
BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 145 - 30 de setembro de 2014 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Prefeitura assina ordem de serviço para 
166 novas casas populares no Jaraguá
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Estudantes participam do 5º Prêmio 
de Educação para o Trânsito

Obra tem início no mês 
que vem e deve ficar 
pronta em 24 meses.
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CCZ cadastra animais para 
castração e microchipagem 

A ação gratuita envolve cães e gatos, 
machos e fêmeas, a partir dos quatro 
meses de vida

Cães e gatos, machos e fêmeas, a partir dos quatro 
meses de vida, serão castrados e microchipados 
pela Prefeitura  graças a convênio firmado com 
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Para 
participar do programa, foram abertas inscrições 
para quem estiver interessado.

A ação é gratuita e envolverá todo o município, 
daí alguns requisitos para o cidadão inscrever o 

seu bichinho de estimação, entre eles, informar o 
rendimento familiar, o endereço e dados sobre o 
animal. Além disso, há necessidade de apresentar, 
no ato da inscrição, documentos pessoais como RG 
e CPF.

A castração e a microchipagem serão realizadas 
pelos profissionais do CCZ (Centro de Controle 
de Zoonose), instalado no Jaraguá, na Costa Norte 
do município. Segundo Wânia Araújo, chefe da 
divisão subordinada à Sesau (Secretaria de Saúde), 
os animais já castrados terão que esperar uma nova 
oportunidade para serem microchipados. “Neste 
primeiro momento, nossa ação visará todos os 
animais que ainda não foram castrados”, salientou a 

veterinária.
As inscrições devem ser feitas mediante o 

preenchimento de um formulário que pode ser 
retirado nos PSFs até o dia 17 de outubro, das 8h às 
17h. As agendas da castração e microchipagem serão 
divulgadas posteriormente.

Serviço:
Outras informações pelo telefone 3861-2555. 

www.saosebastiao.sp.gov.br
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EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA
REF.: NOTIFICAÇÃO DE DEFERIMENTO PARCIAL
Não sendo possíveis os meios de notificação “por via postal registrada”, fica o contribuinte abaixo indicado notificado para ciência que, o respectivo 
processo solicitando Prescrição dos débitos conforme Art. 174 c/c art. 156 V do CTN, fora deferido parcialmente e os débitos de IPTU em aberto no 
período informado foram cancelados:                                

Contribuinte Inscrição Processo Período
Carlos A. Santos Bourg                                                 3134.142.1354.0121.0000 13.006/2010 2001 e 2002

São Sebastião, 26 de setembro de 2014.

Marcos Manoel Damasceno
Chefe da Divisão de Dívida Ativa e Cobrança

EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA
REF.: NOTIFICAÇÃO DE DEFERIMENTO
Não sendo possíveis os meios de notificação “por via postal registrada”, ficam os contribuintes abaixo indicados notificados para ciência que, os 
respectivos processos solicitando Prescrição dos débitos conforme Art. 174 c/c art. 156 V do CTN, foram deferidos e os débitos de IPTU em aberto 
no período informado foram cancelados:                                

Contribuinte Inscrição Processo Período
Clementino Elias Marques     3133.124.1230.0379.0000 9.872/2013 2006
Ricardo Sitzer 3134.134.2354.0137.0000 1.512/2014 2006
Yuri Osawa Massari 3132.221.2454.0012.0000 3.726/2014 2003

São Sebastião, 26 de setembro de 2014.
Marcos Manoel Damasceno

Chefe da Divisão de Dívida Ativa

EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA
REF.: NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO
Não sendo possíveis os meios de notificação “por via postal registrada”, ficam os contribuintes abaixo indicados notificados para ciência que, os 
respectivos processos solicitando Prescrição dos débitos conforme Art. 174 c/c art. 156 V do CTN, foram indeferidos e os débitos de IPTU em aberto 
no período informado não foram cancelados e permanecerão em aberto em nosso sistema.                                

Contribuinte Inscrição Processo Período
Enio Mazzucca 3134.142.4149.0026.0000 14.782/2013 2006 a 2008
Enio Mazzucca 3134.142.4149.0026.0000 2.772/2014 2006 a 2008
Enio Mazzucca 3134.142.4227.0027.0000 2.773/2014 2006 a 2008
Enio Mazzucca 3134.142.4228.0010.0000 2.774/2014 2006 a 2008
Enio Mazzucca 3034.361.5345.0375.0000 2.775/2014 2006 a 2008

São Sebastião, 26 de setembro de 2014.
Marcos Manoel Damasceno

Chefe da Divisão de Dívida Ativa e Cobrança

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, Estado de 
São Paulo, por intermédio da Divisão da Guarda Mirim, vinculada ao 
Departamento da Guarda Civil Municipal, órgão subordinado à Secretaria 
de Segurança Urbana e com apoio da Secretaria Municipal de Educação, 
nos termos da legislação vigente, torna pública a abertura de inscrições ao 
Processo Seletivo objetivando o preenchimento das vagas para o CURSO 
DE FORMAÇÃO DE GUARDA MIRIM, com base nos dispositivos da Lei 
Municipal 2125/2011.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 80 vagas 

existentes, distribuídas em dois períodos (manhã e tarde), com carga horária 
de 20 horas semanais e através de triagem realizada por intermédio da 
Guarda Mirim de São Sebastião.

