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Processo seletivo para contratação de 
professores está com inscrições abertas 
Ao todo são 140 vagas
e os salários variam de
R$ 2.949,57 à R$ 3.136,18

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da 
Secretaria da Educação, está com inscrições 
abertas para o processo seletivo que contratará 
professores para atuarem no ano letivo de 2015. 
Ao todo são 140 vagas e os salários variam 
de R$ 2.949,57 à R$ 3.136,18. As inscrições 
podem ser feitas pelo site www.shdias.com.br 
até as 24h do dia 10 de novembro de 2014.

O valor da inscrição é de R$ 70. Após o 
preenchimento do formulário pelo candidato, 
será gerado um boleto, que deverá ser pago 
dentro dessa data limite de vencimento,  
estabelecida a fim de que a inscrição seja 
efetivada.

A carga horária é de 27 horas semanais, das 
quais 18 horas são em sala de aula, duas em 
trabalho pedagógico coletivo, outras duas de 
trabalho pedagógico individual e cinco horas 
de trabalho pedagógico livre.

As vagas são divididas por modalidades 
de ensino, abrangendo a educação infantil e 
o ensino fundamental I e II. Para professor 
de educação básica I há 60 vagas. Outras dez 
vagas são destinadas a professores da educação 
básica I, com habilidades em libras.

Já para a educação básica II, há cinco vagas 
para cada uma das especialidades: professor 
de artes, ciências, geografia, história, inglês e 

interprete de libras, com cinco vagas para cada.
Para as disciplinas de língua portuguesa e 

matemática, estão previstas a contratações de 
15 profissionais em cada uma delas, além de 
outros dez professores de educação física. O 
requisito para participar da seleção é ter ensino 
superior na área específica. Os documentos 
comprobatórios deverão, obrigatoriamente, 
ser apresentados no ato da admissão.

É válido destacar que, conforme consta no 
edital, não estará apto para assumir o cargo 
o profissional que tenha mantido contrato 
anterior com o município e registrado, na 
ocasião, oito ou mais faltas injustificadas. 
O mesmo se aplica para o profissional que 
teve seu contrato rescindido por prejuízo 
pedagógico.

A prefeitura de São Sebastião designou em 
agosto deste ano sete servidores municipais, 
para integrarem a comissão organizadora, 
examinadora e deliberativa do processo 
seletivo. O objetivo do grupo foi definir as 
regras que compõem o edital, assim como o 
cumprimento das determinações referentes ao 
regulamento do processo, para que tudo tenha 
um bom andamento.

As contratações serão em caráter 
temporário, providas pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos de São Sebastião. A 
empresa responsável pelo processo é a SHDias 
Consultoria e Assessoria. A homologação do 
referido processo será publicada no Boletim 
Oficial do Município. Todas as publicações 
estarão disponíveis nos sites www.shdias.com.
br e www.saosebastiao.sp.gov.br.

Comissão foi designada para acompanhar e garantir o bom andamento de todo o processo

Município vai elaborar seu
Plano Diretor de Turismo

O Plano também se 
beneficiará dos resultados 
apontados na pesquisa

São Sebastião vai elaborar, no ano de 2015, 
o seu Plano Diretor de Turismo. O anúncio 
foi feito pela secretaria de Cultura e Turism, 
durante apresentação (dia 9), na Videoteca 
Municipal, dos resultados da Pesquisa de 
Demanda elaborada através de entrevistas 
com turistas em visita ao município. 

De acordo com a secretaria, o sinal verde 
para a contratação dos estudos necessários à 
discussão e elaboração do PDT foi dado pelo 
prefeito Ernane Primazzi.

A pesquisa foi apresentada pelo presidente 
do Conselho Municipal de Turismo, Edson 
Pavão, em evento destinado a informar 
os vereadores, membros do Executivo e 
profissionais ligados ao trade turístico. 

O intuito da pesquisa, segundo a 
secretaria, foi embasar tecnicamente as 
próximas ações a serem implantadas para 
o incentivo ao turismo em São Sebastião, 
conhecendo em maior profundidade o perfil, 
comportamento e a percepção dos turistas 
na sua experiência de visita aos atrativos do 
município. 

O Plano Diretor de Turismo – ferramenta 
de planejamento inédita na administração 
municipal – também se beneficiará dos 
resultados apontados na pesquisa, que 
envolveu 817 entrevistas, divididas entre 
diversos bairros da cidade, nos períodos 
de alta e baixa temporada e que teve a 
participação, nos trabalhos de campo, de 
alunos da ETEC.

