
BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 157 - 04 de dezembro de 2014 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade CASA 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, objetivando 
a execução de atividades na área de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 
2235/13.

D E C R E T A:
Artigo 1º -Fica autorizado o repasse financeiro dos recursos alocados 

no Fundo Municipal de Assistência Social provenientes do Fundo Nacional 
de Assistência Social, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e 
Combate a Fome, à entidade de assistência social sem fins lucrativos CASA 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, objetivando 
a execução de atividades na área de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, conforme convênio que é parte deste decreto.

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião, 12  de novembro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de São Sebastião 

e a CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, 
objetivando a execução de atividades na área de Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade.

O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião 
Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião – SP, inscrita no CNPJ 
sob n.º 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 denominada  CONCEDENTE,, e a CASA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, entidade de assistência social 
sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  
com sede na Rua Pref. Mansueto Pierotti, nº 990– Centro– São Sebastião/
SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 50.325.760/0001-47,  neste ato representado 
pela sua Interventora, conforme decreto municipal 6027/2014 de 06 de 
março de 2014 a Sra. Elisangela Cristino Barbosa da Silva,  portadora da 
Cédula de Identidade RG. N.º 24.684.697-5 e do CPF n.º 252.295268-40  
doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente 
Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2235, de 14 de Janeiro de 
2013, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, 
transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social  por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome, mediante as cláusulas 
e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui OBJETO deste convênio o atendimento gratuito à 

população carente, em conformidade com as diretrizes de ação social, 
na área do atendimento à Criança e ao Adolescente - Abrigo, objetivando 
atingir a meta de até 36 (trinta e seis) atendimentos mensais gratuitos, 
consoante o Plano de Trabalho.

1.2 O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente 
de transcrição, constituindo seu Anexo I, devidamente aprovado pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no âmbito do Plano 
Municipal de Assistência Social.

1.3 Para a consecução do objeto deste convênio o CONCEDENTE 
contará com o auxilio da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento 
Humano, doravante denominada 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 CONVENENTE, 

desenvolverá atividades relativas à área da Criança e do Adolescente, em 
regime de abrigo com demanda estimada de 36 (trinta e seis) atendimentos 
mensais, objetivando atingir o somatório de 144 (cento e quarenta e quatro) 
atendimentos, no período compreendido no prazo de vigência deste ajuste, 
consoantes às diretrizes de ação social e de trabalho.

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 
mensais de recursos pelo CONCEDENTE, calculados em função da 
meta mensal estimada no “caput”, e em conformidade com o disposto na 
Cláusula Quinta.

2.3 Se a CONVENENTE não atingir a meta total fixada no “caput”, 
em virtude de recusa ou negligência, ficará obrigada a restituir 
ao CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos 
atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal 
estabelecido na Cláusula Quinta, no prazo fixado para prestação de 
contas final, tratada na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a 

continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da 
população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, 
respeitando-se a legislação específica em vigor.

3.2 Dar conhecimento à CONVENENTE das diretrizes técnicas e 
operacionais definidas pelo CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social.

3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, 
os serviços prestados pela CONVENENTE 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 mensal apresentado 
pela CONVENENTE, encaminhando posteriormente à SECRETARIA DA 
FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a liberação de 
recursos, conforme disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 

(Nov/14)
Até 07 (sete) dias após a 
assinatura do Termo de Convênio.

3.6 Assinalar prazo para que a CONVENENTE 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 CONVENENTE
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à 

Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar a SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Assistência 

Social as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos 
resultados dos serviços, objeto deste Convênio;

4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo 
CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme 
estabelecido na Cláusula Primeira;

4.4 Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma 
explicitada nas Cláusulas Sétima e Oitava;

4.5 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 Assistência 
Social, de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e 
utilização dos recursos financeiros recebidos;

4.6 Garantir a afixação de placas indicativas da participação do 
CONCEDENTE, em lugares visíveis nos locais da execução dos Projetos, 
consoante a legislação específica vigente que rege a matéria e conforme 
modelo oficial a ser fornecido pela CONCEDENTE;

4.7 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do 
CONCEDENTE e do Governo do Federal, em materiais de divulgação, 
tais como: faixas, cartazes, prospectos, uniformes, bonés, chaveiros, 
bem como, em qualquer outro produto que possa ser utilizado para essa 
finalidade, observando-se o disposto no § 1º do artigo 37 da Constituição 
Federal, e l, artigo 83 da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 
consoante a legislação específica que rege a matéria e conforme modelo 
oficial a ser fornecido pelo CONCEDENTE e pelo Governo Federal

4.8 Prestar, com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito 
à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação social 
contidas no Plano de Trabalho.

4.9 Restituir ao CONCEDENTE o valor repassado nos seguintes casos:
I- quando não for executado o objeto do convênio;
II- quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da 

estabelecida;

III- quando não houver a devida prestação de contas.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS

5.1 Será repassado R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em uma única 
parcela no prazo de 07 (sete) dias da data de assinatura deste Termo, da 
seguinte forma:

5.1.1 30.00O,00 ( trinta mil reais) com recursos públicos alocados no 
Fundo Municipal de Assistência Social, advindos do Governo Federal,  
onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 082440102.331000  
3.3.50.43.00.0000 (30668); 

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à 

CONVENENTE, em conformidade com a lei municipal n.º 1.200 de 22 
de setembro de 1997, e do Decreto municipal nº 2081 de 22 de outubro 
de 1997 e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido 
no Programa de Trabalho, Anexo I, e subclausula 3.5 deste Termo de 
Convênio, observando o Parágrafo 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”, 
calculados com base no número de atendimentos mensal previsto na 
clausula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na 
cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº 07153, agencia 
5403-8, do Banco do Brasil;

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do 
OBJETO deste Convênio;

6.4 O parecer negativo da SECRETARIA, Secretaria da Fazenda, ou 
Conselho Municipal de Assistência Social, implicará na suspensão do 
repasse dos recursos, até a implantação das providências solicitadas.                      

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A fim de atender ao previsto nas Instruções nº 02/2002, do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENENTE 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 dezembro 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 CONVENENTE por fontes de 
recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, aplicadas no objeto deste 
Convênio, conforme modelo no Anexo 12 das Instruções nº 02/2002 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

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;

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

7.2  A CONVENENTE deverá apresentar a prestação de contas da qual 
trata esta cláusula até 30 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício 
e/ou até 30(trinta) dias após o encerramento do convênio.

CLÁUSULA OITAVA – 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/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, e ou Serviços de 
Trabalhadores Autônomo 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, nos casos da aplicação do recurso público;
V – Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes 

de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nos casos da aplicação 
do recurso público;

VI – Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, 
mesmo que ocorridas na vigência do convênio,

VII – Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada 
grupo ou categoria de despesa.

9.2 As despesas glosadas durante a vigência do 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 do convênio.

9.3 As despesas glosadas após a vigência do 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 
Concedente, em conta a ser informada pela Secretaria da Fazenda.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA VIGÊNCIA
10.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de Janeiro 

de 2015, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo 
aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

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 CONVENENTE;

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, do Conselho Municipal de 
Assistência Social ou da Secretaria da Fazenda, sobre o mesmo relatório 
ou omissão da correção pela CONVENENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por 

acordo entre os partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 O CONCEDENTE providenciará a publicação deste convênio, 

órgão oficial de imprensa do município, 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 

quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos 
recursos humanos utilizado pela CONVENENTE ao CONCEDENTE, 
ficando expressamente afastada a responsabilidade deste por encargos 
e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do 
presente Convênio.

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

14.3 O CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa 
excedente dos recursos a serem 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 sob a égide da Lei 8.666/93, da Lei Municipal 
1200/97 e das disposições complementares vigentes.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes 
assinam o presente na presença das testemunhas abaixo firmadas. 
  São Sebastião, 12 de Novembro de 2014.

   
Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Elisangela Cristino Barbosa da Silva,
Interventora da

Casa da Criança e do Adolescente de São Sebastião
Testemunhas:
1 - _________________________2 - _________________________
RG. N.º   RG. N.º
CPF. N.º CPF N.º

LEI Nº 6155/2014
“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias, conforme Lei 2274/2013”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 2274/2013, no valor de  R$  8.880.095,00 

(oito milhões, oitocentos e oitenta mil e noventa e cinco reais);
Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 

129 03.02 Depto de Tec. e Informação 3.1.91.13.00 04.126.7002 2.312 4.000,00
30353 04.01 Depto de Des.Humano 3.1.90.11.00 08.122.4007 2.152 15.000,00
30668 04.03 Fdo.Mun.Assist.Pessoal 3.3.50.43.00 08.244.4010 2.331 11.000,00
18345 04.03 Fdo.Mun.Assist.Pessoal 3.3.90.39.00 08.244.4002 2.294 62.500,00
18340 04.03 Fdo.Mun.Assist.Pessoal 3.3.90.30.00 08.244.4002 2.294 5.000,00

257 05.02 Depto de Receita 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.327 130.000,00
267 05.02 Depto de Receita 3.3.90.93.00 04.129.7001 2.245 10.000,00
323 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.47.00 04.122.9001 0.001 1.115.000,00
326 06.04 Depto de Frota 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.329 2.000,00
342 07.01 Sec.Mun.Obras Div.Sub. 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.330 3.500,00
346 07.01 Sec.Mun.Obras Div.Sub. 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.330 6.000,00

18380 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.1.90.13.00 18.541.8006 2.324 19.000,00
18381 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.1.91.13.00 18.541.6006 2.324 21.000,00
18400 08.02 Depto de Pesca e Abastec. 3.1.90.13.00 20.605.6005 2.324 2.500,00

492 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.47.00 12.361.9001 0.002 330.000,00
509 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.47.00 12.365.9001 0.003 130.000,00

29162 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2006 2.075 143.000,00
640 10.01 Sec.Esportes Div. Subord. 3.1.90.11.00 27.122.3008 2.112 82.000,00
643 10.01 Sec.Esportes Div. Subord. 3.1.91.13.00 27.122.3008 2.112 7.000,00

18437 10.02 Depto de Esportes 3.1.90.13.00 27.122.3008 2.112 10.000,00
699 11.01 Depto de Adm. e Controle 3.3.90.47.00 10.122.9001 0.005 380.000,00
705 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.001 1.863.895,00
706 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.1.90.13.00 10.301.1001 2.001 25.000,00
708 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.1.91.13.00 10.301.1001 2.001 139.000,00
709 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.001 10.000,00
711 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.001 3.000,00
715 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.002 262.000,00
717 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.1.91.13.00 10.301.1001 2.002 32.000,00

30450 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.50.43.00 10.302.1003 2.323 1.835.000,00
725 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.316 19.000,00
729 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.317 150.000,00
731 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.318 28.000,00

18290 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.321 100.000,00
29320 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.359 10.000,00
18297 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.30.00 10.302.1003 2.352 10.000,00
30542 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.50.43.00 10.302.1003 2.323 10.000,00
30545 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.352 20.000,00
30264 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.368 20.000,00
18300 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.30.00 10.306.1007 2.032 50.000,00
18301 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.30.00 10.306.1007 2.032 20.000,00
28988 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.317 283.000,00
29929 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.1.91.13.00 10.301.1001 2.317 32.000,00
17170 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.316 12.000,00

762 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.1.90.05.00 10.304.1004 2.019 1.500,00
767 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.30.00 10.304.1004 2.019 27.000,00
770 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.39.00 10.304.1004 2.019 12.000,00

18305 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.304.1004 2.022 30.000,00
779 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.30.00 10.305.1005 2.023 20.000,00
790 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.30.00 10.305.1005 2.026 22.000,00

17185 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.305.1005 2.026 12.000,00
18313 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.305.1005 2.322 16.000,00
18314 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.305.1005 2.322 32.000,00