1.2 São condições prévias para a inscrição no Processo Seletivo para o 
Curso de Formação para Guarda Mirim:

1.2.1 ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 
e 70.436/72;

1.2.2 ser residente e domiciliado no município de São Sebastião por, ao 
menos, 3 anos;

1.2.3 estar matriculado na rede regular de ensino;
1.2.4 ter entre 14 e 17 anos e 11 meses até a data de início do Curso de
Formação para Guarda Mirim;
1.2.5 possuir renda familiar de até 06 salários mínimos;
1.2.6 frequência escolar no ano letivo de 2014.
1.2.7 ciência e concordância de todo o conteúdo do Regimento Interno da 

Guarda Mirim (Decreto/Lei nº 5165/11);
1.2.8 ciência e concordância de todo o conteúdo do presente edital.
2 - INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição será efetuada, pelos pais ou responsáveis do interessado, 

no período de 20 de outubro de 2014 até o dia 31 de outubro de 2014, 
das 08h00min ás 17h00min, na Base da Guarda Mirim de São Sebastião, 
localizada na Rodovia Prestes Maia, S/Nº, Barequeçaba, São Sebastião.

2.2 A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o 
disposto neste Edital, bem como:

2.2.1 Conhecer, entender, aceitar e submeter-se às condições 
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.

2.2.2 A apresentação dos documentos comprobatórios das condições 
exigidas no item anterior será feita por ocasião da matrícula no Curso de 
Formação para Guarda mirim.

2.3 A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento 
de todos os efeitos da inscrição.

2.4 Não serão aceitas inscrições fora do período mencionado acima. 
Verificado, a qualquer tempo, o recebimento destas e que não atenda a todos 
os requisitos fixados, será a mesma cancelada.

2.5 As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, cabendo a Comissão Permanente do processo Seletivo da 
Guarda Mirim o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-
la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

2.6 Uma vez efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para 
alteração de dados relatados, implicando no desligamento do certame.

2.7 Não serão aceitas inscrições por via postal, eletrônicas, condicionais 
ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste 
Edital.

2.8 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

2.9 Nos termos do que dispõe a legislação pertinente, 5% (cinco por cento) 
das vagas existentes serão destinadas aos portadores de necessidades 
especiais.

2.10 Para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações 
inferiores a 0,5 (cinco décimos), respeitando-se o critério de aproximação 
para o número inteiro subsequente, das frações iguais ou superiores a 0,5 
(cinco décimos).

2.11 Serão considerados portadores de deficiência aqueles que se 
enquadrarem nas categorias discriminadas nos art. 4º do Decreto Federal 
nº 3.298 de 20/12/99.

2.12 Não serão consideradas como deficiência, os distúrbios passíveis 
de correção.

2.13 Para efeito de comprovação da deficiência, em conformidade com a 
legislação vigente, Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e Decreto 
Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o candidato e seu responsável 
legal deverão comparecer em data e horário a serem definidos pela Comissão 
Permanente do Processo Seletivo, para se submeter à avaliação médica e 
exames a ser efetuado na UNIDADE DE SAÚDE OCUPACIONAL (USO), 
localizado na Rua Antonio Pereira da Silva, nº 218,

Topolândia – São Sebastião/SP, que atestará a condição e grau de 
deficiência do candidato e sua compatibilidade com o exercício das funções.

2.14 O não comparecimento do candidato portador deficiência na U.S.O. 
– UNIDADE DE SAÚDE OCUPACIONAL, acarretará o Indeferimento da 
sua Inscrição como candidato de portador de necessidades especiais e, 
consequentemente, não constará na listagem de portadores de deficiência;

2.15 O candidato portador de deficiência que, na ocasião de sua inscrição, 
não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua 
situação.

3 - DA SELEÇÃO E LISTAGEM FINAL
3.1 Serão divulgadas duas listas com os candidatos selecionados, 

sendo uma geral (todos os candidatos) e outra especial (portadores de 
necessidades especiais).

3.2 A divulgação das listas dos candidatos selecionados dar-se-á após a 
fase recursal e observadas as disposições deste Edital.

3.3 Não ocorrendo o preenchimento de candidatos para as vagas 
reservadas à portadores de necessidades especiais, essas serão 
preenchidas pelos demais candidatos.

3.4 A listagem geral (todos os candidatos) e outra especial (portadores de 
necessidades especiais) serão publicadas no site www.saosebastiao.sp.gov.
br, no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de São Sebastião, na Rua 
Sebastião Silvestre Neves, nº 214, Centro, São Sebastião, SP, e na sede 
da Guarda Mirim, localizada a Rodovia Prestes Maia, S/ Nº, Barequeçaba, 
São Sebastião/SP, além da publicação em veículos locais de comunicação.

3.5 Os critérios de pontuação para fins classificatórios serão os seguintes:
3.5.1 Renda familiar
3.5.2 Número de membros na família (excetuando-se o candidato)
3.5.3 Participação em programas sociais
3.5.4 Residência
3.5.5 Tempo de residência no município ( mínimo de 3 anos)
3.5.6 Histórico escolar
3.5.7 Histórico social
3.5.8 Meio de Transporte
3.6 A somatória de pontos dos critérios descritos totalizará o máximo de 

80 (oitenta) pontos, tendo seu critério de desempate obedecendo à ordem 
descrita no item anterior e sua pontuação descrita no anexo I do presente 
edital.

3.7 Todos os critérios supracitados serão objetos de investigação e 
comprovação, sob pena de exclusão do candidato em verificação contrária 
aos dados apresentados no ato da efetivação de sua matrícula.

4 - DOS RECURSOS
4.1 O candidato poderá interpor recurso, a saber:
4.1.1 referente ao edital de abertura do processo seletivo;
4.1.2 referente ao indeferimento de inscrição;
4.2 Todos os recursos deverão ser interpostos até 02 (dois) dias úteis 

após a publicação que lhe deu causa.
4.2.1 referente a incorreções ou irregularidades constatadas na execução 

do processo seletivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da 
ocorrência das mesmas.

