em 31/07/2013 – ALANA SCANDIUSSI SANTOS ME – situado 
na RUA EXPEDICIONARIOS BRASSILEIROS, 08 – CENTRO – sob 
a responsabilidade legal de ALANA SCANDIUSSI SANTOS  - para a 
atividade de RESTAURANTES E SIMILARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 93/2014
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 

da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LICENÇA FUNCIONAMENTO  
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 007545/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-561-

001291-1-9 – em 16/08/2013 – ALICE JARRUGE SARAIVA ME – 
situado na AVENIDA FRANCISCO LOUP,1122 – MARESIAS – sob a 
responsabilidade legal de ALICE JARRUGE SARAIVA  - para a atividade 
RESTAURANTES E SIMILARES

02 – Processo 008585/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-466-
000004-2-6 – em 05/09/2013 – ANALIA MACHADO CUSTODIO 
ME – situado na RUA,CIDADE DE SANTOS,95 – CENTRO – sob a 
responsabilidade legal de ANALIA MACHADO CUSTODIO - para a 
atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS,APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR

03 – Processo 007945/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-477-
000102-1-9 – em 31/07/2013 – OTICA CRISTAL LTDA-ME – situado 
na AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, 440 – CENTRO – sob a 
responsabilidade legal de JEFERSON ALVES MACHADO - para a 
atividade de COMÉRCIO VAREGISTA DE ARTIGOS DE ÓTICA

04 – Processo 012332/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-
863-000388-1-4 – em 10/12/2013 – LARISSA AUGUSTA RAMOS – 
situado na RUA. NOSSA SENHORA DA PAZ,323 – CENTRO – sob a 
responsabilidade legal de LARISSA AUGUSTA RAMOS - para a atividade 
de ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 94/2014
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 

da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LICENÇA FUNCIONAMENTO 
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 12668/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-750-

000020-1-1 – em 17/07/2012 – SILVIA CRISTINA BENEDETTI – situado 
na AVENIDA PROF. JOSE MACHADO ROSA, 757 – ITATINGA – sob a 
responsabilidade legal de SILVIA CRISTINA BENEDETTI - para a 
atividade VETERINÁRIAS

02 – Processo 7961/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-561-001284-
1-4 – em 09/08/2013 – BLLACCO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 
EIRELI EPP – situado na AVENIDA FRANCISCO LOUP, 500 – MARESIAS 
– sob a responsabilidade legal de MARCEL HENRIQUE TONELOTTI 
GRECCO - para a atividade de LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE 
SUCOS E SIMILARES

03 – Processo 8462/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-472-000171-
1-6 – em 20/08/2013 – F SILVA HO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 
– situado na RUA CAPITÃO LUIZ SOARES, 367 LJ 06 – CENTRO – sob 
a responsabilidade legal de RAUL HO - para a atividade de COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E 
ARMAZÉNS

04 – Processo 8651/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-931-000007-
2-8 – em 19/08/2013 – AMARILDO VAZ PAIXÃO ME – situado na RUA ELIS 
REGINA, 80 ,SL 09,10,11,12 – MARESIAS – sob a responsabilidade legal 
de NATALIA DIOGO OLIVEIRA - para a atividade de CONDICIONAMENTO 
FÍSICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 95/2014
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 

da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LICENÇA FUNCIONAMENTO  
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 010848/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-561-

001309-1-5 – em 22/11/2013 – CIRILO DE SIQUEIRA BAR ME – 
situado na RUA.GUILHERME DE ALMEIDA,129 – JARAGUA – sob a 
responsabilidade legal de CIRILO DE SIQUEIRA - para a atividade 
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICOS EM SERVIR 
BEBIDAS

02 – Processo 007449/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-750-
000025-1-8 – em 02/10/2013 – ERICA KYRIAKOS – situado na RUA.DOS 
NAVERGANTES,306 – MARESIAS – sob a responsabilidade legal de 
ERICA KYRIAKOS - para a atividade de ATIVIDADE VETERINÁRIAS

03 – Processo 003109/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-561-
001235-1-0 – em 12/04/2013 – EDSON G. DOS SANTOS S. SEBASTIÃO 
ME – situado na ESTRADA SÃO SEBASTIÃO BERTIOGA – PRAIA 
GRANDE – sob a responsabilidade legal de EDSON GERALDO DOS 
SANTOS - para a atividade de LANCHONETE,CASAS DE CHÁ,DE SUCOS 
E SIMILARES