859 13.02 Gabinete do Vice Prefeito 3.1.90.11.00 04.122.7006 2.308 11.000,00
862 13.02 Gabinete do Vice Prefeito 3.1.91.13.00 04.122.7006 2.308 1.500,00
872 13.03 Fdo Social de Solidariedade 3.1.91.13.00 08.122.4002 2.328 1.700,00
909 14.01 Sec. Das Adm. Reg. e Div.Subord. 3.3.90.39.00 15.452.5001 2.305 370.000,00
916 14.02 Depto da Adm Reg. Costa Norte 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 4.000,00
917 14.02 Depto da Adm Reg. Costa Norte 3.1.90.13.00 15.122.5010 2.190 2.000,00
918 14.02 Depto da Adm Reg. Costa Norte 3.1.91.13.00 15.122.5010 2.190 16.000,00
938 14.04 Depto Adm Reg. Costa Sul 3.1.90.13.00 15.122.5010 2.190 8.000,00
947 15.01 Sec. Seg. e Div. Subord. 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 38.000,00
968 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 320.000,00
971 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.1.91.13.00 06.122.8005 2.276 26.000,00
998 15.03 Depto Guarda Civil Municipal 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 270.000,00
999 15.03 Depto Guarda Civil Municipal 3.1.90.13.00 06.122.8005 2.276 7.000,00

1001 15.03 Depto Guarda Civil Municipal 3.1.91.13.00 06.122.8005 2.276 25.000,00
17258 16.02 Depto de Planejamento 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.330 168.000,00
17260 16.02 Depto de Planejamento 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.330 3.000,00
30636 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.93.00 04.122.7001 2.330 14.000,00

TOTAL R$    8.880.095,00   
Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações 

orçamentárias, no valor de R$  8.880.095,00 (oito milhões, oitocentos e oitenta mil e noventa e cinco reais);
Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
22 02.01 Sec.Assuntos Jur.Div. Subord. 3.3.90.91.00 03.122.3003 2.263 2.895,00

29334 03.01 Depto de Comunicação 3.3.90.39.00 04.131.7004 2.360 2.700,00
121 03.02 Depto de Tec. e Informação 3.3.90.39.00 04.122.7002 2.240 23.000,00
163 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.30.00 08.122.4007 2.303 6.000,00
167 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.30.00 08.126.4007 2.155 5.000,00
171 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.39.00 08.128.4007 2.156 18.000,00
179 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.30.00 08.244.4002 2.290 3.000,00
180 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.39.00 08.244.4002 2.290 2.500,00
182 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.30.00 08.244.4002 2.291 3.000,00
184 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.39.00 08.244.4002 2.291 5.000,00
185 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.30.00 08.244.4002 2.292 1.000,00
205 04.02 Depto de Rel.Emprego e Trab. 3.3.90.36.00 08.331.4003 2.284 5.000,00
319 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 69.000,00
488 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2006 2.076 31.000,00

29990 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 65.500,00
29991 09.01 Depto Administrativo 4.4.90.52.00 12.361.2001 2.041 16.500,00

549 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 30.000,00
742 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.012 30.000,00

18292 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 4.4.90.51.00 10.302.1003 1.004 4.191.000,00
903 14.01 Sec.Adm.Reg. e Div.Subord. 3.3.90.39.00 15.122.5010 2.190 370.000,00

17270 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 4.000.000,00
TOTAL R$  8.880.095,00  

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

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação  Transpor de  Transpor para
156 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.30.00 08.122.4007 2.152 21.000,00

30353 04.01 Depto de Des.Humano 3.1.90.11.00 08.122.4007 2.152 21.000,00
18342 04.03 Fdo.Mun.Assist.Pessoal 3.3.90.36.00 08.244.4002 2.294 11.000,00
18345 04.03 Fdo.Mun.Assist.Pessoal 3.3.90.39.00 08.244.4002 2.294 11.000,00

319 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 18.000,00
313 06.03 Depto Administrativo 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.329 18.000,00

29990 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 1.000,00
482 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.36.00 12.361.2001 2.041 1.000,00

29990 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 30.000,00
483 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 30.000,00
754 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 20.000,00
751 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.30.00 10.302.1003 2.014 20.000,00
754 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 15.000,00
752 11.02 Depto de Coord.Un. de Saúde 3.3.90.36.00 10.302.1003 2.014 15.000,00

TOTAL  R$   126.000,00  R$     126.000,00
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 24 de novembro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

LEI Nº 6159/2014

“Altera a Representatividade do Conselho Municipal do Idoso de São 
Sebastião.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições legas, em conformidade com a Legislação Municipal 
vigente, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- Ficam alterados os membros para constituírem o CONSELHO 

MUNICIPAL DO IDOSO DE SÃO SEBASTIÃO, nos termos do Artigo 4º da 
Lei nº 1284 de 05/10/1998, os seguintes representantes:

I – PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Fundo Social de Solidariedade

Titular: Elis Regina de Souza 
Suplente: Vanda Lúcia da Silva Lopes

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano
Titular: Annie Mello de Aguiar
Suplente: Irma Carretoni Puertas Tavares

Secretaria de Esportes
Titular: Fábio Figueiredo Lopez
Membro: David Camargo Júnior

Secretaria de Educação
Titular: Maria Lucia Celestino
Suplente: Eliane de Fátima de Mello Fernandes

Secretaria de Saúde
Titular: Stella Maria Adamenas Praia
Suplente: Ana Maria Batelochi

Secretaria das Administrações Regionais
Titular: Lucio Altair de Souza
Suplente: Alexandre Lage Rodrigues

II – PELA SOCIEDADE CIVIL
Fraternidade e Assistência Cultural à Terceira Idade - FACULTI

Titular: Maria Luiza de Santana Ribeiro Lima
Suplente: Neusa Azevedo de Moura

Centro de Convivência da Terceira Idade – POLVO
Titular: Artur Roberto Kriegel
Suplente: Maria Evelina Pereira Faria

Lar Vicentino
Titular: Silvyane Luanda Prata Jerônimo
Suplente: Liliam Pinto Ribeiro
    

Artigo 2º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 

Decreto nº 5850/2013.
Artigo 4º- Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião,   28    de novembro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

LEI Nº 6160/2014

www.saosebastiao.sp.gov.br



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.

PLACA AUTO DATA INFRAÇÃO COD. INFRAÇÃO DEFESA ATÉ
DXC9176 516642 20/09/2014 51851 26/10/2014
FBM9020 514803 20/09/2014 51851 26/10/2014
EIK4290 516626 19/09/2014 51851 26/10/2014
ESM7871 508873 19/10/2014 70301 18/12/2014
EPD2338 513167 25/10/2014 60501 19/12/2014
FIR9587 511917 03/11/2014 73662 22/12/2201
NRE5891 517808 24/10/2014 73662 19/12/2014
CSJ6788 517338 19/10/2014 51852 18/12/2014
DQF6192 517848 24/10/2014 51851 19/12/2014
DDH8648 517373 31/10/2014 51851 22/12/2014
ERE3583 517496 26/10/2014 54521 19/12/2014
DEC7870 517498 26/10/2014 51852 19/12/2014
FTF4757 517222 21/10/2014 55680 19/12/2014
DSZ2753 517488 23/10/2014 51852 19/12/2014
FIR9659 517776 23/10/2014 55500 18/12/2014
CUE8093 517970 23/10/2014 61220 19/12/2014
DWA2882 517838 23/10/2014 60502 18/12/2014
DWA3087 517354 23/10/2014 51851 19/12/2014
FNZ6500 517486 23/10/2014 51852 19/12/2014
DXU7109 517847 24/10/2014 60412 19/12/2014
EPD2556 517861 26/10/2014 54522 19/12/2014
EKS2519 515128 25/10/2014 60412 19/12/2014
FXO0790 515087 27/10/2014 70481 20/12/2014
CYQ1864 515425 30/10/2014 55680 20/12/2014
FMK8846 516500 19/10/2014 52070 18/12/2014
ERE3451 516836 30/10/2014 51851 22/12/2014
EMM9753 516823 26/10/2014 51851 19/12/2014
GWX9036 516805 25/10/2014 73662 21/12/2014
DKF6006 516498 19/10/2014 52583 18/12/2014
COT6116 519001 21/10/2014 60501 18/12/2014
MMB1028 519008 21/10/2014 54521 18/12/2014
DHX9994 519011 21/10/2014 73662 18/12/2014
AOF3674 519040 26/10/2014 51852 22/12/2014
AOF3674 519039 26/10/2014 51851 22/12/2014
EPD2438 519025 25/10/2014 64910 21/12/2014
FIR9525 518110 25/10/2014 73662 19/12/2014

DWA2173 518220 31/10/2014 55418 22/12/2014
CUE8093 518161 24/10/2014 73662 19/12/2014
DMD9735 518197 30/10/2014 53800 20/12/2014
ENQ7256 512774 19/10/2014 54521 18/12/2014
DGZ4222 515552 25/10/2014 54521 19/12/2014
CLR5050 515121 21/10/2014 57380 18/12/2014
CJL0511 516829 26/10/2014 51852 19/12/2014
CJL0511 516828 26/10/2014 51851 19/12/2014
FNH3509 516831 26/10/2014 51852 19/12/2014
FNH3509 516830 26/10/2014 51851 19/12/2014
FDM2404 516822 26/10/2014 51851 19/12/2014
DRS4904 517337 19/10/2014 51851 18/12/2014
FJK7220 517834 20/10/2014 60412 18/12/2014
EAN7997 517475 19/10/2014 51851 18/12/2014
EPD2438 517345 22/10/2014 51852 18/12/2014
EPD2385 517571 22/10/2014 73662 19/12/2014
ERE4423 517229 26/10/2014 51851 19/12/2014
FLH6782 515417 21/10/2014 54600 19/12/2014
CLW8388 515628 02/11/2014 55500 21/12/2014
DWN8245 517788 23/10/2014 51851 19/12/2014
FHP4681 517225 25/10/2014 55416 19/12/2014
CJA9982 517230 26/10/2014 51851 19/12/2014
DWJ9308 517906 20/10/2014 73662 18/12/2014
HCY7368 518240 03/11/2014 54521 22/12/2014
ERE3661 518202 30/10/2014 54870 20/12/2014
HDO4960 518138 31/10/2014 73662 21/12/2014
DFN4272 516815 26/10/2014 52311 21/12/2014
DDD5415 516825 26/10/2014 51852 19/12/2014
DDD4515 516824 26/10/2014 51851 19/12/2014
CFA6788 516294 03/11/2014 51851 22/12/2014
CFA6788 519521 03/11/2014 73662 22/12/2014
DFN4272 519037 26/10/2014 65640 22/12/2014
DDD4515 514560 25/10/2014 60501 19/12/2014
EDW9432 512565 19/10/2014 55680 18/12/2014
DUI7904 508870 19/10/2014 55416 18/12/2014

Edital n.º: 11

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
EDT2056 515369 15/08/2014 51851 R$ 127,69
DND8194 511277 25/06/2014 58196 R$ 574,59
DSZ6445 513965 27/07/2014 55250 R$ 85,13
HMJ6806 513086 07/07/2014 73662 R$ 85,13
EZD4595 511279 28/06/2014 73662 R$ 85,13
EYV1721 515347 14/08/2014 51851 R$ 127,69
EGH7441 512474 18/08/2014 73662 R$ 85,13

Edital n.º: 11 

COMUNICADO DE LANÇAMENTO DO IPTU 2015
A Prefeitura Municipal de São Sebastião comunica a todos os proprietários e possuidores de 

imóveis que se encontrem inscritos no Cadastro Imobiliário Municipal que os carnês para o pagamento 
do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, incluindo a Taxa de Coleta de Lixo, referentes ao 
exercício de 2015, foram postados junto aos Correios entre os dias 17 e 21 de novembro de 2014 para 
a respectiva notificação de lançamento.

Os contribuintes que não acusarem o recebimento de seus carnês deverão formalizar comunicado 
à Secretaria da Fazenda, junto à Divisão de Cadastro Fiscal, no prazo de até 15 (quinze) dias deste 
edital, findo o qual serão considerados efetivamente notificados do lançamento.

A partir de 15/12/2014, os contribuintes que necessitarem de uma segunda via dos seus carnês 
poderão solicitá-la por meio eletrônico, através do sítio da Prefeitura na internet, qual seja, www.
saosebastiao.sp.gov.br, ou ainda presencialmente, a partir de 22/12/2014 junto à Divisão de Cadastro 
Fiscal, situada no Paço Municipal.

As opções de pagamento são as seguintes:
- Em cota única:

•	 com 20% (vinte por cento) de desconto até 12/01/2015;
•	 com 15% (quinze por cento) de desconto até 10/02/2015.