4.3 Os recursos apresentados, deverão ser fundamentados em legislação 
vigente e nos termos das propostas do edital e serão protocolados na sede 
da Guarda Mirim e dirigidos à Comissão Permanente do processo Seletivo da 
Guarda Mirim designada para a realização do Processo Seletivo.

4.4 Não se conhecerão os recursos que não tenham fundamentação do 
pedido e sua justificativa.

4.5 Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, por via 
postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) ou em desacordo com este Edital.

4.6 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
5 - DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MIRIM
5.1 Após divulgação da lista final serão convocados para ingresso no 

Curso de
Formação para Guarda Mirim os candidatos selecionados.
5.2 A convocação dos candidatos será através de publicação no jornal 

local e/ou endereço eletrônico.
5.3 Os candidatos, quando convocados, deverão apresentar na Divisão 

da Guarda Mirim, originais e cópias dos seguintes documentos:
5.3.1 Histórico Escolar e RG; CPF; Certidão de nascimento; Comprovante 

de residência (água, luz, telefone fixo, contrato de aluguel ou declaração de 
testemunha com firma reconhecida em cartório);

5.3.2 02 (duas) fotos 3 x 4, colorida e atual.
5.3.3 Atestado médico para praticar atividades físicas.
5.4 Os candidatos convocados deverão comparecer a sede da Guarda 

Mirim para efetivação de sua matrícula no Curso de Formação para Guarda 
Mirim, acompanhados por seus pais ou responsáveis legais, a fim de juntos 
tomarem ciência das normas e preceitos do Regimento Interno da Instituição.

5.5 O candidato selecionado e matriculado no curso, deverá frequentar 
as aulas dentro do horário estabelecido pela Divisão da Guarda Mirim, sendo 
este em horário contrário ao de sua escola regular.

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Caberá à Comissão Permanente do Processo Seletivo da Guarda 

Mirim, a responsabilidade pela triagem prévia, definição de critérios 
classificatórios, apreciação e julgamento dos recursos, pesquisa social e 
elaboração das listagens finais.

6.2 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, 
ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do Processo 
Seletivo, cancelando-se todos os atos decorrentes da inscrição e/ou 
matrícula no Curso de Formação para Guarda Mirim.

6.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 
ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso 
a se publicar, sendo do candidato, a responsabilidade de acompanhar os 
informativos e demais orientações de seu exclusivo interesse pelo Jornal de 
circulação regional, e no site www.saosebaastiao.sp.gov.br.

6.4 Decorridos 30 (trinta) dias da homologação do Processo Seletivo, 
e não havendo óbices administrativos, judiciais ou legais, é facultada a 
incineração dos registros escritos, mantendo-se, entretanto, os registros 
eletrônicos a ele referentes.

6.5 O Processo Seletivo será homologado pelo Senhor Prefeito Municipal 
de São Sebastião, e nos termos da Legislação vigente.

6.6 A aprovação no presente Processo Seletivo não configura vínculo 
empregatício com a Prefeitura Municipal de São Sebastião.

6.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente do 
Processo seletivo da Guarda Mirim.

São Sebastião, 08 de setembro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ANEXO I
PONTUAÇÃO DA PESQUISA SOCIAL E CRITÉRIOS DE DESEMPATE
3.5.1 Renda familiar:
1. 01 salário: 10 pontos.
2. 02 salários: 09 pontos.
3. 03 salários: 08 pontos.
4. 04 salários: 07 pontos.
5. 05 salários: 06 pontos
6. 06 salários: 05 pontos.
3.5.2 Número de membros na família:
1. 06 ou mais pessoas: 10 pontos.
2. 05 pessoas: 09 pontos.
3. 04 pessoas: 08 pontos.
4. 03 pessoas: 07 pontos.
5. 02 pessoas: 06 pontos.
6. 01 pessoa: 05 pontos.
3.5.3 Participação em programas sociais:
1. 04 ou mais programas: 10 pontos.
2. 03 programas: 08 pontos.
3. 02 programas: 06 pontos.
4. 01 programa: 05 pontos.
3.5.4 Residência:
1. Alugada: 10 pontos.
2. Cedida: 08 pontos.
3. Financiada: 07 pontos.
4. Própria: 06 pontos.
5. Caseiro: 05 pontos.
3.5.5 Tempo de residência no município:
1. Acima de 05 anos: 10 pontos.
2. 05 anos: 09 pontos.
3. 04 anos: 08 pontos.
4. 03 anos: 07 pontos.
5. 02 anos: 06 pontos
6. 01 ano: 05 pontos.
3.5.6 Histórico escolar:
1. Com bom aproveitamento, sem restrições: 10 pontos.
2. 01 retenção: 09 pontos
3. 02 retenções: 08 pontos.
4. 01 aprovação por Conselho de Classe: 07 pontos.
5. 02 aprovações por Conselho de Classe; 06 pontos.
3.5.7 Histórico social:
1. Sem registros: 10 pontos.
2. Acompanhado pelo Conselho Tutelar: 08 pontos.
3. Cumprindo ou cumpriu medida sócio-educativa: 06 pontos.
3.5.8 Meio de Transporte próprio:
1. Não possui: 10 pontos.
2. Moto: 07 pontos.
3. Carro: 05 pontos.
4. Carro e Moto: 03 pontos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2014

Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 
1476/2001, fica notificado:

01 – Processo 012144/2007 – INES ALEXANDRE DA SILVA, inscrito 
no CPF sob nº 348.384.653-00, situado na ESTRADA DO CASCALHO,52 
– BOIÇUCANGA com atividade de LANCHONETE, de que na data de 
16/07/2013 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 338 série 
D em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária LEVE no valor de 30 UFESP’s.