04 – Processo 001977/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-561-001222-
1-1 – em 30/04/2013 – PRAIA DA ENSEADA LOJA DE CONVENIENCIA 
LTDA-ME – situado na AV.VEREADOR EMILIO GRANATO,6789 – 
ENSEADA – sob a responsabilidade legal de RICARDO PEREIRA 
QUINETTI - para a atividade de LANCHONETE,CASAS DE CHÁ,SUCOS 
E SIMILARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 96/2014
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 

da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LICENÇA FUNCIONAMENTO
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 000244/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-

561-001251-1-3 – em 12/04/2013 – MARIA HELENA DOS S SILVA 
RESTAURANTE ME – situado na AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, 
489 AP B – CENTRO – sob a responsabilidade legal de MARIA HELENA 
DOS SANTOS SILVA - para a atividade RESTAURANTES E SIMILARES

02 – Processo 12135/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-472-
000176-1-2 – em 31/03/2014 – COMERCIO DE BEBIDAS BOISSUCANGA 
LTDA EPP – situado na RUA LUZIANA, 14 – BOIÇUCANGA – sob a 
responsabilidade legal de CLAUDIO JOSE LOPES FERREIRA - para a 
atividade de COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

03 – Processo 7149/2012 – emitido CEVS nº. 355070403-559-
000006-2-0 – em 28/02/2013 – MELISSA APARECIDA MORIMOTO ME 
– situado na RUA EDUARDO CASSIO, 77 – PORTO GRANDE – sob a 
responsabilidade legal de MELISSA APARECIDA MORIMOTO - para a 
atividade de ALBERGUES EXCETO ASSISTENCIAIS

04 – Processo 4915/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-750-000024-
1-0 – em 15/06/2013 – CLINICA DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS 
LTDA – situado na AVENIDA MANOEL HIPOLITO DO REGO, 2289 LJ 
24/25 – ARRASTÃO – sob a responsabilidade legal de ALESSANDRA 
CAMPELO VAZ PASSOS MARINHO - para a atividade de VETERINÁRIAS                                                                   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 97/2014 
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 

da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LICENÇA FUNCIONAMENTO 
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 014572/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-932-

000008-0-9 – em 28/02/2014 – RICARDO SANTANA MACHADO ROSA 
RESTAURANTE-ME – situado na RUA.CANDIDO MOTA,28 – CENTRO – 
sob a responsabilidade legal de RICARDO SANTANA MACHADO ROSA 
- para a atividade DISCOTECAS,DANCETERIAS,SALÕES DE DANÇA E 
SIMILARES

02 – Processo 004169/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-561-
001275-1-5 – em 05/07/2013 – VALENTINA PRAIA HOTEL LTDA-EPP – 
situado na RUA.IVAIR DE AZEVEDO MARQUES,505 – BAREQUEÇABA 
– sob a responsabilidade legal de MARIO EDUARDO PIRES VARA - para 
a atividade de RESTAURANTES E SIMILARES

03 – Processo 0120072/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-865-
000031-1-5 – em 08/11/2013 – TATIANA GUZZO TEIXEIRA COLONBI 
– situado na RUA.ANTONIO CANDIDO,164 – CENTRO – sob a 
responsabilidade legal de TATIANA GUZZO TEIXEIRA COLOMBI - para a 
atividade de ATIVIDADE DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

04 – Processo 8464/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-381-00013-2-
5 – em 10/10/2013 – BOTA FORA ENTOLHOS LTDA ME – situado na RIO 
SANTOS/RUA DA SABESPE,2686 – JUQUEHY – sob a responsabilidade 
legal de JOSA ROBERTO GODOY - para a atividade de COLETA DE 
RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 98/2014
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 

da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LICENÇA FUNCIONAMENTO  
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 9311/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-551-000281-

2-6 – em 11/09/2013 – HOTEL KIRIBAT LTDA ME – situado na RUA 
BENEDITO BRAS MOREIRA, 20 – MARESIAS – sob a responsabilidade 
legal de VIVIANE GAZETTA CAMACHO - para a atividade HOTÉIS

02 – Processo 14425/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-472-000180-
1-5 – em 10/01/2014 – JROT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA – situado na PRAÇA PEDRO LEITE CLEMENTINO, 38, SALA 01 – 
BAREQUEÇABA – sob a responsabilidade legal de OSMAR MARIOSO 
TARDELLI - para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

03 – Processo 11665/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-473-000001-
2-4 – em 10/01/2014 – ABASTECIMENTO GOLOSITA JUQUEY LTDA 
ME – situado na RUA BENEDITO CARLOS DE ALMEIDA, 75 – JUQUEY 
– sob a responsabilidade legal de MARIA REGINA DA CRUZ OLIVEIRA 
- para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES

04 – Processo 14410/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-472-000182-
1-0 – em 11/02/2014 – ADRIANA DIAS DE ABREU DA COSTA DE SOUSA 
ME – situado na AVENIDA MANOEL HIPOLITO DO REGO, 1077 LOJA 
01 – PONTAL DA CRUZ – sob a responsabilidade legal de ADRIANA 
DIAS DE ABREU DA COSTA DE SOUSA - para a atividade de COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS  DE CONVENIÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 99/2014 
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 

da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença 
Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

LICENÇA FUNCIONAMENTO 
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 8204/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-561-001289-

1-0 – em 08/08/2013 – MARI  & BIEL EMPORIUM LTDA ME – situado na AV. 
WALKIR VERGANI,695 – BOIÇUCANGA – sob a responsabilidade legal 
de ALDIRA SANTANA DA FONSECA - para a atividade RESTAURANTE  
E SIMILARES

02 – Processo 007706/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-472-
000172-1-3 – em 10/10/2013 – SUNSHINE BEACH DISTRIBUIDORA 
LTDA ME – situado na ESTRADA DO CAMBURI,932 – CAMBURI – sob a 
responsabilidade legal de JOSE HUMBERTO FERREIRA JUNIOR - para 
a atividade de LANCHONETE,CASAS DE CHÁ,DE SUCOS E SIMILARES

03 – Processo 005407/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-471-
000031-1-0 – em 21/05/2013 – OCEANAVE SERVIÇOS MARITIMOS E 
TERRESTRES LTDA-EPP – situado na RUA.JAÚ,10 VILA GALVÃO  – 
CENTRO – sob a responsabilidade legal de SIMÃO LAWANT NETO - 
para a atividade de COMÉRCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL,COM PREDOMINÂCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINI 
MERCADOS,MERCADORISAE ARMAZÉNS

04 – Processo 004578/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-863-
000370-1-0 – em 22/10/2013 – ANA CLAUDIA CHAGURI LOPES – 
situado na RUA.PREFEITO MANSUETO PIEROTTI,620 – CENTRO 
– sob a responsabilidade legal de ANA CLAUDIA CHAGURI LOPES  - 
para a atividade de ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTA 

“Dispõe sobre autorização de uso de bem imóvel.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 

legais e
- Considerando  que a empresa Construtora Queiroz Galvão S/A mantém contrato com o Governo 

do Estado de São Paulo, por intermédio da  empresa DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A  para 
executar as obras do contorno da Rodovia dos Tamoios, no trecho deste Município;

- Considerando que as obras do contorno são de relevante interesse público municipal;  
- Considerando, ser dever do Município colaborar na execução dos planos de trabalho de órgãos 

públicos  de outras esferas,  ante o princípio constitucional da harmonia que deve reinar entre os 
poderes;

- Considerando a disponibilidade do imóvel pretendido pela empresa , objeto deste Decreto;
- Considerando  que a ocupação ora  autorizada assegurará a preservação do imóvel  contra   

eventuais riscos de ocupação indevida;
- Considerando finalmente que a referida empresa, ao termo final da ocupação, compromete-se a  

não remover    do imóvel  as instalações físicas do alojamento que ali será  implantado, e as  passará 
ao  pleno e exclusivo  domínio  do Município,             

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o uso por parte da empresa Construtora Galvão  Queiroz S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, situada à av. Dario Leite Carrijo nº 4.200, no Bairro Jaraguá, deste Município,   
inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.412.792/0181-08,  o que é feito  com fundamento no disposto no § 1º, do 
art. 101, da Lei Orgânica do Município,  de   um imóvel  integrante do patrimônio disponível municipal,  
descrito e caracterizado no art. 2º deste Decreto, que se destinará  à  instalação  de alojamento  para 
abrigar  a  mão de  obra  empregada nos projetos  de  implantação do empreendimento “Nova Tamoios 
Contorno” .