- Parceladamente, com 10% (dez por cento) desconto: 
•	 até 12/01/2015 para a parcela 01; 
•	 até 10/02/2015 para a parcela 02; 
•	 até 10/03/2015 para a parcela 03; 
•	 até 10/04/2015 para a parcela 04; 
•	 até 11/05/2015 para a parcela 05; 
•	 até 10/06/2015 para a parcela 06; 
•	 até 10/07/2015 para a parcela 07; 
•	 até 10/08/2015 para a parcela 08; 
•	 até 10/09/2015 para a parcela 09; 
•	 até 13/10/2015 para a parcela 10; 
•	 até 10/11/2015 para a parcela 11, e; 
•	 até 10/12/2015 para a parcela 12. 

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Secretaria da Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 12925/2012 – NICOLE DE SOUZA CASTRO - ME, inscrito no CNPJ sob nº 

13.183.539/0001-75, situado na AVENIDA DR FRANCISCO LOUP, 904 – MARESIAS com atividade 
de COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM A MANIPULAÇÃO DE 
FORMULAS, de que na data de 09/09/13 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 933 
série DIG em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária 
GRAVÍSSIMA no valor de M 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 24/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 5574/2013 – MARLUCE COUTINHO, inscrito no CPF sob nº 664.111.147-49, situado 

AVENIDA MANOEL REBELO FILHO, 1889 – BORACÉIA com atividade de SALÃO DE BELEZA de 
que na data de 14/11/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 563 série DIG em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no 
valor de 36 UFESP’ s.

02 – Processo 2226/2013 – FRANCISCO SOARES COSTA BAR - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
08.933.213/0001-60, situado RUA SERVIDÃO DA PASSAGEM, 890 – CAMBURI com atividade de 
BAR, de que na data de 14/11/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 566 série DIG 
em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE 
no valor de 36 UFESP’ s.

03 – Processo 6803/2013 – SEMATECNICA S/C LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 61.886.917/0002-
00, situado na RUA BERNARDINO DE FARIAS, S/N – CANTO DO MAR com atividade de 
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, de que na data de 14/11/14 foi lavrada a Notificação de 
Recolhimento de Multa nº 564 série DIG em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de 
MULTA por infração sanitária LEVE no valor de 20 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.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 25/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 10707/2011–VALDENIR GOMES, inscrito no CPF sob nº 114.692.218-37, situado 

RUA JOSEFA DE SANTANA NEVES, 349 – ITATINGA com atividade de BAR de que na data de 
18/09/12 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 091 série D em decorrência do 
inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no valor de 50 UFESP’ 
s.

02 – Processo 4780/2011 – VILMA MARIA SCULTZ, inscrito no CPF sob nº 603.945.799-68, 
situado RUA SEBASTIÃO ROMÃO CÉSAR, 658 – MARESIAS com atividade de SALÃO DE BELEZA, 
de que na data de 24/01/12 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 444série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no 
valor de 50 UFESP’ s.

03 – Processo 11351/2010– DOUGLEIDE RODRIGUES MERCEARIA, inscrito no CNPJ sob 
nº 09.436.592/0001-63, situado na RUA JÚLIO PRESTES DE ALBUQUERQUE, 279– ITATINGA 
com atividade de BAR E MERCEARIA, de que na data de 10/06/11 foi lavrada a Notificação de 
Recolhimento de Multa nº 429 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.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 26/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 3879/2013– SUNSHINE BEACH DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 

17.247.683/0001-89, situado ESTRADA DO CAMBURI, 932 LOJA 01 – CAMBURI com atividade de 
LANCHONETE/GELADO COMESTÍVEL(AÇAI) de que na data de 29/10/13 foi lavrada a Notificação 
de Recolhimento de Multa nº 562 série DIG em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, 
de MULTA por infração sanitária GRAVE no valor de 36 UFESP’ s.

02 – Processo 4114/2013 –TATIANE DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 405.432.688-96, situado 
RUA ANTONIO GOULART MARMO, 289 – CENTRO com atividade de LANCHONETE, de que na 
data de 16/10/13 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 1104 série DIG em decorrência 
do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no valor de 36 
UFESP’ s.

03 – Processo 4113/2013– EQUIPE MAGROES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
14.743.422/0001-61, situado na AV. MAGNO PASSOS BITENCOURT, 322 – BARRA DO UNA com 
atividade de ALBERGUE, de que na data de 16/10/13 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de 
Multa nº 1105 série DIG 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.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 27/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 7785/2012 – GABRIEL CARLOS BUENO, inscrito no CPF sob nº 457.929.338-

04, situado RUA DIOGENES DE MATOS, 134 – BOIÇUCANGA com atividade de LANCHONETE de 
que na data de 24/10/13 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 1103 série DIG em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no 
valor de 36 UFESP’ s.

02 – Processo 1053/2012 –HOTEL POUSADA DO CANTO MAGICO LTDA ME, inscrito no CNPJ 
sob nº 46.482.832/0001-92, situado RUA DA SUDELPA, 257 – MARESIAS com atividade de HOTEL, 
de que na data de 24/06/13 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 1077 série DIG em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária LEVE no valor 
de 36 UFESP’ s.

03 – Processo 4122/2013– ROGERIA AP. SANTOS DANTOS ME, inscrito no CNPJ sob nº 
13.554.260/0001-50 situado na RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 461 – TOPOLANDIA com 
atividade de COMERCIO VAREJISTA ÁGUA E GÁS, de que na data de 15/10/13 foi lavrada a 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 1310 série DIG 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.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 28/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 7798/2011 – PATRICIA MOREIRA RESTAURANTE - ME, inscrito no CNPJ sob 

nº 06.307.822/0001-04, situado AVENIDA FRANCISCO LOUP, 400 – MARESIAS com atividade de 
RESTAURANTE de que na data de 16/10/12 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 
410 série D em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária 
GRAVISSIMA no valor de 300 UFESP’ s.

02 – Processo 4998/2012 – NICOLE DE SOUZA CASTRO - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
13.183.539/0001-75, situado AVENIDA FRANCISCO LOUP, 904 – MARESIAS com atividade de 
DROGARIA, de que na data de 07/05/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 570 
série DIG em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária 
GRAVÍSSIMA no valor de 201 UFESP’ s.

03 – Processo 13568/2010– DEOFONSO GOMES DA SILVA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
06.345.023/0001-14 situado na RUA BANDEIRANTES, 29 – CAMBURI com atividade de PADARIA 
COM FABRICAÇÃO, de que na data de 06/03/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa 
nº 571 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.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 29/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 11434/2012 – RAIA S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.605.664/0257-92, situado RUA 

DUQUE DE CAXIAS, 232 – CENTRO com atividade de DROGARIA de que na data de 06/08/13 foi 
lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 434 série D em decorrência do inadimplemento, 
dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no valor de 50 UFESP’ s.

02 – Processo 9745/2013 – ROBSON MARTINS DA SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 
12.098.460/0001-83, situado RODOVIA RIO - SANTOS, KM 178 – JUQUEY com atividade de 
LANCHONETE, de que na data de 18/11/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 530 
série D em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária 
GRAVE no valor de 40 UFESP’ s.

03 – Processo 6271/2013– LILIANA ORECCHIO, inscrito no CPF sob nº 034.130.668-11 situado na 
RUA CAPITÃO LUIZ SOARES, 522 – CENTRO com atividade de DOCERIA, de que na data de 18/11/14 
foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 529 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.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 30/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 4263/2013 – THATTIANNY ALVES DE OLIVEIRA SIMOES, inscrito no CPF sob nº 

858.339.401-68, situado AVENIDA WALKIR VERGANI LOJAS 25/26, 614 – MARESIAS com atividade 
de RESTAURANTE de que na data de 28/08/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa 
nº 1062série DIG em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração 
sanitária GRAVE no valor de 36 UFESP’ s.

02 – Processo 1809/2013 – JOSIAS RODRIGUES DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 070.766.038-
61, situado RUA ONOFRE SANTOS, 33 – ITATINGA com atividade de CABELEIREIRO, de que na data 
de 20/11/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 1037 série DIG em decorrência do 
inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária LEVE no valor de 10 UFESP’ s.

03 – Processo 3880/2013– ISADORA MOREIRA GARCIA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
15.303.736/0001-06 situado na AVENIDA WALKIR VERGANI, 1172 – BOIÇUCANGA com atividade 
de RESTAURANTE, de que na data de 19/11/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa 
nº 1078 série DIG 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.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 31/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 14290/2012 – CLAUDIO O. S. FILHO MINIMERCADO - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
14.564.756/0001-78, situado AVENIDA FRANCISCO LOUP, LOJA 01 ,313 – MARESIAS com atividade 
de FRUTARIA / MINIMERCADO de que na data de 14/11/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento 
de Multa nº 565 série DIG em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 36 UFESP’ s.
02 – Processo 7217/2012 – NICOLE DE SOUZA CASTRO - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
13.183.539/0001-75, situado AVENIDA FRANCISCO LOUP, 904 – MARESIAS com atividade de 
DROGARIA, de que na data de 17/11/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 569 
série DIG em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária 
GRAVÍSSIMA no valor de 201 UFESP’ s.

03 – Processo 13584/2013– FELIPE JOSE GALLARDO, inscrito no CPF sob nº 305.847.308-70 
situado na RUA ITALO DO NASCIMENTO, 646 AP 4C – PORTO GRANDE com atividade de GUARDA 
CIVIL MUNICIPAL, de que na data de 11/02/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 
271 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.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 32/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 9347/2013 – MILTON GONÇALVES DA CRUZ inscrito no CPF sob nº 279.339.008-

95, situado AVENIDA PROFESSOR JOSÉ MACHADO ROSA,1332 – ITATINGA com atividade de BAR 
de que na data de 28/08/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 1063 série DIG em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no 
valor de 36 UFESP’ s.

02 – Processo 4543/2013 – ANA PAULA OLIVEIRA MINIMERCADO - EPP, inscrito no CNPJ sob 
nº 08.470.909/0001-15, situado RUA ITATIAIA, 716 – BARRA DO UNA com atividade de MERCADO, 
de que na data de 16/11/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 191 série DIG em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no 
valor de 36 UFESP’ s.

03 – Processo 9697/2013– JUSSARA DE MORAES DROGARIA - ME, inscrito no CNPJ sob 
nº 05.597.819/0001-00 situado na ESTRADA RODOVIA SÃO SEBASTIÃO - BERTIOGA, 633 – 
BAREQUEÇABA com atividade de DROGARIA, de que na data de 03/10/14 foi lavrada a Notificação 
de Recolhimento de Multa nº 945 série DIG em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, 
de MULTA por infração sanitária GRAVÍSSIMA no valor de 80 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.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 33/2014
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, fica notificado:
01 – Processo 1163/2014 – ROSANGELA MARIA DAS DORES SANTANA inscrito no CNPJ sob 

nº 17.697.739/0001-05, situado RUA MAURICIO B. FAUSTINO, 807 – JUQUEHY com atividade de 
CABELEIREIRO de que na data de 25/11/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 
1311 série DIG em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração 
sanitária GRAVE no valor de 36 UFESP’ s.      

02 – Processo 8491/2013 – FUNERÁRIA PARAÍSO SÃO SEBASTIÃO LTDA – ME inscrito no 
CNPJ sob nº 06.249.766/0001-90, situado RUA CAPITÃO LUIZ SOARES, 557 SALA 3 – CENTRO 
com atividade de FUNERÁRIA, de que na data de 06/08/14 foi lavrada a Notificação de Recolhimento 
de Multa nº 447 série DIG em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 60 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO CONVOCA AS PESSOAS 

ABAIXO RELACIONADAS PARA COMPARECEREM NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, SITUADO NA RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, ATÉ O DIA 
19 DE DEZEMBRO DE 2014, NOS DIAS ÚTEIS, DAS 8H30MIN ÀS 17H30MIN, PARA TRATAR 
DE ASSUNTO REFERENTE AOS PROCESSOS CITADOS, QUE VERSAM SOBRE VALORES 
RESCISÓRIOS.

AGDA JUSSIARA SOARES ATANASIO, PROCESSO Nº 12527/2010;
JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS ALMEIDA, PROCESSO Nº 1502/2013;
MARIA DAJUDA VICENTE DOS SANTOS, PROCESSO Nº 11897/2011;
SUELY DOMINGUES GRAÇA, PROCESSO Nº 1497/2013;
TAMERA NOGUEIRA GONZALES, PROCESSO Nº 1496/2013.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

04 DE DEZEMBRO DE 2014

 PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA  -  ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL – GUARDA VIDAS TEMPORÁRIO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO TORNA PÚBLICA A DIVULGAÇÃO 

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO (TEMPO 
DETERMINADO) PARA O CARGO DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO CONFORME EDITAL DE 
ABERTURA DE INSCRIÇÃO Nº 02/2014.