Fica também notificado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através de guia 
de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na 
Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP, 
sob pena de cobrança judicial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -  DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 02/2014

Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 
1476/2001, fica notificado:

01 – Processo 14049/2010 – ANDRE GOMES SANTOS MERCEARIA 
ME, inscrito no CNPJ sob nº 007068396/0001-58, situado na RUA DOIS, 
120 – BARRA DO SAHY com atividade de MERCEARIA E FRUTARIA, de 
que na data de 07/03/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa 
nº 377 série D em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de 
MULTA por infração sanitária GRAVE no valor de 40 UFESP’s.

Fica também notificado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através de guia 
de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na 
Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP, 
sob pena de cobrança judicial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 04/2014
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:
01 – Processo 3879/2013 – SUNSHINE BEACH DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº 17247783/0001-89, situado na ESTRADA DO 

CAMBURI, N° 932 – CAMBURI com atividade de LANCHONETE / GELADO COMESTÍVEL, de que na data de 16/03/13 foi julgado procedente o Auto de 
Infração Sanitária nº 484 série CD e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 370 série DIG

02 – Processo 5574/2013 – MARLUCE COUTINHO   inscrito(a) no CPF sob nº 664111147-49, situado na AV. MANOEL REBELO FILHO, N°1889 –
BORACEIA com atividade de SALÃO DE BELEZA, de que na data de 20/04/13 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 497 série CD e aplicada 
a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 637 série BC.

03 – Processo 1053/2012 - HOTEL E POUSADA DO CANTO MAGICO inscrito(a) no CNPJ sob nº 02785240/0001-74, situado na RUA DA SUDELPA, 
N° 257 – MARESIAS com atividade de HOTEL, de que na data de 03/01/12   foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 1466 série AB e aplicada 
a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 890 série BC.

Ficam também notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação deste para, querendo, interpor recurso previsto no art. 44 da Lei 
Municipal 1476/2001 junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref. Mansueto Pierotti nº 381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 05/2014
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:
01 – Processo 7217/2013 – NICOLE DE SOUZA CASTRO ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº 13183539/0001-75, situado na AV. FRANCISCO LOUP, N° 

904 – MARESIAS com atividade de DROGARIA, de que na data de 07/06/12 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 997 série BC e aplicada 
a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 131 série DIG

02 – Processo 4998/2012 – NICOLE DE SOUZA CASTRO ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº13183539/0001-75, situado na AV. DR. FRANCISCO LOUP, 
N°904 –MARESIAS com atividade de DROGARIA, de que na data de 31/03/12 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 439 série BC e aplicada 
a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 130 série DIG.

03 – Processo 9745/2013 - ROBSON MARTINS DA SILVA inscrito(a) no CNPJ sob nº12098460/0001-83, situado na RODOVIA RIO – SANTOS KM 
178, N° 178 – JUQUEY com atividade de LANCHONETE, de que na data de 16/08/13   foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 875 série BC 
e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 304 série DIG.

Ficam também notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação deste para, querendo, interpor recurso previsto no art. 44 da Lei 
Municipal 1476/2001 junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref.  Mansueto  Pierotti  nº 381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ASPIRANTES Á GUARDA MIRIM
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 06/2014
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:
01 – Processo 3880/2013 – ISADORA MOREIRA GARCIA, inscrito(a) no CNPJ sob nº 1530736/0001-06, situado na AV. WALKIR VERGANI, N° 1172 – 

BOIÇUCANGA com atividade de RESTAURANTE, de que na data de 16/03/13 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 254 série CD e aplicada 
a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 638 série BC.

02 – Processo 5570/2013 – SILVANA DE JESUS, inscrito(a) no CPF sob nº 213045378-38, situado na RUA JOSÉ INÁCIO, N° 63 – CAMBURY com 
atividade de ADEGA, de que na data de 20/04/13   foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 195   série CD e aplicada a penalidade de MULTA 
através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 109 série DIG.

03 – Processo 13568/2010 - DEOFONSO GOMES DA SILVA- ME inscrito(a) no CNPJ sob nº 06345023/0001-14, situado na RUA BANDEIRANTES, N° 
29 – CAMBURY com atividade de PADARIA COM FABRICAÇÃO, de que na data de  10/12/10  foi  julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 190 
série BC e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 434 série DIG.

Ficam também notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação deste para, querendo, interpor recurso previsto no art. 44 da Lei 
Municipal 1476/2001 junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref.  Mansueto  Pierotti  nº 381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 07/2014
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:
01 – Processo 2226/2013 – FRANCISCO SOARES COSTA BAR- ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº 08933231/0001-60, situado na RUA SERVIDÃO DA 

PASSAGEM, N°890 – CAMBURI com atividade de BAR, de que na data de 19/01/13 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 884 série BC e 
aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 518 série BC. 

02 – Processo 6271/2013 – LILIANA ORECCHIO, inscrito(a) no CPF sob nº 034130668-11, situado na RUA CAPITÃO LUIZ SOARES, N° 322 – CENTRO 
com atividade de DOCERIA, de que na data de 15/05/13   foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 407 série CD e aplicada a penalidade de 
MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 899 série BC.

03 – Processo 4114/2013 – TATIANE DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob nº 405432688-96, situado na RUA ANTONIO GOULART MARMO, N° 289 – 
CENTRO com atividade de LANCHONETE, de que na data de 08/03/13 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 454 série CD e aplicada a 
penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 423 série DIG.

Ficam também notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação deste para, querendo, interpor recurso previsto no art. 44 da Lei 
Municipal 1476/2001 junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref. Mansueto Pierotti nº 381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº08/2014
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:
01 – Processo 4122/2013 – ROGÉRIA AP. SANTOS DANTOS- ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº 13554260/0001-50, situado na RUA ANTONIO PEREIRA 

DA SILVA, Nº 461 – TOPOLÂNDIA com atividade de COM. VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS, de que na data de 30/03/13 foi julgado procedente o Auto de 
Infração Sanitária nº 508 série CD e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 160 série DIG. 