Artigo 2º- O imóvel objeto desta autorização   situa-se   no Bairro Canto do Mar, deste Município, à 
Rua do Parque,  com inscrição cadastral nº 3034.361.1342.0001.0000, e  a superfície de 5.265,27 m2,   
com   a seguinte descrição e caracterização:

Inicia-se no ponto  1, na confluência da Rua Oscar Niemeyer (antiga Rua Netuno), com a Rua do 
Parque, ponto este de coordenadas UTM SIRGAS 2000 – E: 455.641,176 e N: 7.376.979,962; deste 
ponto segue pelo alinhamento predial da Rua do Parque,  com azimute de 157º16’57” e a distância de 
148,11 metros, atingindo o ponto 2; deste ponto, deflete à direita e segue com azimute de 246º50’03” 
e distância de 34,18 metros, confrontando com área remanescente ocupada pelo prédio público da 
Regional da Costa Norte, atingindo o ponto 3; deste ponto deflete à direita e segue com azimute 
de 336º02’05” e a distância de 146,20 metros, atingindo o ponto 4; deste ponto deflete à direita e 
segue com azimute de 63º53’27” e distância de 37,43 metros, pelo alinhamento predial da Rua Oscar 
Niemeyer (antiga Rua Netuno), atingindo assim o ponto 1, onde teve início a presente descrição, 
perfazendo uma área de 5.265,27 m2.

Artigo 3º-  A autorização concedida por meio deste Decreto vigorará pelo prazo  de quarenta 
meses, contados da publicação deste Decreto, podendo ser prorrogado até o efetivo término das obras 
aqui referidas, ao cabo do qual, a área será restituída mediante a celebração de termo de entrega.

Artigo 4º-   É condição desta autorização que a empresa autorizada, ao seu termo final de sua 
vigência, mantenha íntegras e conservadas as instalações físicas   do  alojamento do pessoal de 
obra, cuja implantação observará rigorosamente o respectivo projeto e memorial descritivo que 
são considerados  parte integrante e inseparável deste Decreto, os quais ficarão arquivados 
na Administração do Município,  e assim entregá-las ao Município,  não comportando por isso     
indenização e nem retenção por benfeitorias, exceto se o Município, necessitar do imóvel antes da 
conclusão das obras do contorno.

Artigo 5º- A autorização de uso ora concedida  é intransferível. 
Artigo 6º- Este Decreto entrará  em vigor na data e sua  publicação,  revogadas as disposições 

em contrário. 
                                                  São Sebastião,  19  de agosto de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

 Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6114/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

DIVISÃO DE TRÁFEGO – ÓRGÃO AUTUADOR 271150
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Considerando a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito e, Considerando a Resolução 
CONTRAN 404/2012; A Divisão de Tráfego no uso de suas atribuições torna público, a listagem 
de notificações de autos de infrações de trânsito que foram devolvidas pelos Correios, notificando 
os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta 
publicação, para interporem recurso.

PLACA AUTO DATA INFRAÇÃO COD. INFRAÇÃO VALOR
EYT2549 512867 05/06/2014 73662 R$ 85,13
EDZ9868 510061 06/03/2014 60412 R$ 127,69
ETW2240 511066 25/04/2014 57380 R$ 191,54
JHI5232 501884 26/12/2013 54522 R$ 127,69

DND9564 502584 25/10/2013 58196 R$ 574,59
EDN2007 502961 13/11/2013 60501 R$ 191,54
ACE0252 508764 01/03/2014 55680 R$ 127,69
ENW2893 510663 10/04/2014 73662 R$ 85,13
FHE3431 512430 02/05/2014 54600 R$ 85,13