CLASSIF NOME PSA RCP TOTAL
01 RICO GEORGE RUSSO 43 47 90
02 PAULO AUGUSTO AMORIM 40 44 84
03 ROBINSON BELEM 41 42 83

OS CLASSIFICADOS  DEVERÃO COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NA DIVISÃO DE 
ADMISSÃO PARA DAR INÍCIO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. 

São Sebastião, 04 de dezembro de 2014.  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 33/2014

Em cumprimento ao disposto no art. 52 da Lei Municipal 1476/2001, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Vigilância Sanitária, torna públicas as seguintes DECISÕES DEFINITIVAS em 
Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 28/07/2014:

 01 - Processo nº 12918/2012 – PHARMACIA MOISHA LTDA ME - AIP nº 884 série BC – CNPJ nº 00458800/0001-50 - Localidade  RUA MARIO O. GALVÃO,452 LOJA 11 JUQUEHY - Atividade DROGARIA 
- Dispositivos legais transgredidos ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL 5991/73 C/C ART.33 XIX DA LEI MUNICIPAL 1476/01- Tipificação da infração FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO DE INTERESSE 
À SAÚDE, DROGARIA, SEM A DEVIDA OBSERVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FARMACEUTICA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. CONSTA NESTA VISA PROCESSO DE BAIXA DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA DA PAULA ALVES DE SOUZA DESDE 15/07/2012 Penalidade imposta MULTA RECOLHIDA

02 - Processo nº 13085/2012 – DUCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C - AIP nº 881 série BC – CNPJ nº 50322148/0002-00 - Localidade RUA CAPITÃO LUIZ SOARES,557 CENTRO - 
Atividade LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS - Dispositivos legais transgredidos ART.33, XIII DA LEI MUNICIPAL 1476/01- Tipificação da infração USAR PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE (TUBO 
VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, ALMOFADA PARA ASEPSIA, SAUAB, LIQUENINE, KIT PARA COLETA DE METAIS PESADOS) COM PRAZO DE 
VALIDADE EXPIRADO, CONFORME TRM 751 SÉRIE D Penalidade imposta MULTA POR FALTA GRAVE

03 - Processo nº 8087/2012 – COMPANHIA NACIONAL DE ARMAZÉNS GERAIS ALFANDEGADOS - AIP nº 254 série DIG – CNPJ nº 71040653/0009-08 - Localidade AV. ENGº REMO CORREA DA 
SILVA,175O/1818 TOPOLÂNDIA - Atividade PADARIA / RESTAURANTE - Dispositivos legais transgredidos NO ARTIGO 9 PARÁGRAFO 1º DO REGULAMENTO APROVADO PELO DECRETO Nº12342/78- 
Tipificação da infração NÃO ESTAR CONECTADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO EXISTENTE (SABESP), TENDO HAVIDO INFRAÇÃO SANITÁRIA CONSIDERADA DE RISCO À SAÚDE Penalidade 
imposta ADVERTENCIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 34/2014
Em cumprimento ao disposto no art. 52 da Lei Municipal 1476/2001, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Vigilância Sanitária, torna públicas as seguintes DECISÕES DEFINITIVAS em 

Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 29/07/2014:
01 - Processo nº 7687/2013 – DROGARIA SÃO PAULO S/A - AIP nº 018 série DIG - CNPJ nº 61412110/0268-987 - Localidade AV.GUARDA MOR LOBO VIANA 198 CENTRO       - Atividade DROGARIA 

- Dispositivos legais transgredidos ART.3º DA RDC 44/2009-ANVISA,A INFRAÇÃO ESTÁ TIPICADA NO ART.33 XIX DA LEI MUNICIPAL 1476/2001- Tipificação da infração CONSTATEI PELO AUTO DA 
INFRAÇÃO Nº313 SÉRIE CD,LAVRADO NO DIA 24/06/2013 A SEGUINTE IRREGULARIDADE:AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO POR MOTIVO 
DE FÉRIAS. Penalidade imposta MULTA RECOLHIDA

02 - Processo nº 014286/2012 – DROGARIA DO POVÃO DE SANTO AMARO LTDA - AIP nº 621 série BC - CNPJ nº 38905089\0005-31 - Localidade R.DRº ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 67 CENTRO - 
Atividade DROGARIA - Dispositivos legais transgredidos ART.33,XIII DA LEI MUNICIPAL Nº1476\01- Tipificação da infração EXPOR NO LOCAL DE VENDA MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS,PRODUTOS 
COM DATA VALIDADE EXPIRADA. Penalidade imposta MULTA RECOLHIDA

03 - Processo nº 7698/2013 – DENIR RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO - AIP nº 453 série DIG – CNPJ nº 024472012/0001-47 - Localidade AVENIDA ADELINO TAVARES, 18 BARRA DO SAHY - Atividade 
DROGARIA - Dispositivos legais transgredidos ART.33,INCISO XIX DA LEI MUNICIPAL 1476/01 C/C LEI FEDERAL 5991/73 ARTIGO 15 PARÁGRAFO 1º C/C RDC Nº44 DE 17 DE AGOSTO DE 2009- Tipificação 
da infração POR FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO DE INTERESSE A SAÚDE (DROGARIA) SEM TER RESPONSÀVEL TÈCNICO (FARMACEUTICO) PRESENTE NO ESTABELECIMENTO. 
Penalidade imposta ADVERTÊNCIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 35/2014
Em cumprimento ao disposto no art. 52 da Lei Municipal 1476/2001, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Vigilância Sanitária, torna públicas as seguintes DECISÕES DEFINITIVAS em 

Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 28/07/2014:
 01 - Processo nº 14069/2012 – PLAYZ ENTRETENIMENTO LTDA - ME - AIP nº 313 série DIG – CNPJ nº 115683010/0002-271 - Localidade RUA DOUTOR ALTINO ARANTES,3081 CENTRO - Atividade 

COM.VAREJISTA SORVETES E SEMELHANTES - Dispositivos legais transgredidos NO ARTIGO 33 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 1476/01- Tipificação da infração FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO 
SEM LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO ORGÃO RESPONSÁVEL Penalidade imposta ADVERTÊNCIA

02 - Processo nº 3905/2012 – OLAIR FRANCISCO SILVA PIZZARIA ME - AIP nº 715 série BC – CNPJ nº 13321163/0001-18 - Localidade AV FRANCISCO LOUP,872 MARESIAS - Atividade PIZZARIA - 
Dispositivos legais transgredidos ARTIGO 33 INCISO I DA LEI MUNICIPAL 1476/01- Tipificação da infração POR FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO DE INTERESSE A SAÚDE (PIZZARIA) SEM A 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Penalidade imposta ADVERTÊNCIA

03 - Processo nº 1052/2012 – HOTEL POUSADA DO CANTO MAGICO LTDA -ME - AIP nº 714 série BC – CNPJ nº 46482832/0001-92 - Localidade RUA SUDELPA,257 MARESIAS - Atividade HOTEL 
- Dispositivos legais transgredidos ARTIGO 33, INCISO XX DA LEI MUNICIPAL 1476/01- Tipificação da infração POR DESCUMPRIR ATOS  EMANADOS DA AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE, 
VISANDO A APLICAÇÃO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE À PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE NA FORMA DAS FICHAS DE PROCEDIMENTOS Nº 1099/09 E 1394/10 Penalidade imposta 
ADVERTÊNCIA
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RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS
DA CÂMARA MUNICIPAL

REQUERIMENTO Nº 384/2014
“Solicita informações ao Executivo sobre a possibilidade de elaborar estudos visando criar o tratamento de hidroterapia na Costa Sul”.
Senhor Presidente,
Considerando a necessidade de ampliação de hidroterapia no município, já solicitada por este vereador, em trabalho recente, quando foi proposta a 

criação de sessões na piscina do Centro de Apoio Educacional 9CAE) do Pontal da Cruz;
Considerando que há necessidade de estudar uma forma de atender também os pacientes da Costa Sul na própria região visando facilitar o acesso 

a esse tratamento importante na recuperação de pacientes das mais variadas patologias;
Considerando que, atualmente, as pessoas contam apenas com as sessões de hidroterapia realizadas no bairro Topolândia, região central, e muitos 

pacientes que necessitam do tratamento acabam deixando de ser atendidos por problemas de locomoção;
Considerando que este vereador tem sido procurado por moradores de Costa Sul que pedem para levar a hidroterapia também à região;
É que
O vereador infra-assinado, nos termos regimentais em vigor, REQUER seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, Ernane Primazzi, informar à 

esta Casa de Leis o que segue:
a) Qual a possibilidade de a administração levar o atendimendo de hidroterapia aos moradores da Costa Sul para facilitar o acesso de pacientes da 

região ao tratamento terapêutico?
b) Há estudos, por parte da administração, de ampliar esse atendimento na região e local definido para a instalação de sessões de hidroterapia?
c) Caso positivo, fornecer masi detalhes sobre o atendimento.
d) Caso negativo, o que pode ser feito para facilitar o acesso de pacientes da Costa Sul que enfrentam problemas de locomoção para serem 

atendidos?
Plenário da Câmara Municipal de São Sebastião, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, 24 de Junho de 2014

José Reis de Jesus Silva
“REIS”

Vereador - PSB
1ºSecretário

Ofício n. º 553/ 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 384/2014 recebido em 07/07/2014, de autoria do Ilustre Vereador José Reis de Jesus Silva, aprovado por 
unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, requerimento que solicita informações sobre a possibilidade de elaborar estudos visando criar o 
tratamento de hidroterapia na Costa Sul, na forma que se requer, há que se responder o seguinte, que como bem salientou a Nobre Vereadora tal 
pretensão deste Alcaide 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 no momento não, considerando que não existe equipamento instalado para prática de hidroterapia;
b) Não. Porém podemos levar o assunto para discussões técnicas na Rede de Pessoa com Deficiência - “Viver sem Limites”;
c) Prejudicado;
d) O município apresentou um projeto para o Ministério da Saúde para reformar o atual PA de Boiçucanga (quando este for para o prédio novo - 

Hospital de Boiçucanga) e transformá-lo no Centro de Reabilitação. Face ao exposto teria que ser avaliado no projeto de reforma se cabe uma piscina 
no espaço. Por outro lado podemos levantar o nº de pacientes e criar um fluxo para atendimento na Unidade de Reabilitação do Topo, enquanto se 
aguarda outras providências. 

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 7373/2014

REQUERIMENTO Nº 386/2014
“Requer ao chefe do Poder Executivo informações sobre a “não participação” dos atletas do município na 58ª edição dos Jogos Regionais”.
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 da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

É que, REQUEIRO depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Douto Primário, 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) Caraguatatuba receberá a 58ª edição dos Jogos REgionais, atletas de municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte 
da grande São Paulo, estarãono município vizinho de 02 a 12 de julho.

Serão 24 modalidades esportivas entre elas Atletismo, Atletismo PCD, Basquetebol, Biribol, Bocha, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, 
Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Malha, Natação, Natação PCD, Taekwondo, Tênis, Tênis de MEsa, Vôlei de Praia, Voleibol 
e Xadrez. Nesta edição do evento, serão também realizadas competições nas modalidades extras: Beach Soccer e Futevôlei.

Esta é a 6ª vez em que Caraguatatuba sedia os Jogos Regionais, nos últimos 10 anos, fato que coloca a cidade como recordista em número de vezes 
em que sediou o evento em um curto período.

A 58ª edição dos Jogos Regionaisé uma realização da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer do Estado de São Paulo em parceria com o Governo 
Municipal de Caraguatatuba.

Diversos atletas, de inúmeras modalidades, procuraram este vereador reclamar a não participação do município na próxima edição dos Jogos.
Sendo assim, questiono: Procede a informação que nosso município não participará da 58ª edição dos Jogos Regionais?
2) Caso positivo, quais os motivos que levaram à “não participação”?
3) Caso negativo, quais as modalidadees e numero de atletas inscritos?