02 – Processo 10709/2011– ARTUR FIGUEIRA DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF sob nº 281280928-04, situado na RUA JOSÉ PACINI, N° 393 – 
TOPOLÂNDIA com atividade de CABELEIREIRO, de que na data de 25/09/11   foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 387 série BC e aplicada 
a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 586 série BC.

03 – Processo 6803/2013 –SEMATÉCNICA S/C LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº 61886917/0002-00, situado na RUA JOÃO BERNARDINO DE 
FARIAS, N°33/45  – CANTO DO MAR com atividade de  IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA, de que na data de 04/06/13oi julgado procedente o 
Auto de Infração Sanitária nº 196 série CD e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 5019 série DIG.

Ficam também notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação deste para, querendo, interpor recurso previsto no art. 44 da Lei 
Municipal 1476/2001 junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref. Mansueto Pierotti nº 381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº09/2014
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:
01 – Processo 1809/2013 –JOSIAS RODRIGUES DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob nº 070766038-61, situado na RUA ONOFRE SANTOS, Nº 33 – 

ITATINGA com atividade de CABELEIREIRO, de que na data de 30/01/14 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 303 série CD e aplicada a 
penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 116 série DIG.

02 – Processo 4113/2013– EQUIPE MAGROES LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº 14743422/0001-61, situado na AVENIDA MAGNO PASSOS 
BITENCORTI, N° 322 – BARRA DO UNA com atividade de ALBERGUE, de que na data de 25/03/13 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 
456 série CD e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 418 série DIG.

03 – Processo 11148/2011 –HELIO CARDOSO VITAL, inscrito(a) no CPF sob nº 413172545-20, situado na RUA JOSÉ SANTANA NEVES, N°154 
-TOPOLÂNDIA com atividade de CABELEIREIRO, de que na data de 25/09/11foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 802série BC e aplicada 
a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 587 série BC.

Ficam também notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação deste para, querendo, interpor recurso previsto no art. 44 da Lei 
Municipal 1476/2001 junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref. Mansueto Pierotti nº 381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº10 /2014
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:
01 – Processo 8726/2012 –ELIEZER ROQUE ALVES, inscrito(a) no CNPJ sob nº 12419852/0001-05, situado na RUA SÃO GERALDO, Nº 134 – 

CENTRO com atividade de CABELEIREIRO, de que na data de 07/07/12 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 806 série BC e aplicada a 
penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 654 série DIG.

02 – Processo 14290/2012– CLAUDIO O. S. FILHO MINIMERCADO - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº 14564756/0001-78, situado na AV. FRANCISCO 
LOUP, N° 313, LOJA 1 – MARESIAS com atividade de FRUTARIA / MINIMERCADO, de que na data de 24/11/12 foi julgado procedente o Auto de Infração 
Sanitária nº 906 série BC e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 514 série BC.

03 – Processo 1163/2014 – ROSANGELA MARIA DAS DORES SANTANA, inscrito(a) no CNPJ sob nº 17697739/0001-05, situado na RUA MAURICIO 
B. FAUSTINO, N° 807, JUQUEHY com atividade de CABELEIREIRO, de que na data de 21/12/13 foi  julgado  procedente o Auto de Infração Sanitária nº 911                                                                                                                   
série BC e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 180 série BC.

Ficam também notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação deste para, querendo, interpor recurso previsto no art. 44 da Lei 
Municipal 1476/2001 junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref. Mansueto Pierotti nº 381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº11/2014
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:
01 – Processo 14315/2013– ELENIR ROSA PEREIRA, inscrito(a) no CPF sob nº 317268668-07, situado na AV. GUARDA MOR LOBO VIANA, Nº 59 – 

CENTRO com atividade de SALÃO DE BELEZA, de que na data de 17/10/13 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 111 série DIG e aplicada 
a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 149 série DIG.

02 – Processo 7785/2012– GABRIEL CARLOS BUENO ZANELLA, inscrito(a) no CPF sob nº 457929338-04, situado na RUA DIOGENES  DE  MATOS,  
N° 134 – BOIÇUCANGA com atividade de LANCHONETE, de que na data de 23/06/12 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 964 série BC 
e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 428série DIG.

03 – Processo 4534/2013 – JAMILY PEREIRA BITENCOURT, inscrito(a) no CPF sob nº 388605798-48, situado na RUA SERVIDÃO DA 
PASSAGEM, N° 03, CAMBURI com atividade de FRUTARIA, de que na data de 29/03/13  foi   julgado  procedente o Auto de Infração Sanitária nº 491                                                                                                                 
série CD e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 087 série BC.

Ficam também notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação deste para, querendo, interpor recurso previsto no art. 44 da Lei 
Municipal 1476/2001 junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref. Mansueto Pierotti nº 381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 03/2014

Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 
1476/2001, fica notificado:

01 – Processo 007081/2011 – ANTONIO CARLOS GONCALVES 
TORRES, inscrito no CPF sob nº 801414128-87, situado na RUA MINAS 
GERAIS,66 – CENTRO com atividade de BAR, de que na data de 25/07/11 
foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 436 série DIG em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 50 UFESP’s.