Edital nº: 1

PLACA AUTO DATA INFRAÇÃO COD. INFRAÇÃO DEFESA ATÉ
DSR6441 508928 07/07/2014 73662 24/08/2014
HTV6436 508933 16/07/2014 59670 24/08/2014
DKD6292 508935 17/07/2014 73662 24/08/2014
DMD8581 510597 17/07/2014 51851 24/08/2014
EPD0892 511350 15/07/2014 73662 21/08/2014
EVN7275 512828 21/07/2014 73662 24/08/2014
FIR9392 512827 21/07/2014 59670 24/08/2014
BSI0058 512822 10/07/2014 55415 29/08/2014
EPD2133 512947 04/07/2014 55500 29/08/2014
EMC4880 513840 14/07/2014 58512 21/08/2014
DIZ7535 513235 07/07/2014 73662 21/08/2014
EJK8226 513842 15/07/2014 51851 21/08/2014
DWD9471 513827 11/07/2014 57380 21/08/2014
DEB2771 513273 10/07/2014 60501 21/08/2014
CKZ4809 513238 11/07/2014 60412 21/08/2014
EHF8053 513236 07/07/2014 60502 21/08/2014
EPD2005 513837 14/07/2014 51851 21/08/2014
ESM7358 513319 09/07/2014 59320 21/08/2014
FRK2570 513268 06/07/2014 70301 21/08/2014
ANB2154 513254 20/07/2014 73662 24/08/2014
DSH9044 513253 20/07/2014 55680 24/08/2014
LPI5313 513280 18/07/2014 53980 24/08/2014
DBE6887 513278 18/07/2014 54790 24/08/2014
ERE4514 513099 22/07/2014 51851 26/08/2014
DHG8606 513894 18/07/2014 56731 28/08/2014
DZD6804 513933 22/07/2014 73662 28/08/2014
DWA3458 513888 18/07/2014 51851 28/08/2014
DBB9629 513890 18/07/2014 51851 28/08/2014
EOX8421 513925 20/07/2014 60501 28/08/2014
CIY9310 513899 19/07/2014 51851 28/08/2014
ERE4682 513944 23/07/2014 51851 28/08/2014
ELJ5624 513895 18/07/2014 60501 28/08/2014
HFW2386 513941 23/07/2014 73662 28/08/2014
DWA3507 513883 18/07/2014 51851 28/08/2014
ESM7391 513881 18/07/2014 70481 28/08/2014
DSZ1847 513885 18/07/2014 51851 28/08/2014
HGC8863 513943 23/07/2014 51851 28/08/2014
EEP1619 513897 18/07/2014 73662 28/08/2014
KDX4770 513931 22/07/2014 54522 28/08/2014
EUV1275 513936 23/07/2014 73662 28/08/2014
DWA2173 513876 07/07/2014 51851 29/08/2014
DQJ3970 513863 03/07/2014 54600 29/08/2014
AOW6058 513821 07/07/2014 51851 29/08/2014
FSV6170 513112 07/07/2014 55500 29/08/2014
HMJ6806 513086 07/07/2014 73662 29/08/2014
EAS9626 513787 07/07/2014 55680 29/08/2014
AWB9411 513093 18/07/2014 73662 24/08/2014
HSG8084 514716 12/07/2014 58196 21/08/2014
LNT9104 514782 08/07/2014 55413 21/08/2014
HJZ3339 514284 07/07/2014 60501 21/08/2014
EBN8207 514707 08/07/2014 55680 21/08/2014
EVN7949 514766 16/07/2014 73662 21/08/2014
DCK4522 514790 09/07/2014 55680 21/08/2014
DUN5067 514718 12/07/2014 60501 21/08/2014
EPD2385 514685 05/07/2014 55416 21/08/2014
DGZ8519 514698 08/07/2014 55417 21/08/2014
DDY9088 514658 08/07/2014 55417 21/08/2014
ERE3568 514764 16/07/2014 73662 21/08/2014
EPD2129 514798 12/07/2014 73662 21/08/2014
DLV1673 514578 13/07/2014 70640 21/08/2014