Plenário da Câmara Municipal de São Sebastião, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, 16 de Junho de 2014

JAIR PIRES
Vereador Líder de Bancada PSDB

Ofício n. º 386/ 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. 386/2014 recebido no dia 07.07.2014, de autoria do Ilustre Vereador Jair Pires, aprovado por unanimidade pelo 
Plenário da Câmara Municipal, Requerimento este que solicita informações sobre a “não participação”dos atletas do município na 58ª edição dos Jogos 
Regionais, 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  município de São Sebastião não participará da 58ª edição dos Jogos Regionais;
b) Como é de conhecimento público, a não participação do município nos Jogos Regionais se deve a um problema administrativo na inscrição de São 

Sebastião, problema este decorrente da perda do prazo da referida inscrição.
Vale destacar que era responsável direto pela inscrição a Divisão Administrativa, tendo a fiscalização/revisão do Departamento de Esportes.
Informo, ainda, que todos os servidores envolvidos na inscrição/fiscalização/revisão são funcionários efetivos da Prefeitura, com anos de experiência; 

como não poderia ser diferente, ao tomarmos conhecimento do erro dos funcionários, determinei a abertura de sindicância para apurar os fatos, bem 
como as responsabilidades e, assim, respeitando o que dispõe do Estatuto dos Servidores Públicos de São Sebastião, responsabilizar os envolvidos.

c) 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. 7374/2014

ELEIÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES “CIPA”
DA PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO - PERÍODO 2014/2016

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, amparado especialmente pelo Artigo 69, 
Inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal e Lei 2.054/10.

Convoca para o período de 08 de dezembro de 2014 a 22 de janeiro de 2015 a realização do processo eleitoral dos membros representantes 
dos servidores públicos na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – C.I.P.A, criada pela Lei 2.054/10.

I - Ficam convocados todos os SERVIDORES independente de filiação sindical, exclusivamente os colaboradores interessados, bastando 
apenas que estejam no âmbito da municipalidade sendo estes, nomeados ou concursados, do quadro permanente ou temporário da Prefeitura 
de São Sebastião, a se inscreverem como membros representantes dos servidores na eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
“CIPA”.

II - Farão se representar pela CIPA, todos os SERVIDORES no âmbito desta municipalidade, nos termos do item anterior.
Período de Inscrição:
III - As inscrições para os candidatos se encontrarão abertas a partir do dia 08 de dezembro de 2014 até o dia 23 de dezembro de 2014, no 

horário das 08h00min até as 17h00min respeitando o horário do almoço.
Locais de Inscrição:
•	 Costa Norte
- Regional Costa Norte;
•	 Costa Sul
- Pátio da Regional de Boiçucanga;
- Pátio da Regional de Maresias;
- Pátio da Regional de Juquey;
•	 Centro
- Divisão de Segurança do Trabalho;
- Unidade Básica de Saúde da Topolândia;
- Departamento de Recursos Humanos – D.R.H.;
Período de Propaganda:
IV - As propagandas dos candidatos deverão ser realizadas no período de 30 de dezembro até o dia 16 de janeiro de 2015, nos horários das 

08h00min até as 17h00min respeitando o horário do almoço.
Eleições e Apuração
V - As eleições serão realizadas dias 19, 20, 21 de janeiro de 2015, no horário das 08h00min e 17h00min e 22 de janeiro de 2015, no horário 

das 08h00min até as 16h00min, e sucessivamente no dia 22 de janeiro de 2015, ocorrerá a apuração, que se dará na Câmara dos Vereadores 
a partir das 16h00min.

VI - Para toda inscrição, deverá ser fornecida foto 3x4 (opcional para identificação na relação de inscritos), com apresentação de documento 
de identificação com foto; será fornecido no ato da inscrição protocolo com nome do candidato e data da inscrição. Os candidatos inscritos 
devem se fazer cientes no ato da inscrição do disposto no Art.1° e 5°, da lei 2.054 de 2010, outorgado sua inscrição, ficando cientes da região 
(entenda-se por região (núcleos) à qual o candidato concorre a eleição).

VII - A relação dos inscritos será publicada dia 29 de dezembro de 2014, data em que ocorrerá reunião com os candidatos.
VIII- A eleição se dará através da urna móvel, que disporá de uma lista de servidores e três urnas (sendo uma para cada dia e região 

atendida, utilizadas individualmente e que após período de captação será lacrada e aguardara posterior abertura para apuração, em local a 
ser previamente determinado);

IX - A urna móvel percorrerá roteiro a ser posteriormente elaborado;
X - A eleição se fará realizada durante os dias 19, 
20, 21 e 22 de janeiro de 2015 (data da apuração), perfazendo assim um total de quatro dias consecutivos.
XI - A urna móvel percorrerá o roteiro pré-estabelecido para o dia 19, na região da costa sul;
XII - A urna móvel percorrerá o roteiro pré-estabelecido para o dia 20, na região da costa norte;
XIII - A urna móvel percorrerá o roteiro pré-estabelecido para o dia 21 e 22, na região central; assim atendendo a necessária captação dos 

votos para referido pleito; sendo que após se encaminharão para apuração.
XIV - Os servidores que trabalharão no período das eleições; captação de votos; administração e apuração serão indicados após as 

inscrições, juntamente com as regras que seguirão o disposto na relação da Lei 2.054/2010.
São Sebastião, 28 de novembro de 2014

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.

“Dispõe sobre paralisação da E.M.E.I. TRÊS PORQUINHOS”. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e considerando o disposto no inciso 

VIII, do Artigo 69, da Lei Orgânica do Município e, 
Considerando o Decreto n° 5.930/2014 que autorizou o repasse financeiro para a entidade CRECHE DONA LAURINDA, com o objetivo de execução 

de atividades na área criança-creche, (0 a 3 anos de idade); 
Considerando que a partir da assinatura do Decreto, a entidade sem fins lucrativos assumiu a execução das atividades da CRECHE DONA LAURINDA, 

conforme dispõe o Termo de Convênio, parte integrante do Decreto; 
Considerando que a entidade sem fins lucrativos, atende toda demanda de Creche do Bairro do Morro do Abrigo; 
Considerando que o prédio onde funciona a E.M.E.I. Três Porquinhos não pertence ao Município;
Considerando a necessidade de o Município providenciar prédio próprio para o atendimento dessa demanda; 
Considerando que na E.M.E.I. Três Porquinhos, no ano de 2014, restaram matriculados apenas 21 alunos;
Considerando que no bairro onde a E.M.E.I. Três Porquinhos está inserida, existem mais 2 (duas) Unidades Escolares de Educação Infantil, com ofertas 

de vagas para demanda extra, bem como, reconhecido conceito educacional, que trará benefícios para os alunos e comunidade escolar; e
Considerando a conveniência e a oportunidade dessa transferência ser realizada para as Unidades Escolares de Educação Infantil mais próximas, ante 

a disponibilidade e capacidade de absorção da demanda escolar extra:
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica paralisado o funcionamento da E.M.E.I. TRÊS PORQUINHOS – código 648723, localizada na Travessa Batuíra, 29 – Bairro São 
Francisco, neste Município. 

Artigo 2º- As crianças na fase de pré-escola, 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, da E.M.E.I. paralisada, serão atendidas na Escola Municipal de 
Educação Infantil mais próxima de suas residências.

Artigo 3º- Este Decreto entrará em vigor a partir de 22 de dezembro de 2014.
     São Sebastião,       3         de dezembro de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

LEI Nº 6161/2014

“Dispõe sobre paralisação da E.M.E.I. CATATAU”. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e considerando o disposto no inciso VIII, 
do Artigo 69, da Lei Orgânica do Município e, 
Considerando o Decreto n° 5.924/2014 que autorizou o repasse financeiro para a entidade ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, 
entidade sem fins lucrativos, com o objetivo de execução de atividades na área criança-creche, (0 a 3 anos de idade); 
Considerando que a partir da assinatura do Decreto, a entidade sem fins lucrativos assumiu a execução das atividades da ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE 
DE PROMOÇÃO SOCIAL, conforme dispõe o Termo de Convênio, parte integrante do Decreto; 
Considerando que a entidade sem fins lucrativos, atende toda demanda de Creche do Bairro Vila Amélia e Centro; 
Considerando que o prédio onde funciona a E.M.E.I. Catatau não pertence ao Município;
Considerando a necessidade de o Município providenciar prédio próprio para o atendimento dessa demanda; 
Considerando que na E.M.E.I. Catatau, no ano de 2014, restaram matriculados apenas 40 alunos;
Considerando que no bairro onde a E.M.E.I. Catatau está inserida, existe mais 1 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, com ofertas de vagas para 
demanda extra, bem como, reconhecido conceito educacional, que trará benefícios para os alunos e comunidade escolar; e
Considerando a conveniência e a oportunidade dessa transferência ser realizada para a Unidade Escolar de Educação Infantil mais próxima, ante a 
disponibilidade e capacidade de absorção da demanda escolar extra:

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica paralisado o funcionamento da E.M.E.I. CATATAU - código 212647, localizada na Rua Cidade de Santos, 176 - Centro, neste Município. 
Artigo 2º- As crianças na fase de pré-escola, 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, da E.M.E.I. paralisada, serão atendidas na Escola Municipal de Educação 
Infantil - E.M.E.I.  mais próxima de suas residências.
Artigo 3º- Este Decreto entrará em vigor a partir de 22 de dezembro de 2014.

São Sebastião,         3       de dezembro de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

LEI Nº 6162/2014

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEESP082 – Processo n.º 60.704/14.
Contratada: Port Supply Agência Marítima e Offshore Ltda. - ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: para execução de serviços de reforma para adequação à Acessibilidade do Ginásio 
de Esportes “José de Souza” – Gringão - Varadouro, com fornecimento de material e mão 
obra.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: CV nº 022/14.
Valor: R$ 83.011,32 (oitenta e três mil, onze reais e trinta e dois centavos).
Data: 03.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Jaci da Silva pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU083 – Processo n.º61.010/14.
Contratada: Medtronic Comercial Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: aquisição de bomba de infusão contínua de insulina para atender paciente triado 
pelo Serviço Social.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV n.º 035/14.  
Valor: R$ R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).
Data: 03.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Rodrigo Magalhães do Vale pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEGUR084 – Processo n.º 61.128/14.
Contratados: Sergio Memoli Sobrinho, Sergio Naufal Memoli e Eliane Naufal Memoli.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: locação do imóvel localizado à Rua Sebastião Silvestre Neves, n.º 185, Centro, 
São Sebastião – SP.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 010/14.  
Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
Data: 06.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Sergio Memoli Sobrinho, Sergio 
Naufal Memoli e Eliane Naufal Memoli pelos contratados.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU085 – Processo n.º 60.824/14.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda. - EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: execução de serviços de construção da Unidade Básica de Saúde – Boiçucanga, 
com fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 08 (oito) meses.
Modalidade: TP nº. 009/14
Valor: R$ 506.692,98 (quinhentos e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa 
e oito centavos).
Data: 10.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Adriano Cesar Pereira pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU086 – Processo n.º 60.782/14.
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e Comércio Ltda..
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: execução de serviços de construção da Unidade Básica de Saúde – Canto do Mar, 
com fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 08 (oito) meses.
Modalidade: TP nº 007/14.  
Valor: R$ 530.890,19 (quinhentos e trinta mil, oitocentos e noventa reais e dezenove 
centavos).
Data: 10.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Sérgio Borges Padilha pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU087 – Processo n.º 61.334/14.
Contratada: Port Supply Agência Marítima e Offshore Ltda. - ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços de reforma e adequação para acessibilidade do Centro de 
Saúde - Topolândia, com fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 09 (nove) meses.
Modalidade: DJ nº. 014/14.  
Valor: R$ 214.199,22 (duzentos e quatorze mil, cento e noventa e nove reais e vinte e dois 
centavos).
Data: 11.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Jaci da Silva pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEDUC088 – Processo n.º 61.143/14.
Contratada: Tefil Comércio de Artigos Eletrônicos Ltda. – ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: aquisição de filtro central com instalação para as Unidades Escolares Municipais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV n.º 047/14.  
Valor: R$ 78.938,00 (setenta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais).
Data: 11.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Teresinha Aparecida Filgueiras pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEFAZ089 – Processo n.º 61.065/14.
Contratada: Total Comércio e Serviços de Veículos Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: fornecimento de veículo padrão popular para sorteio conforme Lei nº 2273/13.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP n.º 025/14
Valor: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Data: 13.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Marcus Vinicius Turner de Godoy pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SECTUR090 – Processo n.º 61.291/14.
Contratada: L. F de Melo Quiosque - ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Concessão remunerada de uso de espaço público: Quiosque de alimentação 
localizado na Rua da Praia, denominado Quiosque “3 lanchonete A”, destinado à exploração 
do ramo de atividade de lanchonete, localizada na Rua da Praia – Centro.
Prazo: 05 (cinco) anos.
Modalidade: DJ nº. 012/14.
Valor: R$ 80.696,00 (oitenta mil, seiscentos e noventa e seis reais).
Data: 14.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luciana Ferreira de Melo pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEDUC091– Processo n.º 61.316/14.
Contratada: Port Supply Agência Marítima e Offshore Ltda. - ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: execução de serviços de adequação predial da Creche de Barra do Saí, com 
fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 06 (seis) meses.
Modalidade: DJ nº. 013/14.
Valor: R$ 502.378,82 (quinhentos e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e 
dois centavos).
Data: 17.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Jaci da Silva pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEDUC094 – Processo n.º 60.991/14
Contratada: ERJ Administração e Restaurantes de Empresas Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços no preparo de alimentação escolar, fornecimento de todos 
os insumos, logística, supervisão, equipamentos e utensílios, fornecimento de toda a 
mão-de-obra, para o preparo e distribuição necessárias para a execução dos serviços ora 
contratados nas unidades educacionais, prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, para atender aos alunos matriculados nas 
unidades educacionais do município.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP n.º 020/14.
Valor: R$ 10.236.717,48 (dez milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e dezessete 
reais e quarenta e oito centavos)
Data: 25.11.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Luiz Carlos Flores pela contratada.