De acordo com os resultados da pesquisa, 
o principal motivo da viagem é o lazer,  
destacadamente para usufruir de sol, praia 
e natureza. De acordo com o presidente do 
Comtur, apesar da atração pelo sol e praia 
ser evidente, o peso da busca pelo ambiente 
de natureza exuberante indica um bom 
potencial para o crescimento do turismo no 
período de baixa temporada, propício aos 
passeios na mata, observação de pássaros e 
outras atividades ligadas à natureza, mas não 
necessariamente à praia.

“A maior parte de nossos visitantes 
vem do Estado de São Paulo, sendo que 
praticamente metade deles da Capital. Temos 
espaço para crescer visando o mercado das 
cidades médias e grandes do próprio estado, 
e estamos providenciando ferramentas para 
que o nosso marketing seja direcionado 
especificamente a esse público, sobretudo 
com o uso do marketing digital, que pode 
ser muito mais direcionado e a baixo custo”, 
destacou Edson Pavão.

Outros aspectos de destaque na pesquisa 
foram a frequência de visitas dos entrevistados 
(duas ao ano, com tres noites de permanência em 
media), a boa nota geral de avaliação do destino 
(média de 7, entre alta e baixa temporadas) 
e principalmente o fato de que 98,3% dos 
visitantes indicaram a intenção de retornar a São 
Sebastião em outra oportunidade, aprovando a 
experiência vivida no destino turístico.

De acordo com a secretária de Cultura 
e Turismo, Marianita Bueno, os resultados 
da pesquisa serão apresentados agora aos 
empresários do setor de turismo, tanto da área 
central como da Costa Sul (onde se concentra 

a maior parte dos estabelecimentos ligados ao 
setor).

O presidente do Comtur destacou a 
necessidade de criação de uma entidade que 
congregue especificamente o setor hoteleiro 
e receptivo de turismo e anunciou que um 
germe desse movimento está acontecendo 
neste momento, com a contratação, por um 
grupo de hotéis do segmento de alto luxo, de 
uma consultoria para introduzir o “produto” 
São Sebastião no segmento das operadoras 
de turismo, para difusão, por estas, junto ao 
universo das agências e portais de venda de 
viagens.

O presidente do Comtur, Edson Pavão, apresentou aos vereadores e técnicos os resultados da 
Pesquisa de Demanda Turística
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RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL
REQUERIMENTO Nº 374/2014

“Requer ao chefe do Poder Executivo informações acerca da possibilidade de implantação do Programa do Governo do Estado, denominado 
“Bolsa Academia” no município de São Sebastião”

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, REQUERO 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 a esta Casa de Leis o que segue:

1) O Governo do Estado de São Paulo lançou no ano de 2013 o Programa “Bolsa Academia”, um benefício mensal de R$ 57 para quem tem 60 
anos ou mais praticar atividades físicas, esportivas ou de lazer em clubes e academias de ginástica.

O projeto já foi instalado com sucesso em sete cidades do estado: além da capital, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Santo André, Osasco 
e Guarulhos.

No programa o idoso recebe um cartão de débito com o valor de R$ 57, que só poderá ser usado nas academias e/ou clubes conveniados com o 
estado. Caso o beneficiado frequente menos de 75% das aulas e não apresente nenhuma justificativa, o cartão será bloqueado e ele perde o direito. 
A frequência será medida por um sistema de biometria, e segundo o governo do estado, já foram abertas mais de três mil vagas.

Para ter acesso ao programa: Ter ao menos 60 anos de idade; renda familiar mensal não superior a três salários mínimo (R$ 2.034); não ser 
proprietário, titular de aquisição e herdeiro de bens móveis, imóveis ou direitos cujos valores ultrapassem R$ 96.850; não possuir aplicações ou 
investimentos em valor superior a 12 salários mínimos (R$ 8.136).

Sendo assim, questiono: Existe interesse por parte da administração em firmar parceria com o Governo do Estado de São Paulo com o objetivo 
de estabelecer o Programa “Bolsa Academia” em nosso município?

2) Caso positivo, quando esta parceria será firmada?
3) Caso negativo, qual o motivo?
Plenário da Câmara Municipal, Sala Zino Militão dos Santos, 11 de junho de 2014.