Fica também notificado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através de guia 
de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na 
Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP, 
sob pena de cobrança judicial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 04/2014

Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, 
fica notificado:
01 – Processo 005733/2013 – ELISANGELA MOREIRA CARMONA 
MERCEARIA ME, inscrito no CNPJ sob nº 10.431.285/0001-79, situado 
na RUA CLODOVIL MOREIRA,179 – MARESIAS com atividade de 
MERCEARIA, de que na data de 20/12/13 foi lavrada a Notificação de 
Recolhimento de Multa nº 318 série D em decorrência do inadimplemento, 
dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no valor de 
36 UFESP’s.
Fica também notificado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através de guia 
de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na 
Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP, 
sob pena de cobrança judicial.
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RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº  08/2014

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), mediante 
condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para contratação pelo período de 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
Médico III (Clínico Geral/Generalista) 1 40 R$ 8.211,00 + gratificação de 

até 70% do vencimento
CLT e convenção coletiva de 
trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização ou Residência Médica na área específica e registro no respectivo Conselho de Classe 

- CRM. 
1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário Local
Entrega dos seguintes documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de Escolaridade
3) Comprovante de registro no Conselho de Classe da categoria
4) Comprovante da anuidade de 2014 do conselho de classe
5) Comprovante de tempo de experiência (Carteira de Trabalho / 
Contrato)
6) Comprovante de endereço

Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5 e 6, apresentar cópia e original para 
conferência ou cópia autenticada

de 01 de outubro de 2014 a 02 de 
outubro de 2014, das 8h às 12h e 

das 13h 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 e critério de desempate
Os candidatos serão avaliados pela documentação apresentada, ficando 
estabelecido como critérios de classificação e desempate, nesta ordem:
1) maior tempo de experiência no cargo,  comprovada em Carteira de 
Trabalho ou contrato;
2) maior proximidade da residência com a Unidade de Saúde a ser lotada, 
3) candidato (a) de maior idade

03/10/2014 Departamento de Recursos Humanos 
da FSPSS

Publicação do resultado no site da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião 06/10/2014 Site: www.saosebastiao.sp.gov.br

Convocação para entrega de documentação descrita no item 2
Os candidatos selecionados serão convocados através do site da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião

07 a 08/10/2014
das 8h às 12h e das 13h às 16h Site: www.saosebastiao.sp.gov.br

Início das atividades Imediato
Qualquer uma das USF - Unidades de 
Saúde da 
Família do Município

2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do Diploma Universitário
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional
- comprovante de anuidade 2014 do conselho de classe (CREMESP) 
- 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 do município 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.
4) Disposições Finais:
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue normativas internas.
4.2) O processo seletivo não terá nenhum custo financeiro para o candidato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases acima citadas.
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLT – Constituição das Leis Trabalhistas, conforme previsto no Art. 443 desta carta.
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresentá-los em discordância com as exigências deste edital.

São Sebastião, 30 de setembro de 2014.
ANTONIO CARLOS NISOLIPEREIRA DA SILVA

Diretor Presidente

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 
01 (quarta-feira) e 02 (quinta-feira) de outubro 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 com idade até 14 (catorze) anos
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 agências do 

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, 30 de setembro de 2014.

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

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 11 - CONCURSO PÚBLICO 01/2014

ANEXO I 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Classif./Insc./ Candidato 
57  QAS   508508 DELVANA SETUBAL BARBOSA
58  QAS  506088 DANIELE ALVES MOURA GONÇALVES

Médico 2 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista 30h) 
Classif./Insc./ Candidato 
4    SCG  500997      LAILA MARGARETE MARTINS DE MOURA

Farmacêutico
Classif./Insc./ Candidato 
1   SFA  507149 GIOVANA GENERALI PUTTI
2   SFA  507593 MARCELO TAMAGNINI MORENO BIAZZUS
3   SFA  504742 ADRIANA DE PAIVA GRILLO

ANEXO I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E 

PENALIDADES
(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Concurso Público da 

FSPSS-Fundação de Saúde Pública de São Sebastião).

IDENTIFICAÇÃO
Nome: ______________________________________________________
Documento de Identidade: ______________________________________
Cargo: ________________   Inscrição 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

REQUERIMENTO Nº 363/2014
“Requer ao Executivo manutenção e informações acerca do calçamento inacabado da Rua Tijucas, em Camburi.”
Considerando que este vereador já vivenciou a dificuldade de se transitar na rua supracitada;
Considerando que este vereador foi procurado por moradores que transitam diariamente pela via;
Considerando que é a única rua de acesso à escola;
É que:
O vereador infra-assinado nos Termos Regimentais em vigor REQUER que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, digne-se informar a esta Casa 

o que segue:
1. A rua fica praticamente intransitável em período de chuvas. Assim sendo, existe a possibilidade de a administração, em caráter 

emergencial, realizar manutenção na referida via para minimizar o transtorno aos moradores?
2. Por que a obra de calçamento da referida rua iniciada em 2012 está parada? Existe previsão para o seu término?
Plenário da Câmara Municipal, sala Verador Zino Militão dos Santos, 10 de junho de 2014.

Gleivison Henrique Costa Gaspar
“Profº.  Gleivison”

Vereador
Ofício n. º 525/2014.

São Sebastião,  10 de julho 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. 363/2014 recebido no dia 26.06.2014, de autoria do Ilustre Vereador Gleivison Henrique Costa Gaspar, 
aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, Requerimento este que solicita informações acerca do calçamento inacabado da 
Rua Tijucas em Camburi, 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 os serviços de manutenção viária são realizados periodicamente;
2) Quanto ao serviços de pavimentação foram reiniciados.
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. 7031/2014

REQUERIMENTO Nº 364/2014
“Solicita ao executivo, seja concedido incentivo fiscal à cultura do município através de apresentações teatrais, musicais e afins”
Senhor Presidente,
Considerando, que nosso município é também uma Estância Turística onde as manifestações culturais integram todo seu contexto, dado ao seu 

pontencial natural e humano;
Considerando que fomentar a cultura em todos os seus níveis, enaltece o município em todo País, incentivando o turismo e com isto atraindo 

investimentos, além de amparar os jovens que deixam de ficar ociosos;
É que:
O Vereador infra-assinado nos termos regimentais em vigor REQUER a Vossa Excelência digne-se oficiar ao Chefe do poder executivo, para 

informar a essa Casa de Leis as seguintes informações:
a) Existe a possibilidade de se criar incentivo fiscal à cultura do Município?
b) Caso positivo, informar quais os procedimentos serão adotados?
c) Caso negativo, informar quais as providências serão tomadas para fomentar a cultura, através de apresentações teatrais, musicais e afins no 