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2013SESAU065 – Processo 
n.º 61.446/13.
Contratado: José Lúcio Lúlio Junior.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 018/13.
Valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Data: 06.10.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e José Lúcio Lúlio Junior pelo 
contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 10186/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
CONTRATADA: OFTALMO LASER LTDA EPP
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
2012SESAU037, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61.506/11, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 032/11.
SÃO SEBASTIÃO, 03 DE DEZEMBRO DE 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/14 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS 
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TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/12/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
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ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 
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“Dispõe sobre o Plano Municipal para a Infância e Adolescência e dá outras providências.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona e promulga  a seguinte Lei:
Artigo 1º- Fica aprovado o Plano Municipal para a Infância e Adolescência, de caráter decenal, que se constitui no Anexo Único, parte integrante e 

inseparável desta Lei, formado por Histórico e Eixos, de acordo com o disposto no artigo 227 da Constituição Federal e artigo 4º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Artigo 2º- Caberá a cada Secretaria Municipal, dentro da sua área, responder pelo desenvolvimento do presente Plano e proceder às articulações 
necessárias com as demais Secretarias Municipais, com outros órgãos de ação e sociedade civil, quando necessário.

Artigo 3º- Às Secretarias de Educação, Saúde e Trabalho e Desenvolvimento Humano, caberá  o monitoramento da execução do Plano Municipal para 
a Infância e Adolescência, por meio da avaliação anual do processo de sua implementação e a divulgação progressiva de  suas metas, podendo ser criada 
uma comissão inter setorial para esse trabalho.

Artigo 4º- Os resultados dos processos de monitoramento e da avaliação de que trata o artigo 3º, bem como a edição de leis supervenientes, poderão 
ensejar modificações no Plano e nos respectivos prazos de execução,  a serem submetidas à aprovação do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Artigo 5º- O Histórico do Anexo Único poderá ser alterado mediante Resolução do CMDCA, enquanto que os Eixos somente por autorização  legislativa, 
após audiência pública.

Artigo 6º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.

Artigo 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas  as disposições em contrário.
São Sebastião,  03 de dezembro de 2014.

                                                     
         ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

Projeto de Lei nº 51/2014

EIXO 1           PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA
TEMA: 1. CRIANÇAS COM SAÚDE

ÁREAS OBJETIVOS E METAS EXECUTORES PRAZO

1.1 Atendimento Pré-
Natal

1.1.1 Fortalecer a capacidade técnica, o tratamento e a qualidade da atenção dos 
serviços de saúde e de educação dirigidos às gestantes. SESAU/SEDUC CURTO PRAZO
1.1.2 Garantir a realização de seis ou mais consultas, incluindo a realização do 
teste de HIV e demais exames laboratoriais. SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
1.1.3 Garantir a proteção contra o tétano neonatal através da imunização das 
gestantes no pré-natal. SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
1.1.4 Preparar a gestante para o parto e a maternidade, enfatizando o apoio 
psicológico, possibilitando a discussão do parto humanizado. SESAU CURTO PRAZO
1.1.5 Fortalecer estratégias e ações interdisciplinares no pré-natal com o objetivo 
de melhor configurar o universo psicossocial da mãe e sua rede de sustentação 
com especial atenção à gestante com sintomas de depressão, à mãe adolescente 
e à gestante vítima de violência.

Rede de Proteção/
SESAU

AÇÃO 
PERMANENTE

1.2  Atenção obstétrica e 
neonatal humanizadas

1.2.1 Fortalecer o acesso, adequar a oferta de serviços e fortalecer a Rede 
Hospitalar, incluindo a expansão e qualificação de hospitais de referências para 
as gestantes e Recém-nascidos (RN) de risco.

SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

1.2.1.1 Fomentar a instalação da UTI neonatal e projeto mãe canguru. SESAU MÉDIO PRAZO
1.2.2 Fortalecer a articulação da equipe de referência com o serviço de saúde 
onde ocorrerá o parto, envolvendo ambas as equipes no pré-natal e cuidado no 
puerpério e na realização de alta conjunta.

SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

1.2.3 Garantir, antes da alta, o agendamento da consulta de puericultura e de 
puerpério ou o deslocamento de profissional, de preferência da atenção básica, 
até a residência da puérpera e do recém-nascido, visando reduzir os riscos de 
mortalidade neonatal.

SESAU CURTO PRAZO

1.2.4 Assegurar o direito à presença do acompanhante durante o trabalho de 
parto, no parto e pós parto, conforme Lei nº1.108/2005 e ao alojamento Conjunto, 
inclusive na Rede Privada.

HCSS AÇÃO 
PERMANENTE

1.2.5 Apoiar o parto natural com segurança e reduzir as taxas de cesárias 
desnecessárias. HCSS AÇÃO 

PERMANENTE
1.2.6 Assegurar a presença de um pediatra treinado em reanimação neonatal em 
todos os partos institucionais. HCSS AÇÃO 

PERMANENTE
1.2.7 Executar programas de preparação dos pais, visando à paternidade 
responsável.

SESAU/CIAMA/
SEDUC/SETRADH

AÇÃO 
PERMANENTE

1.2.8 Fomentar ações  com o tema “ hospital Amigo da Criança” e neste, dar 
a devida atenção ao vínculo mãe-bebê e estimular o envolvimento do pai na 
atenção neonatal.

PMSS/HCSS CURTO PRAZO

1.3  Aleitamento materno
1.3.1 Ampliar a Rede Regional de Bancos de Leite Humano nos hospitais/
Maternidades que tenham Unidades de Terapia Intensiva ou cuidados 
intermediários aos recém-nascidos e implantar serviços de coleta nas unidades 
de saúde.

SESAU/CIAMA AÇÃO 
PERMANENTE

1.4  Alimentação 
saudável, combate à 
desnutrição e anemias 
carenciais e prevenção 
do sobrepeso e 
obesidade infantil

1.4.1 Fortalecer ações visando à redução do sobrepeso infantil, da desnutrição 
crônica e da desnutrição aguda em áreas de maior vulnerabilidade por meio do 
aleitamento materno, cardápio nutricional nas creches e acompanhamento por 
agentes de saúde.

SESAU/SEDUC/
SETRADH

AÇÃO 
PERMANENTE

1.4.2 Campanhas de informação, educação e comunicação para uma alimentação 
adequada em quantidade e qualidade, promovendo práticas alimentares e estilos 
de vida saudáveis. 

SESAU/SEDUC/
SETRADH/SEESP

AÇÃO 
PERMANENTE

1.5  Vigilância à saúde 
pela equipe de atenção 
Básica

1.5.1 Intensificar o cuidado com o recém-nascido e a puérpera na primeira 
semana após o parto, aumentando a cobertura desse atendimento e reforçando a 
vinculação da mulher e do recém-nascido à unidade básica de saúde. 

SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

1.5.2 Qualificar e sensibilizar as equipes de atenção básica para a realização 
de visitas domiciliares desde a primeira semana de vida do bebê, visando à 
estimulação para o desenvolvimento da criança, à atenção e ao apoio a crianças 
com necessidades específicas.

SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

1.5.3 Capacitar as equipes para atenção às famílias de crianças com déficit 
nutricional ou sobrepeso, e para a identificação de sinais de maus-tratos e 
negligência. 

SESAUSEDUC/
SETRADH/REDE DE 
PROTEÇÃO

100% MÉDIO 
PRAZO

1.6 Acompanhamento 
do crescimento e 
desenvolvimento

1.6.1 Disponibilizar a Caderneta de Saúde da Criança em todas as Unidades de 
Saúde Básica, Maternidade, Hospitais e consultórios médicos. SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
1.6.2 Inserir a atenção e os cuidados com o desenvolvimento psíquico nos 
programas de assistência materno-infantil de saúde pública. SESAU CURTO PRAZO
1.6.3 Formar equipes interdisciplinares de cuidados à criança nas unidades de 
saúde, em especial integrar profissionais de saúde mental no atendeimento. SESAU CURTO PRAZO

1.7  Controle e 
assistência

1.7.1 Fortalecer a estratégia de Atenção às Doenças Prevalentes na Infância. SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

1.7.2 Capacitar profissionais de saúde e mobilizar gestores, visando reduzir a 
Transmissão Vertical do HIV/Aids. SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
1.7.3 Prestar apoio psicossocial às crianças soropositivas e a seus cuidadores. SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
1.7.4 Reduzir a prevalência da sífilis congênita, apoiando e esclarecendo os 
casais sobre a detecção e tratamento da gestante e seu companheiro. SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
1.7.5 Identificar e garantir a saúde auditiva e ocular com especial atenção aos 
testes de triagem.

SESAU/SEDUC/
HCSS

AÇÃO 
PERMANENTE

1.7.6 Promover a saúde bucal. SESAU/SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

1.7.7 Fomentar as medidas necessárias para a detecção precoce de doenças 
crônicas graves como o diabetes tipo 1 em toda a população infantil, e desenvolver 
programa de atendimento médico específico.

SESAU/SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

1.8 Cuidados para 
grupos específicos e 
crianças com deficiência

1.8.1 Promover e realizar estudos e pesquisas com o objetivo de prevenir, detectar 
e tratar o mais precocemente possível as dificuldades de desenvolvimento. SESAU/SEDUC MÉDIO PRAZO
1.8.2 Desenhar, implementar e fortalecer programas intersetoriais de saúde 
integral e educação especializada dirigidos às crianças com deficiência ou 
transtornos globais do desenvolvimento, dos quais participem a família e a 
comunidade.

SESAU/SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

1.8.3 Fortalecer programas de atenção integral à saúde das crianças, adaptados 
às realidades das comunidades indígenas, e outras comunidades isoladas, ou de 
grande vulnerabilidade.

SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

1.9 Ações conjuntas e 
intersetoriais

1.9.1 Fortalecer, em creches e pré-escolas, ações de promoção de saúde 
articuladas com as da educação e dos setores do desenvolvimento social, da 
cultura e do esporte.

SESAU/SEDUC/
SETRADH/SECTUR/
SEESP

AÇÃO 
PERMANENTE

1.9.2 Promover maior articulação dos programas governamentais de 
estimulação do desenvolvimento infantil com os realizados por organizações não 
governamentais.

SESAU/SEDUC/
SETRADH/SECTUR/
SEESP

CURTO PRAZO

1.10  Atenção à saúde 
mental 1.10.1 Atenção à gestante (recomendações). SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
1.10.2 Preparação e atenção ao parto (recomendações). SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
1.10.3 Apoio ao pai e à família (recomendações). SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
1.10.4 Acompanhamento no período do pós-parto (recomendações). SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
1.10.5 Serviços complementares: Assistência Social e Educação 
(recomendações).

SESAU/SEDUC/
SETRADH MÉDIO

1.10.6 Equipes especializadas em saúde mental da primeira infância 
(recomendações). SESAU CURTO PRAZO

1.10.7 Construção de redes profissionais de atenção e cuidados à primeira 
infância (recomendações), por meio da rede de proteção.