ERE4701 514796 12/07/2014 59910 21/08/2014
BQY8889 514786 09/07/2014 54521 21/08/2014
EMQ6465 514785 09/07/2014 55680 21/08/2014
ERE3541 514687 05/07/2014 55680 21/08/2014
FTH8856 514710 09/07/2014 57380 21/08/2014
EFN3519 514659 08/07/2014 55417 21/08/2014
CUE8049 514791 09/07/2014 55680 21/08/2014
ESM6384 514576 06/07/2014 70640 21/08/2014
ERE3785 514708 08/07/2014 55680 21/08/2014
ERK3755 514696 06/07/2014 73662 21/08/2014
DSZ5222 514717 12/07/2014 57380 21/08/2014
DZV7137 514712 09/07/2014 60501 21/08/2014
EAX2467 514580 13/07/2014 52070 21/08/2014
ESM7233 514405 20/07/2014 70481 24/08/2014
ERU1584 514305 21/07/2014 53980 24/08/2014
DNE7997 514361 20/07/2014 51851 24/08/2014
DWA3146 514286 18/07/2014 60501 24/08/2014
DMY1796 514163 24/07/2014 59670 30/08/2014
DEC2088 514554 25/07/2014 57380 30/08/2014
EAY4349 516531 20/07/2014 55680 24/08/2014
FGK9127 516466 20/07/2014 57380 24/08/2014
BVG7067 516526 17/07/2014 57380 24/08/2014
EKX1036 516464 17/07/2014 56300 24/08/2014
DMD9844 516468 20/07/2014 57380 24/08/2014
EPD0904 516534 20/07/2014 51930 24/08/2014
HKN9680 516536 21/07/2014 55417 24/08/2014
ERE4841 516470 21/07/2014 60501 24/08/2014
KTS1149 516535 20/07/2014 51930 24/08/2014
CFM1107 516469 20/07/2014 57380 24/08/2014
DWA3374 516527 17/07/2014 54870 24/08/2014
DVG8865 516402 21/07/2014 70302 24/08/2014
DDH9374 516763 25/07/2014 60501 30/08/2014
ESM6071 516406 24/07/2014 52070 30/08/2014
DFT8243 516434 27/07/2014 51851 30/08/2014
CDL3162 516702 27/07/2014 57380 01/09/2014
IRG6484 516765 28/07/2014 59910 01/09/2014
CLG7835 514660 11/07/2014 55415 21/08/2014
EBQ1396 511448 25/07/2014 73662 31/08/2014
EPL8632 516712 29/07/2014 54522 01/09/2014
ERE4847 513486 29/07/2014 55500 31/08/2014
EPD0888 512940 25/07/2014 60501 31/08/2014
DSG9055 513952 23/07/2014 51851 30/08/2014
IBR6377 516439 27/07/2014 51851 30/08/2014
ESM7391 514288 23/07/2014 60501 30/08/2014
AKF4876 512627 24/07/2014 54522 04/09/2014
DWA2500 516431 26/07/2014 54521 30/08/2014
DMV9106 507895 29/07/2014 59670 31/08/2014
LCF6742 513955 23/07/2014 60501 30/08/2014
ELD4783 513871 07/07/2014 73662 29/08/2014
KMJ3594 513487 29/07/2014 60412 31/08/2014
EPY6780 510599 24/07/2014 51852 01/09/2014
DVG4199 516407 24/07/2014 52070 30/08/2014
FHG9384 513950 23/07/2014 73662 28/08/2014
BOY5057 513879 07/07/2014 58780 29/08/2014
FHG9384 513951 23/07/2014 73662 30/08/2014
BGK9022 516435 27/07/2014 51851 30/08/2014
JMI9253 509895 25/07/2014 73662 04/09/2014
DXD8244 511778 22/07/2014 73662 04/09/2014
CDO9301 511782 25/07/2014 70301 04/09/2014
EKR8287 513854 22/07/2014 73662 28/08/2014
DCT8866 516409 24/07/2014 52070 30/08/2014
EOX8316 516413 24/07/2014 52070 30/08/2014
DMD8581 513942 23/07/2014 51851 28/08/2014
MMQ0307 514713 09/07/2014 73662 21/08/2014
OPN0970 514720 16/07/2014 57380 21/08/2014
BPU6081 516443 25/07/2014 52070 30/08/2014
DSZ6445 513965 27/07/2014 55250 31/08/2014
DWM7634 516478 24/07/2014 60501 30/08/2014
DWA3080 514552 21/07/2014 60501 30/08/2014
FLH6527 513087 07/07/2014 73662 29/08/2014
EHF8923 516446 02/08/2014 60501 06/09/2014
FNZ5823 516707 28/07/2014 56222 01/09/2014
DZY5920 514134 23/07/2014 59910 30/08/2014
EYM1490 514290 31/07/2014 57380 06/09/2014
DXA9528 516769 28/07/2014 56300 01/09/2014
HJG1256 513945 23/07/2014 51851 28/08/2014
FQL8313 513873 07/07/2014 51851 29/08/2014
DCV3876 516432 27/07/2014 51851 30/08/2014
EUT8309 511445 24/07/2014 60501 31/08/2014
EOP9362 513859 22/07/2014 58196 28/08/2014
FHL7046 516768 28/07/2014 56300 01/09/2014
EEZ5133 511783 25/07/2014 73662 04/09/2014
EPD0722 513505 01/08/2014 55500 06/09/2014
ESM6994 516761 25/07/2014 52070 30/08/2014
ERG9755 512448 19/07/2014 57380 04/09/2014
FOC7017 514427 30/07/2014 73662 01/09/2014
EEU1478 513492 01/08/2014 73662 06/09/2014
ALX2793 516461 16/07/2014 58196 21/08/2014
DSQ0722 514149 22/07/2014 56731 26/08/2014
EUB3507 513846 19/07/2014 54522 28/08/2014
ESM7429 516716 24/07/2014 52070 06/09/2014
GTM5993 516710 29/07/2014 54521 01/09/2014
DFN4886 510937 22/07/2014 52311 26/08/2014
FDV6093 510938 23/07/2014 59670 28/08/2014

Edital nº: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - DIVISÃO DE TRÁFEGO 

ÓRGÃO AUTUADOR 271150
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Considerando a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito e, Considerando a Resolução 
CONTRAN 404/2012; 

A Divisão de Tráfego no uso de suas atribuições torna público, a listagem de notificações de autos 
de infrações de trânsito que foram devolvidas pelos Correios, notificando os proprietários dos veículos 
que, caso queiram, terão o prazo indicado abaixo, para oferecer defesa da autuação e/ou indicar o 
condutor/infrator quando for o caso.