JAIR PIRES
Vereador Líder de Bancada PSDB

Ofício n.º  533/ 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. 374/2014 recebido no dia 26.06.2014, 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 do Programa do Governo 
do Estado, denominado “Bolsa Academia” no município de São Sebastião, 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 existe interesse da administração municipal em celebrar convênio junto ao Governo do Estado para 

implementar, em São Sebastião, o Programa Cartão VidAtiva, popularmente chamado de “Bolsa Academia” para idosos, instituído pelo Decreto 
nº 59.782, de 21/11/2013 e regulamentado pela Resolução SELJ nº 01, de 13/01/2014;

2) A parceria será firmada assim que o Governo do Estado autorizar a celebração do referido convênio com o município de São Sebastião. 
Desde o anúncio do programa, o Governo do Estado determinou que, na primeira etapa de implantação do auxílio, apenas oito cidades (São 
Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Santo André, Osasco, Mogi das Cruzes e Guarulhos) poderiam assinar o convênio. Infelizmente, 
municípios menores como o nosso e que também necessitam apoiar seus idosos foram excluídos. Através da Secretaria de Esportes, a Prefeitura 
de São Sebastião vem realizando tratativas para sensibilizar o governo estadual e, com isso, possibilitar a celebração do convênio;

3) Prejudicado. 
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. 7039/2014

REQUERIMENTO Nº 377/2014 - GVR
“Solicita ao Executivo e a APAE informações sobre o ônibus doado pelo Governo do Estado a essa entidade e que se encontra parado.”
Senhor Presidente,
Considerando que em nosso município a APAE faz um belo trabalho, onde foi disponibilizado um ônibus pelo Governo do Estado para que 

possam se locomover para eventos, visitas e viagens.
Considerando que o ônibus se encontra parado desde Abril, por motivos de segura veicular, pois o valor estimado do seguro mensal está em 

torno de 1.500.00 reais mensais.
É que:
O vereador infra-assinado nos termos regimentais em vigor REQUER, a Vossa Excelência digne-se oficiar ao chefe do poder executivo e a 

Presidente da APAE para informar a essa Casa de Leis as Seguintes informações:
a) A APAE tem copndições de arcar com esse seguro, se tem porque não o fez?
b) Há possibilidade da Prefeitura ajudar a APAE com esse ônus?
c) Caso positivo, informar quando?
d) Caso negativo, informar quais serão as providências tomadas em regime de urgência para sanar os problemas acima apontados.

Plenário da Câmara Municipal, Sala Zino Militão dos Santos,
18 de junho de 2014.

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO
“Reinaldinho”
VEREADOR

Ofício n.º  548/2014
São Sebastião, 22 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. 377/2014 recebido no dia 07/07 /2014, de autoria do Ilustre Vereador Reinaldo Alves Moreira Filho, 
aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, Requerimento este que solicita informações ao Executivo e a APAE, sobre o 
ônibus doado pelo Governo do Estado a essa entidade e que se encontra parado, 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 o município através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano mantém convênio com a 

referida Entidade apenas para custear as despesas com recursos humanos, não sendo portanto possível arcar com essa despesas;
b a d) De acordo com a resposta acima.
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. 7368/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/14 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PADRÃO POPULAR
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/10/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 15:30 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, 13 DE OUTUBRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/14 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA 
AFERIÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR – PROGRAMA HIPERDIA
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 28/10/2014
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, 13 DE OUTUBRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/14 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/10/2014
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, 13 DE OUTUBRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro á Associação de 
Vela de São Sebastião”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõem a Lei nº 
2211/2012 e o inciso LV, do art. 1º, da Lei nº 2275/13, e 

- Considerando ser a Associação de Vela de São Sebastião, entidade 
representativa da modalidade de vela neste Município, onde desenvolve 
projetos de marinharia, segurança marítima e iatismo, entre outras;

- Considerando haver interesse público a envolver essa atividade, que 
se volta à formação de crianças e adolescentes e de atletas para compor 
equipes de representação municipal em competições oficiais do gênero;

- Considerando, finalmente, que a entidade referida, enquanto 
convenente apresentou resultado positivo, ao longo da execução do 
convênio celebrado em outubro de 2.012 e seu Termo Aditivo nº 1,

D E C R E T A:
Artigo 1º- É autorizado repasse financeiro de R$ 50.250,99, em parcelas 

mensais de R$ 16.750,33, no corrente exercício,   à  Associação de Vela 
de São Sebastião, associação civil, sem fins lucrativos, com a finalidade 
da completa execução do plano de trabalho em área de desporto específico 
de vela,    mediante a formalização do  segundo termo aditivo, ao convênio 
celebrado com a referida entidade. 

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 3  de outubro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

“SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO E A ASSOCIAÇÃO DE VELA DE 
SÃO SEBASTIÃO”.