SESAU/SEDUC/
SETRADH/SEESP/
SECTUR

CURTO PRAZO

TEMA: 2. EDUCAÇÃO INFANTIL
2.1 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de quatro e cinco 
anos, e ampliar gradativamente, até 2020, a oferta de educação infantil, de forma 
a atender 50% da população de zero a três anos.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

2.2 Assegurar que todos os estabelecimentos de educação infantil estejam 
conforme os padrões de infraestrutura e funcionamento estabelecidos pelos 
órgãos competentes, mormente os relativos às características etárias das 
crianças, às crianças com deficiências, ao clima e à cultura locais.

SEDUC/SEGOV/
SECAD/SEO

AÇÃO 
PERMANENTE

2.3 Garantir, nos estabelecimentos de Educação Infantil, intérprete de LIBRAS em 
sala de aula com alunos com surdez severa/profunda. SEDUC CURTO PRAZO
2.4 Implantar, progressivamente, o atendimento em tempo integral para as 
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, dando prioridade, nessa progressão, às 
crianças em situação de vulnerabilidade.

SEDUC/SECTUR/
SEESP CURTO PRAZO

2.5 Estabelecer uma política de convênio do setor público com entidades 
comunitárias, filantrópicas ou confessionais que garanta atendimento segundo os 
critérios de qualidade, mediante aprovação no Conselho Municipal de Educação.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

2.6 Apoiar, com ações de educação infantil, os setores de assistência social, 
saúde e justiça, em seus programas voltados às famílias ou responsáveis por 
crianças com idade entre 0 e 6 anos, que ofereçam orientação e apoio à educação 
de seus filhos.

SEDUC/SETRADH/
SESAU/SAJUR CURTO PRAZO

TEMA: 3. A FAMILIA E A COMUNIDADE DA CRIANÇA
3.1 Ir ao encontro das famílias para construir com elas práticas sociais que 
lhes deem maiores possibilidades de participar de transformações na direção 
de melhoria na sua qualidade de vida e, consequentemente, na de suas 
crianças

SETRADH CURTO PRAZO

3.2 Adotar, metodologias e técnicas que propiciem utilização e otimização dos 
espaços mais adequados para o encontro com os grupos familiares, entre 
os quais: a) os locais que as famílias já frequentam, aproveitando-se das 
unidades de saúde, as instituições de educação infantil e do serviço social, 
as igrejas, as associações de moradores, áreas de lazer e outros; b) o próprio 
domicílio, nas visitas às famílias, como vem sendo feito por programas de 
governo e de organizações da sociedade civil, dando expressão e  vida ao 
sentido de comunidade.

SETRADH/SEESP/
SECTUR MÉDIO PRAZO

3.3 Estabelecer com os grupos familiares uma relação de valorização, de 
respeito, de alteridade, evitando-se assumir o seu papel, promovendo o 
encontro entre o conhecimento sistematizado dos profissionais e o saber 
cotidiano da família em prol do aprendizado dos dois.

SEDUC/SETRADH/

SESAU/SEESP/
SECTUR

AÇÃO 
PERMANENTE

3.4 Construir formas comunitárias que respeitem a diversidade cultural para o 
enfrentamento dos problemas vividos pelas famílias dos estratos mais baixos 
de renda, de sorte que as próprias famílias, num processo coordenado de 
discussão, ajuda e compromisso mútuos, vão criando e ampliando suas 
possibilidades de participação social, principalmente no que diz respeito ao 
cuidado e educação de suas crianças.

SETRADH/SEDUC MÉDIO PRAZO

LEI Nº 2300/2014 TEMA: 4. ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS
4.1 Alcançar a cobertura dos serviços de enfrentamento de situações de 
negligência, violência doméstica e as demais situações de exploração de 
crianças até 6 anos de idade.

SETRADH AÇÃO 
PERMANENTE

4.2 Universalizar o acompanhamento e o desenvolvimento de ações de 
prevenção à fragilização dos vínculos afetivos com as famílias das crianças 
em abrigos.

SETRADH AÇÃO 
PERMANENTE

4.3 Universalizar, até 2025, o acompanhamento das famílias das crianças 
de até 6 anos inseridas no BPC, por meio de serviços socioeducativos e 
desenvolvimento de ações socioassistenciais e de convivência para essas 
crianças.

SETRADH AÇÃO 
PERMANENTE

4.4 Universalizar o acompanhamento das famílias inseridas no Programa 
Bolsa- Família e que não estão cumprindo as condições estabelecidas, 
priorizando as famílias com crianças de até 6 anos.

SETRADH/SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

4.5 Ampliar a cobertura de ações socioeducativas e de convivência a crianças 
em situação de trabalho infantil, alcançando a erradicação total dessa situação 
até 2020

SETRADH LONGO PRAZO

4.6 Estimular até 2018 o restabelecimento do vínculo familiar e comunitário de 
100% das crianças abrigadas por situação de pobreza. SETRADH AÇÃO 

PERMANENTE
4.7 Ampliar a cobertura de atendimento do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil, erradicando, até 2025, todas as situações de trabalho infantil 
de crianças menores de 6 (seis)  anos.

SETRADH LONGO PRAZO

TEMA: 5. ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, FAMÍLIA ACOLHEDORA, ADOÇÃO
5.1 Em relação às 
famílias 5.1.1 Prevenir o abrigamento, por meio do fortalecimento das famílias. REDE PROTETIVA AÇÃO 

PERMANENTE

5.2 Em relação aos 
cuidados nos abrigos

5.2.1 Garantir, o cumprimento das normas básicas de recursos humanos do 
MDS (NOB-RH) que indicam a necessidade de uma equipe técnica composta 
de 1 psicólogo e 1 assistente social para cada 20 crianças.

SETRADH AÇÃO 
PERMANENTE

5.2.2 Profissionalizar o atendimento nos abrigos por meio de formação e 
capacitação continuada de seus dirigentes, coordenadores, equipe técnica, 
educadores e auxiliares.

SETRADH//SEDUC/
SESAU

AÇÃO 
PERMANENTE

5.2.3 Elaborar parâmetros de qualidade e monitoramento para os serviços de 
acolhimento institucional contemplando não apenas aspectos físico-estruturais 
dos abrigos e número máximo de crianças por unidade, como também a 
avaliação do desenvolvimento global da criança (dimensão física, psíquica e 
emocional) e do trabalho com a família de origem.

SETRADH/SEDUC/
SESAU

AÇÃO 
PERMANENTE

5.2.4 Garantir o efetivo trabalho com a família de origem da criança desde o 
momento da chegada desta no abrigo.

SETRADH/SEDUC/
SESAU

AÇÃO 
PERMANENTE

5.2.5 Acompanhar o processo de retorno da criança à família, pelo menos por 
um ano após este retorno ter ocorrido. SETRADH AÇÃO 

PERMANENTE
5.2.6 Elaborar parâmetros mínimos para a criação de protocolos para avaliação 
e acompanhamento continuado da criança abrigada, garantindo-se, assim, a 
preservação de sua história e a atenção singularizada.

SETRADH AÇÃO 
PERMANENTE

5.3 Em relação aos 
Programas de Famílias 
Acolhedoras

5.3.1 Promover campanhas para esclarecimento dos Programas Famílias 
Acolhedoras visando ampliar o número de famílias para o acolhimento. SETRADH MÉDIO PRAZO

5.3.2 Capacitar profissionais para desenvolver a metodologia dos Programas 
Famílias Acolhedoras SETRADH MÉDIO PRAZO
5.3.3 Criar dotação orçamentária para pagamento de subsídio financeiro às 
famílias acolhedoras. SETRADH MÉDIO PRAZO

5.4 Em relação aos 
processos de adoção

5.4.1 Promover campanhas para a adoção legal visando reduzir as adoções 
intuitu personae (modalidade de adoção na qual o parente biológico do 
adotando expressa sua vontade e anuência em relação à pessoa do adotante.)

SETRADH MÉDIO PRAZO

5.4.2 Articular serviços de saúde e das Varas de Infância para acompanhamento 
e apoio psíquico e jurídico às gestantes que se decidem pela entrega do bebê. SETRADH AÇÃO 

PERMANENTE

TEMA: 6. DO DIREITO DE BRINCAR AO BRINCAR DE TODAS AS CRIANÇAS
6.1 Elaborar um documento referência que consolide as estratégias utilizadas 
pela sociedade civil e pelos programas governamentais direcionados a crianças 
de 0 a 6 anos, com programas, ações e boas práticas de garantia do direito 
de brincar. 

SEDUC MÉDIO PRAZO

6.2 Fazer um levantamento de espaços públicos disponíveis, governamentais 
e das comunidades, e prepará-los de forma adequada para que sejam 
transformados em lugares do brincar das crianças de até 6 anos: espaços 
culturais, cinemas, museus, praças, parques, entre outros. Aumentar 
gradualmente a oferta destes espaços.

SECTUR/SEO/SEHAB AÇÃO 
PERMANENTE

6.3 Envolver a comunidade em todas as etapas de construção do espaço, 
possibilitando que manifestem suas necessidades, principalmente as crianças 
e seus familiares, e capacitar representantes dessa comunidade para 
acompanhar o funcionamento ou desempenhar funções naqueles espaços.

SETRADH/SEDUC/
SEO/SECTUR/
SEHAB/SEESP

MÉDIO PRAZO

6.4 Criar, nos primeiros anos deste Plano, editais específicos de incentivo à 
cultura, que estimulem, em lugares onde existam programas de geração de 
renda, projetos de trabalhos em arte para e com as crianças.

SECTUR/SETRADH MÉDIO  PRAZO

6.5 Incluir nos programas de formação continuada de professores e profissionais 
que atuam com crianças de até 6 anos, conteúdos, informações e práticas que 
os habilitem a perceber e valorizar, na realização de seu trabalho, o lúdico como 
forma de desenvolvimento e aprendizagem da criança.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

6.6 Criar oficinas do brincar, visando ao resgate e à vivência lúdica dos adultos 
que atuam com crianças de até 6 anos.

SEDUC/SETRADH/

SECTUR
MÉDIO PRAZO

6.7 Realizar anualmente, em datas significativas para os direitos da criança, 
campanhas de informação e sensibilização da sociedade, sobre a importância 
do brincar.

SEDUC/CMDCA/
SEGOV/SEESP

AÇÃO 
PERMANENTE

6.8 Disseminar brinquedotecas nas comunidades, para ampliar e diversificar as 
oportunidades de interação das crianças de até 6 anos com crianças de   idades 
superiores, avós e outras pessoas da comunidade. Nessas brinquedotecas, 
sempre que possível, deve existir um espaço de fabricação e conserto de 
brinquedos artesanais.

SEDUC/SETRADH/
SEMAM MÉDIO PRAZO

TEMA: 7. A CRIANÇA E O ESPAÇO - A CIDADE E O MEIO AMBIENTE
7.1 Determinar que as políticas que tratam dos espaços urbanos deem atenção 
às características físicas, sociais e de aprendizagem das crianças de até 6 
(seis) anos de idade.

SEHAB/SEMAM/
SEDUC LONGO PRAZO

7.2 Estabelecer, em adequado instrumento legal, que o Plano Diretor da  cidade  
preveja espaços públicos para as crianças que atendam às necessidades e 
características das diferentes idades (praças, brinquedotecas, postos de saúde 
e de assistência, instituições de educação infantil, áreas de lazer coletivo etc.) 
e crianças com deficiência física.

SEMAM/SEHAB/
SEGOV LONGO PRAZO

7.3 Determinar, por instrumento legal, que os projetos de loteamento reservem 
espaços próprios para equipamentos sociais que atendam aos direitos das 
crianças à saúde, assistência, educação e lazer.

SEO AÇÃO 
PERMANENTE

7.4 Incentivar a realização de atividades abertas, ao ar livre, na cidade, 
especialmente nos bairros, vilas, favelas ou áreas de escassas oportunidades 
e espaços de lazer.

SEESP/SECTUR AÇÃO 
PERMANENTE

7.5 Incluir nos cursos de formação de professores o estudo sobre as questões 
relativas à sustentabilidade da sociedade e ao desenvolvimento de práticas de 
educação de crianças de até 6 anos sobre essa temática.

SEDUC/SEMAM AÇÃO 
PERMANENTE

7.6 Elaborar diretrizes que orientem a construção de espaços lúdicos para a 
criança de 0 a 6 anos. SEO/SEDUC LONGO PRAZO

TEMA: 8. ATENDENDO À DIVERSIDADE: CRIANÇAS NEGRAS E INDÍGENAS
8.1 Crianças 
afrodescendentes – 
Educação e Saúde

8.1.1 Promover, de forma sistemática e contínua a primeira infância, atividades 
extra curriculares sobre a diversidade  étnico-racial envolvendo mudanças de 
conceitos e atitudes para promoção da igualdade.