“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 012026, de 15 de outubro de 2013, requerido 

por MARIA TERESA MACHADO SANGIORGI MOTA, que solicita benefício de pensão, por óbito em 
10/10/2013 do servidor aposentado, LUIZ ANTONIO MOTA, desde 01/10/2010.

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.

D E C R E T A:
Artigo 1º- São declarados pensionistas, nos termos da Lei, a senhora MARIA THERESA 

MACHADO SANGIORGI MOTA, na condição de esposa e o menor EMÍLIO SANGIORGI MOTA, na 
condição de filho.

Artigo 2º- Perceberão benefício de 100% (cem por cento) calculado sobre o último provento 
recebido pelo falecido, conforme Art. 40 da Constituição Federal e com reversão proporcional entre 
si, sendo:

I – 50% (cinqüenta por cento) para a esposa;
II- 50% (cinqüenta por cento) para o filho, enquanto menor e com reversão entre si.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de 

outubro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  20  de agosto de 2014.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/14 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/09/2014
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, 21 DE AGOSTO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/14 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, INFANTIS, 
PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA, TRIADOS PELO SERVIÇO 
SOCIAL
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 09/09/2014
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, 21 DE AGOSTO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/14

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, PARA IMPLANTAÇÃO 
DE REDE MUNICIPAL SEM FIO DE ACESSO À INTERNET ABERTA À POPULAÇÃO 
DE FORMA GRATUITA E INSTALAÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS NAS ESCOLAS, COM 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E 
PROPOSTAS: ATÉ 11/09/2014 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$ 10,00 (DEZ REAIS)

SÃO SEBASTIÃO, 21 DE AGOSTO DE 2014
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 08 - CONCURSO PÚBLICO 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas 
atribuições estatutárias, e 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, 

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser lotado na Fundação 

de Saúde Pública de São Sebastião, município de São Sebastião, conforme anexo I:
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito 

Mansueto Pierotti, 391, 1º piso, - Centro, nos dias 25 (segunda-feira) e 26 (terça-feira) de agosto de 
2014, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos:

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.
§ 1º - 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.

§ 2º – 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. 3º - 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. 4º - 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. 5º - 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, 22 de agosto de 2014.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

ANEXO I
Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica
Classif./Insc./ Candidato   
77  MAE 504299  FERNANDA MESSIAS DE LIMA 
Auxiliar de Serviços Gerais
Classif./Insc./ Candidato
51 QAS 504120 JOSE CRESIVALDO PEREIRA DA SILVA 
52 QAS 504705 DILZA CARLA DOS SANTOS RIBEIRO 
Enfermeiro de Atenção Básica
Classif./Insc./ Candidato
37 SEN 504495 RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES 
38 SEN 506984 DÉBORA FERREIRA ROCHA DE CARVALHO 
39 SEN 504807 LUCIANA ALVES CORDEIRO 
Recepção
Classif./Insc./ Candidato
36 FRE 504858 VITOR BOTELHO DA COSTA

ANEXO  II
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALIDADES

(exigência prevista no ítem “h” do Edital 01 do Concurso Público da FSPSS-Fundação de Saúde 
Pública de São Sebastião).

IDENTIFICAÇÃO 
Nome:  ____________________________________
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 Público

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de 
suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados, que encontram-se 
abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) cargo (s) abaixo descrito (s), devido 
o número de inscritos não terem sido suficientes no processo de recrutamento e seleção emergencial 
nº 02/2014, mediante condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para contratação 
no período de 180 (cento e oitenta) dias podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, 
conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para preenchimento das vagas 
não ocupadas com a realização do Concurso Público 01/2014, realizado por esta Fundação, por falta 
de candidatos aprovados em número suficiente.

Cargo Nº de vagas Carga horária 
semanal Salário Benefícios

Auxiliar de 
Saúde Bucal 01 40 R$ 1.178,00 CLT e convenção coletiva 

de trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Médio completo;
- Registro no CRO na categoria ASB – Auxiliar de Saúde Bucal;
- Anuidade 2014 do Registro profissional quitada.
1.2) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário Local

Entrega de Currículos
Consiste na entrega do currículo digitado, 
acompanhado de cópia simples do 
comprovante de escolaridade, cópia simples 
do CRO e quitação da anuidade de 2014.