Município de São Sebastião?
Plenário da Câmara Municipal Sala Verador Zino Militão dos Santos.
12 de Junho de 2014

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO
“REINALDINHO”

Vereador

Ofício n.º 526/ 2014
São Sebastião, 10 de julho 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. 364/2014 recebido no dia 26/06 /2014, de autoria do Ilustre Vereador Reinaldo Alves Moreira Filho, aprovado por 
unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, Requerimento este que solicita que seja concedido incentivo fiscal à cultura do município através 
de apresentação de teatrais, musicais e afins, 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 já existem diversas leis para incentivo fiscal à cultura tais como a Lei 8.313 – Lei Federal de Incentivo à Cultura 

mais conhecida como Lei Rouanet, a Lei 15.948 conhecida como Lei Mendonça assim como o Programa de Apoio a Cultura – Proac da Secretaria 
de Estado da Cultura da qual recebemos vários espetáculos durante o ano;

O Município já possui diversos projetos aprovados pela Lei Rouanet e para que sejam viabilizados,  é necessário o interesse dos empresários 
locais ou de grandes empresas em aderir ao programa o que nunca ocorreu no município. Nós, da SECTUR inúmeras vezes recorremos as grandes 
empresas do município e concessionárias e nunca conseguimos apoio. Somente vingam patrocínios para o Verão Show que tem público incomparável 
com outros municípios. Conforme já deve ser do seu conhecimento,  as leis de incentivo são destinadas as pessoas jurídicas ou físicas que tenham 
interesse em incentivar projetos culturais e nada nos impede na criação de uma Lei Municipal, porém, como citado acima, os empresários não tem 
interesse nesse tipo de apoio.

A Fundação Deodato Santana já cumpre o seu papel através da implantação de projetos tais como a Orquestra Jovem de Cordas projeto aprovado 
em edital da Petrobrás assim como através dos mais de 50 projetos culturais aprovados no 1º semestre de 2014 para o fomento à cultura através 
das oficinas culturais. 

Aproveitamos para informar que desde 2009 a SECTUR contato Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura para trazer a 
Virada Cultural para nosso município, mas infelizmente Caraguatatuba “curiosamente” sempre recebe este evento. Assim gostaríamos de contar com 
o seu apoio para viabilizar a Virada Cultural em São Sebastião, já que é de interesse da Secretaria de Estado realizar a Virada em São Sebastião pois 
nossa estrutura é melhor que da cidade vizinha e nosso público também.

Acontecem inúmeras atividades teatrais e musicais no Município e para ilustrar abaixo segue a programação do Teatro Municipal aproveitamos 
para convidá-lo a participar conforme calendário. Basta verificar na agenda cultural, disponível no site da Prefeitura www.saosebastiao.sp.gov.br, 
todas as atividades da SECTUR.

Apresentações Mês Local
Socorro meu marido virou a mão Fevereiro Teatro Municipal
Crônica do Punk Fevereiro Teatro Municipal
Toy Story Fevereiro Teatro Municipal
Memórias de um Sargento de Milícia Abril Teatro Municipal
Pinochio Abril Teatro Municipal
Macabro o Palhaço Surtado Abril Teatro Municipal
Zezinho e Clarinha os caçadores de cometa Abril Teatro Municipal
Filhote de Cruz Credo Abril Teatro Municipal
O armário Trágico Abril Teatro Municipal
Descendentes de Rua Abril Teatro Municipal
Comédia em Preto e Branco Abril Teatro Municipal
Bem do seu tamanho Abril Teatro Municipal
Beto Hora Maio Teatro Municipal
Terremota Maio Teatro Municipal
Desc. de Rua Maio Teatro Municipal
Cia Brasileira de Danças Clássica Maio Teatro Municipal
Obsceno x Macabro Maio Teatro Municipal
Crônica do Punk Maio Teatro Municipal
A Hora do Adeus Maio Teatro Municipal
Auto da Barca do Inferno Maio Teatro Municipal
Ópera Curta Madame Butterfly Maio Teatro Municipal
Sintonia Corpo e Arte Junho Teatro Municipal
Chorinho com Denise Fraga Junho Teatro Municipal
As aventuras da família Peppa. Junho Teatro Municipal
Esfera Julho Teatro Municipal
Circo Navegador Julho Teatro Municipal
Duo Cata-vento Julho Teatro Municipal
Los Capangas Julho Teatro Municipal
São Sebastião: A Comédia Julho Teatro Municipal
Barca do Inferno Agosto Teatro Municipal
Til Agosto Teatro Municipal
Escreveu não leu o pau comeu Agosto Teatro Municipal
As novas aventuras de Pê. Agosto Teatro Municipal
O Cortiço Outubro Teatro Municipal
Esfera Outubro Teatro Municipal
Capitães de Areia Novembro Teatro Municipal
Só rindo da desgraça alheia Novembro Teatro Municipal
Patativa: As qualidades da matéria (yoga) Novembro Teatro Municipal

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

Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº. 7032/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/14

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA – URBANIZAÇÃO DA ORLA DA 
ENSEADA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, COM FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 04/11/2014 ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 20,00 (VINTE REAIS)

SÃO SEBASTIÃO, 29 DE SETEMBRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo nº 1232/2014
Alexandre Marcos Líbano de Oliveira, CPF nº 155.129.848-10 
Auto de Demolição nº 35777: Rua Dr. Yojiro Takaoka, Toque Toque 
Pequeno

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO comunica que o recurso 
interposto pelo autuado acima identificado foi INDEFERIDO, por 
ausência de fundamentação legal, e por se tratar de um bem público 
municipal. O autuado tem o prazo de dez dias para recorrer, a contar 
da data desta publicação.