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, ente jurídico de direito publico 
interno, com  sede nesta cidade, à rua Sebastião Silvestre Neves, 214, 
inscrito no CNPJ sob nº  46.482.832/0001-92, neste ato representado pelo 
Prefeito Ernane Bilotte Primazzi,  de um lado e, de outro, ASSOCIAÇÃO 
DE VELA DE SÃO SEBASTIÃO, pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 02.996.516-63, com sede à Av. 
Vereador Antônio Borges nº 1.905, na Praia Grande, deste Município, 
neste ato representada por seu  presidente,  na forma do seu estatuto, 
Sr Wellington  de Araújo Moreira, brasileiro, casado, guarda portuário,  
residente e domiciliado neta cidade, à rua João Gabriel de Santana nº 123, 
no Bairro Porto Grande,  portador da CIRG nº   25.197.138-7, inscrito no 
CPF/MF sob nº  254.150.048-31, resolvem, de comum acordo e por mútuo 
consentimento, firmar o segundo Termo de Aditamento  ao Convênio entre 
ambas celebrado, na conformidade do Decreto nº 5876/2013,   mediante as 
seguintes cláusulas  e condições:

Cláusula Primeira – do Prazo
1.1 – Considerado a prorrogação de prazo, estabelecido no Primeiro 

Termo Aditivo, fica prorrogado por mais 3 (três) meses, o prazo de vigência  
do convênio celebrado entre as partes  aqui  mencionadas, devendo seu 
termo final ocorrer em 31 de dezembro de 2.014.

1.2 No correr do prazo estabelecido no subitem anterior, o Município 
de São Sebastião  repassará à Associação de Vela  convenente o montante 
de   R$  50.250,99  em parcelas  mensais de R$ 16.750,33.

Cláusula Segunda - Correção
2.1 – É corrigido no Primeiro Termo Aditivo, celebrado em  outubro  

de 2.013,  a data do termo final da prorrogação do prazo de vigência  do 
convênio, cuja correta data é   “ 30 de setembro de 2.014”,  e assim há de 
ser  porquanto o convênio pactuado  vigorou a partir de  1º de  outubro  de 
2.013, com vigência de  12 meses, devendo logicamente encerrar em 30 
de setembro de 2.014.

Cláusula Terceira  - Ratificação
3.1 – Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e 

condições constantes do convênio  ora aditado.
E por estarem assim justas e conveniadas, as partes assinam este 

Segundo Termo Aditivo, em 4 vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

                             São Sebastião,              de setembro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito de São Sebastião

WELLINGTON DE ARAÚJO MOREIRA
Presidente da Associação de Vela de São Sebastião

Testemunhas:
1 – Fábio Figueiredo Lopes
      CPF nº 281.308.308-92

2- Rodrigo Fontana Ventura Alves
    CPF nº 304.562.818-43 

DECRETO Nº 6132/2014 DECRETO Nº 6133/2014

“Cria e nomeia Comissão Permanente em Mobilidade Urbana”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 

exercício de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO a Lei Federal 12.587 de 03 de janeiro de 2012 que 

institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica criada a Comissão Permanente em Mobilidade Urbana, 
com a seguinte composição de servidores efetivos:

I. Um membro pertencente e representante da Secretaria de Obras 
Públicas;

II. Um membro pertencente e representante da Secretaria de Habitação 
e Planejamento;

III. Um membro pertencente e representante da Secretaria da 
Administração;

IV. Um membro pertencente e representante da Secretaria da Fazenda;
V. Um membro pertencente e representante da Secretaria de Segurança 

Urbana, sendo este relacionado ao trânsito.
Artigo 2º- É competência desta Comissão criar, promover e participar de 

projetos, programas e campanhas de mobilidade urbana.
Artigo 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário.
                          São Sebastião,      3     de outubro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

O Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde 
determina retificação do Comunicado publicado no 
Edital n° 01/2014, de 30/09/2014 – página 02, na 
imprensa oficial do município.

Onde se leu:
Processo 12144/2007 – INES ALEXANDRE 

DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob nº 348384653-
00 situado na ESTRADA DO CASCALHO, 52- 
BOIÇUCANGA com atividade de LANCHONETE, de 
que na data de 16/07/2013 foi lavrada a procedente 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 .

Leia-se: 
Processo 12177/2007 – INES ALEXANDRE 

DA SILVA, inscrito (a) no CPF sob nº 348384653-
00 situado na ESTRADA DO CASCALHO, 52 - 
BOIÇUCANGA com atividade de LANCHONETE, de 
que na data de 16/07/2013 foi lavrada a procedente 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.
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