De 25 de 
agosto/2014 e 26 

de agosto de 2014.
Das 8h às 16h.

Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião – R. Pref. 
Mansueto Pierotti, 391 – 1º 
piso – Centro – São Sebastião/
SP. A/C Departamento de 
Recursos Humanos.

Avaliação dos candidatos
Os currículos entregues serão avaliados 
de acordo com os seguintes critérios de 
classificação e desempate:
- experiência comprovada em carteira ou 
contrato;
- proximidade da residência com a unidade 
de saúde a ser lotada;
- candidato(a) de maior idade

De 27 de 
agosto/2014 Das 8h 

às 16h.
Departamento de Recursos 
Humanos da FSPSS.

Publicação no site da prefeitura 28/08/2014
Site:

www.saosebastiao.sp.gov.br

Convocação para entrega de 
documentação**
Os candidatos selecionados serão 
convocados através do site da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião.....

De 29 de 
agosto/2014 a 01 
de setembro de 

2014.
Das 8h às 16h.

Site:
www.saosebastiao.sp.gov.br

Início das atividades Imediato Unidade de Lotação a ser 
definida pela coordenação

2) Disposições Finais:
2.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue 

normativas internas.
2.2) O processo seletivo não terá nenhum custo financeiro para o candidato.
2.3) Não será aceita entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases acima 

citadas.
2.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLT – Constituição das Leis 

Trabalhistas, conforme previsto no Art. 443 desta carta.
2.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
- apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo;
- não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresenta-los em 

discordância com as exigências deste edital.
* Relação das Unidades com vagas em aberto:
- USF Camburi
** Relação de documentos a serem apresentados:
- cópia do RG;
- cópia do CPF;
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social
- cópia do Título de Eleitor
- cópia do comprovante da última votação ou justificativa
- cópia da Certidão de Casamento
- cópia do PIS
- cópia do comprovante de residência
- 1 foto 3x4
- cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do Poupa Tempo
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida no Fórum de residência 

do candidato
- cópia da certidão de nascimento de filhos com idade até 14 (quatorze) anos
- cópia da carteira de vacinação de filhos com idade até 14 (quatorze) anos
- comprovante de conta bancária (cópia da face do cartão)
3) Dos Recursos:
3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) vias e 

protocolados no Departamento de Recursos Humanos da Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. Mansueto Pierotti, 391 – 1º piso – Centro – São Sebastião/SP, 
e estar devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a denominação do motivo do 
recurso, endereço e telefones para contato.

3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência do fato 
gerador.

São Sebastião, 22  de agosto  de 2014.

ANTONIO CARLOS NISOLI P. DA SILVA
Diretor Presidente

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Lei Complementar nº 168/2013

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 03/2014

Os representantes do Fundo Social de 
Solidariedade foram ao Colégio Progresso, no 
Porto Grande, na região central da cidade, receber 
as doações de arroz levantadas pelos estudantes 
que participaram da Gincana da Solidariedade, 
uma iniciativa da TV Vanguarda.

Foram duas toneladas de arroz que o Colégio, 
representando o município, arrecadou por meio 
do desempenho dos alunos que, além de doarem, 
saíram às ruas abordando as pessoas e falando da 
gincana.

Roseli Trevisan Primazzi, presidente do Fundo 
Social, e Vanda Lopes, chefe de Administração 
do órgão, agradeceram a direção do Progresso. 
“Ações como essa, além de movimentar a vida 

Fundo Social recebe doação de duas 
toneladas de arroz do Colégio Progresso

Arroz é entregue às representantes do Fundo Social pelos estudantes

Colégio representou o município na 
Gincana da Solidariedade

dos estudantes, ensinam na prática sobre 
solidariedade e cidadania, ajudando a população 
mais carente da cidade”, contaram.

Adriana Oliveira Souza, diretora pedagógica 
da escola afirmou ter ficado empolgada com 
o resultado da ação.   “Ficamos felizes em 
representar a cidade na competição, mas mais 
ainda por saber que colaboramos com o Fundo 
Solcial”, disse. “Todas as turmas se mobilizaram; 
contamos com o apoio dos pais e da população 
em geral”, acrescentou.

Raissa dos Santos, 12, aluna do 7° ano, falou 
sobre a mobilização dela e de seus colegas para 
arrecadar o arroz. “Gostamos de participar; esta 
iniciativa uniu mais o pessoal do Colégio, e o 
melhor, foi em prol de uma boa ação”, frisou.

A cidade ficou em terceiro lugar, na chave 
2, no quesito arroz, porém, não pontuou para 
disputar a final.
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