José Evanildo da Silva
Secretário de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 05/2014

Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 
1476/2001, fica notificado:

01 – Processo 000973/2013 – JOÃO EZIO NUNES DA SILVA, inscrito 
no CPF sob nº 281324208-02, situado na RUA OLIMPIO FAUTINO,Nº 
997-A – CAMBURY com atividade de ADEGA, de que na data de 11/11/13 
foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 373 série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 36 UFESP’s.

Fica também notificado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através de guia 
de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na 
Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP, 
sob pena de cobrança judicial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 06/2014

Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 
1476/2001, fica notificado:

01 – Processo 7748/2012 – NUBIA JANAINA ROSA DE CAMARGO, 
inscrito no CPF sob nº 318115558-61, situado na RUA ANTONIO PEREIRA 
DA SILVA , 292 – TOPOLANDIA com atividade de SALÃO DE BELEZA, de 
que na data de 16/07/2013 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de 
Multa nº 314 série D em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo 
legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no valor de 40 UFESP’s.

Fica também notificado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através de guia 
de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na 
Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP, 
sob pena de cobrança judicial.
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Prefeitura assina ordem de serviço para 
166 novas casas populares no Jaraguá

Obra tem início no mês que 
vem e deve ficar pronta em 
24 meses

A prefeitura de São Sebastião 
participou de solenidade organizada 
pelo governo estadual em Ubatuba 
para assinatura de convênios para 
construção de casas populares e 
entrega de conjunto habitacional 
naquela cidade.

Com a presença do secretário 
estadual de Habitação, Marcos Penido, 
a prefeitura de São Sebastião assinou 
(dia 27) ordem de serviço para o início 
das obras de construção de mais 166 
moradias populares no Jaraguá, costa 
norte da cidade.  

Segundo representantes da 
Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), a 
obra deve começar já no próximo mês, 
com a mobilização de canteiro e mão 
de obra, com prazo de entrega de 24 
meses.

São Sebastião, segundo Penido, será 
a primeira cidade a ser atendida dentro 
do programa Litoral Sustentável, que 
vai de Ubatuba, Litoral Norte, até a 
cidade de Ilha Comprida, no Litoral 
Sul do Estado.

O programa, ainda de acordo 
com o secretário, prevê 25 mil 
atendimentos, com a construção 
de 16 mil unidades habitacionais, 
beneficiando 9 mil famílias. Em São 
Sebastião o investimento chega a R$ 

20 milhões, e  atenderá  inicialmente 
famílias que vivem dentro do 
Parque Estadual da Serra do Mar. A 
administração municipal  destacou 
que vem trabalhando junto ao Estado 
para que mais famílias sejam atendidas 
dentro do programa. “Habitação é 
uma questão de resgate da cidadania”, 
ressaltou.

A prefeitura sebastianense afirmou  
também que outras áreas, na costa 
sul, já foram oferecidas ao governo 
para que se viabilize a construção de 
moradias naquela região. “Parece que 
uma área em Camburi teve avaliação 
positiva e que no início do ano que 
vem será anunciada a construção de 
novas habitações para a população”, 
enfatizou.  

Com a obra, outra ação destacada 
pelo prefeito é a questão de geração de 
empregos na cidade. “Como fizemos 
com a obra do contorno sul, pedimos 
também para a empresa responsável 
pela construção das casas, a Terra Nova 
Engenharia, priorize a mão de obra 
local”, declarou o chefe do Executivo.

Estudantes participam do 5º Prêmio 
de Educação para o Trânsito

Estudantes e professores 
foram premiados durante 
cerimônia no teatro

A Secretaria de Educação premiou 
(dia 27), em cerimônia realizada 
no Teatro Municipal, os estudantes 
vencedores da quinta edição do 
Prêmio de Educação para o Trânsito. O 
programa é desenvolvido em parceria 
com a Ditraf (Divisão de Tráfego), 
que promovem palestras e cursos nas 
escolas do município.

O tema deste ano para o prêmio foi 
“Suas ações fazem um trânsito melhor”, 
e contou com a participação de todos os 
estudantes da rede municipal, Ensino 
Infantil, Fundamental 1, Fundamental 
2, e da EJA (Educação de Jovens e 
Adultos).

De acordo com a secretária de 
Educação, Angela Couto, o Prêmio de 

Educação para o Trânsito tem como 
objetivo identificar e reconhecer 
iniciativas de sucesso dentro das 
escolas, bem como premiar os 
melhores trabalhos e projetos de 
educação no trânsito que surgem.

Durante a premiação, os professores 
demonstraram todo o trabalho 
realizado dentro das unidades 
escolares, e os alunos vencedores 
puderam mostrar seus desenhos, 
redações e poemas a todo o público 
presente no Teatro Municipal.

O Prêmio foi concedido para 
quatro modalidades, abrangendo dez 
categorias, entre elas Gestão Escolar, 
Produção Artística (desenho do aluno) 
– para estudantes do Maternal 1 e 2, 1ª 
e 2ª etapa, 1º ao 3º ano do fundamental 
1; Produção Escrita (Poemas) – para 
estudantes do fundamental 1 entre 
os 4º e 5º anos; e Produção Escrita 
(Conto Narrativo) – para alunos do 
fundamental 2, de 6º a 9º ano.

A assinatura de convênio aconteceu em Ubatuba
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