SEDUC/SETRADH AÇÃO 
PERMANENTE

8.1.2 Incluir nos cursos de formação de educação continuada dos profissionais 
da educação infantil as questões relativas às crianças negras, capacitando-os 
para a reeducação das relações étnico-raciais.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

8.1.3 Na aquisição de brinquedos e outros materiais pedagógicos para a 
educação infantil por parte do governo Municipal, incluir bonecas negras, 
personagens negros e jogos expressivos da diversidade étnica, sem 
discriminação de raça ou cor, orientando a compra por meio das APMs das 
instituições.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

8.1.4 Garantir que nos equipamentos públicos de saúde infantil a decoração 
contemple a pluralidade étnica da nação brasileira, por meio d cartazes, 
banners, etc.

SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

8.1.5 Capacitar, mediante formação contínua, os profissionais de saúde de 
modo geral, independentemente de sua formação, sobre as fragilidades de 
saúde dos negros (por exemplo, anemia falciforme e hipertensão).

SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

8.2  Crianças indígenas 
- Educação e Saúde

8.2.1 Incluir nos cursos de formação de educação continuada dos profissionais 
da educação infantil as questões relativas às crianças indígenas, capacitando-
os para a reeducação das relações étnico-raciais.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

8.2.2  Estabelecer estratégias de acolhimento à  crianças indígenas,  fiéis 
e coerentes com uma visão de infância específica, única, repleta de 
particularidades, próprias da cultura de cada povo.

SESAU/SETRADH AÇÃO 
PERMANENTE

8.2.3 Capacitar, mediante formação contínua, o trabalho dos Agentes de Saúde 
para detectar e veicular as demandas específicas das crianças de cada povo, 
atendendo às realidades diferenciadas de exposição a doenças, garantindo 
acesso a condições alimentares e sanitárias.

SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

8.2.4 Na aquisição de brinquedos e outros materiais pedagógicos para a 
educação infantil por parte do governo Municipal, incluir bonecas e personagens 
indígenas e jogos expressivos da diversidade étnica, sem discriminação de 
raça ou cor, orientando a compra por meio das APMs das instituições.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

TEMA: 9. ENFRENTANDO AS VIOLÊNCIAS CONTRA AS CRIANÇAS

9.1 Recomendações 
gerais

9.1.1 Fortalecer redes locais de atenção às crianças e suas famílias com o 
objetivo de garantir:
a) Proteção à criança, colocando-a a salvo de todas as formas de violência. 
b) Qualidade no atendimento das crianças vítimas. 
c) Atualização permanente dos profissionais que atuam junto à criança de até 
6 anos visando prevenir, identificar, tratar e encaminhar os casos de violência.
d) Aa agilidade no processo entre as instituições que atendem crianças e 
adolescentes.

SETRADH/SESAU/
SEDUC/REDE 
PROTETIVA

AÇÃO 
PERMANENTE

9.1.2 Promover e garantir ambientes seguros e qualidade de vida que incluem: 
a) Fortalecimento e integração de políticas de atenção à família: planejamento 
familiar, pré-natal, pós-natal, creches públicas, saúde mental  e demais serviços 
e atendimento à primeira infância. 
b) Articulação do setor saúde com outros setores governamentais e com a 
sociedade em geral, inclusive para cumprimento da notificação compulsória, 
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
c) A integração da rede de atendimento do setor saúde com o setor jurídico 
(promotorias públicas, delegacias especializadas, varas da justiça e  conselho 
tutelar)

SETRADH/SESAU/
SEDUC/REDE 
PROTETIVA

AÇÃO 
PERMANENTE

9.1.3 Implantar o Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia). 
O Sipia foi criado em 1997 com base no ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) , visando gerar informações, para subsidiar a adoção de decisões 
governamentais sobre políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes 
acesso à cidadania.

SEGOV/CMDCA CURTO PRAZO

9.1.4 Reconhecimento e notificação ao CMDCA e Conselho Tutelar dos 
castigos físicos e humilhantes como formas de violência contra a criança, 
sendo, portanto, uma violação aos seus direitos fundamentais com impacto no 
desenvolvimento infantil saudável, estabelecendo um protocolo de atendimento 
à criança por meio da rede protetiva.

CMDCA/CONS.
TUTELAR/
SEGOV/SEDUC 
SETRADH
/SESAU/REDE 
PROTETIVA

CURTO PRAZO

9.1.5 Realização de campanhas para o enfrentamento da violência na primeira 
infância.

SEGOV/SETRADH/
SEDUC/SESAU

AÇÃO 
PERMANENTE

9.2 Recomendações 
para enfrentamento da 
violência nas creches, 
pré-escolas, escolas 
e instituições de 
acolhimento.

9.2.1 Estímulo à participação infantil e adolescente nos debates e discussões 
educacionais das instituições que frequentam. SEDUC AÇÃO 

PERMANENTE

9.2.2 Transformação dos estabelecimentos educacionais em polos de 
prevenção - ponto de referência e integração entre unidades de saúde, 
comunidades e o ambiente estudantil.

SEDUC/SESAU/
SETRADH

AÇÃO 
PERMANENTE
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9.2.3 Colaboração das escolas com os órgãos do sistema de garantia de 
direitos, registrando e notificando casos e indícios de violência doméstica contra 
a criança.

SEDUC/SETRADH/
CMDCA

AÇÃO 
PERMANENTE

9.2.4 Capacitação de todos os profissionais da educação: professores, técnicos 
e pessoal administrativo, em prevenção e enfrentamento das violências no 
âmbito escolar.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

9.3 Recomendações 
para enfrentamento da 
violência institucional

9.3.1 Criação de um banco de projetos previamente avaliados e validados como 
referências na promoção de direitos das crianças.

SEGOV/SEDUC/
SETRADH

AÇÃO 
PERMANENTE

9.3.2 Orientação às crianças para o uso de disque denúncia, quando a idade 
delas já possibilita essa ação. SEDUC/SEGOV AÇÃO 

PERMANENTE

9.4 Recomendações 
para enfrentamento da 
violência comunitária

9.4.1 Implantação de projetos de enfrentamento à violência em níveis locais, de 
forma interinstitucional e integrada.

SETRADH/SEDUC/
SESAU/SEGOV/
REDE PROTETIVA

AÇÃO 
PERMANENTE

9.4.2 Adoção de estratégias de prevenção que levem em conta as 
potencialidades dos atores envolvidos no processo, privilegiando o 
fortalecimento das capacidades e competências da família.

SETRADH/SEDUC/
SESAU

AÇÃO 
PERMANENTE

9.5 Recomendações 
para enfrentamento da 
violência sexual

9.5.1 Intensificação das campanhas de esclarecimento sobre a violência sexual, 
especialmente com as famílias que vivenciam esse tipo de violência, bem como 
fiscalização em bares, restaurantes e boates.

SETRADH/SESAU/
SEDUC/REDE 
PROTETIVA

AÇÃO 
PERMANENTE

9.5.2 Fortalecer estratégias de proteção para a escuta das crianças vítimas, nas 
diversas instâncias de apuração e julgamento. SETRADH/SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
9.6 Recomendações 
para enfrentamento da 
violência ético-racial

9.6.1 Ampliação do controle social em relação à educação de crianças das 
comunidades isoladas para o fortalecimento da identidade. SETRADH/SEDUC CURTO PRAZO

TEMA: 10 ASSEGURANDO O DOCUMENTO DE CIDADANIA A TODAS AS CRIANÇAS
10.1 Garantir o acesso aos direitos básicos de saúde, de educação, de 
informação e de justiça, como modo de redução das desigualdades sociais.

SETRADH/SEDUC/
SESAU 

AÇÃO 
PERMANENTE

10.2 - Dar continuidade à divulgação do direito ao registro gratuito, por meio de 
campanhas de incentivo ao registro civil, e que ele seja entendido como um direito da 
criança e um dever dos pais e do Estado. Realizar anualmente Campanha Nacional de 
Mobilização para o Registro Civil de Nascimento até que a prática de fazer o registro no 
prazo estipulado pela lei seja universalizada e nenhuma criança brasileira deixe de ter 
sua certidão de nascimento. 

SETRADH/SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

TEMA: 11. PROTEGENDO AS CRIANÇAS DA PRESSÃO CONSUMISTA
11.1 Sensibilizar todos os educadores e todos os estabelecimentos de educação 
infantil para a questão do consumismo na infância e a sustentabilidade do 
planeta, em escolas públicas e particulares.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

11.2 Promover a reflexão, com todos os educadores, sobre os valores e hábitos 
da sociedade de consumo e de seus próprios hábitos de consumo, incluindo a 
questão do uso do uniforme.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

11.3 Criar oportunidades, nos estabelecimentos de educação infantil, para que 
os educadores abordem as mídias de forma crítica com os pais, desvendando 
o seu poder de influência sobre as crianças, visando à formação de atitudes 
críticas diante da propaganda de produtos de consumo.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

11.4 Educar as crianças para o uso crítico das mídias e demais tecnologias 
modernas (celular/tablete,etc) já a partir dos últimos anos da educação infantil. SEDUC AÇÃO 

PERMANENTE
11.5 Promover a proibição ou limitação de venda de alimentos não saudáveis 
dentro das cantinas escolares, da mesma forma que o merchandising dentro 
das escolas.

SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

TEMA: 12 CONTROLANDO A EXPOSIÇÃO PRECOCE DAS CRIANÇAS AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
12.1 Promover o debate sobre a exposição precoce de crianças à mídia em 
todos os setores da sociedade.

SEDUC/SESAU/
SETRADH/SEESP/
SECTUR/CMDCA

AÇÃO 
PERMANENTE

12.2 Promover o debate sobre a mídia dentro das escolas, envolvendo os 
educadores para que estes orientem os pais sobre os limites que devem ser 
impostos às crianças no que se refere ao uso da mídia.

SEDUC/CMDCA CURTO PRAZO

12.3 Auxiliar os educadores a conscientizar os pais acerca dos males que 
o excesso da mídia pode causar, bem como informar os educadores sobre 
propostas alternativas à TV, ao computador e ao videogame que podem e 
devem ser estimuladas nas crianças (brincadeiras que estimulem o movimento 
e a imaginação, como “faz de conta”, excursões, teatros de bonecos, de 
fantoches, ao ar livre etc.).

SEDUC/SESAU/
CMDCA/SECTUR

AÇÃO 
PERMANENTE

12.4  Regulamentar o uso de TV nas creches e pré-escolas, sempre dentro da 
função de meio pedagógico. SEDUC AÇÃO 

PERMANENTE
12.5  Ampliar, gradativamente, o uso das tecnologias nas escolas sempre 
dentro da função de meio pedagógico. SEDUC CURTO PRAZO

TEMA: 13. EVITANDO ACIDENTES NA PRIMEIRA INFÂNCIA
13.1 Na área da saúde 13.1.1 Orientar e sensibilizar os pais e responsáveis por crianças sobre 

prevenção de acidentes desde o início da gestação. SESAU/SETRADH AÇÃO 
PERMANENTE

13.1.2 Incentivar a prevenção, por meio da Caderneta de Saúde, da prevenção 
de acidentes com o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. SESAU/SETRADH AÇÃO 

PERMANENTE
13.1.3 Reforçar a temática da prevenção de acidentes na qualificação e 
sensibilização das equipes de atenção básica para a realização de visitas 
domiciliares desde a primeira semana de vida.

SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

13.1.4 Realizar campanhas educativas, informativas e de comunicação à 
população, abordando a importância da prevenção de acidentes para uma 
infância saudável.

SESAU/SEDUC/
SECTUR/SETRADH

AÇÃO 
PERMANENTE

13.1.5 Promover o cumprimento de legislação para evitar envenenamentos 
causados por ingestão acidental de medicamentos e produtos de limpeza. SESAU/SEDUC AÇÃO 

PERMANENTE
13.1.6 Garantir a correta notificação à rede de atendimentos de crianças de 0 a 
6 anos, vítimas de acidentes, pontuando as causas e seus agentes causadores, 
que servirão de base para tomada de decisões de políticas públicas.

SESAU/HCSS AÇÃO 
PERMANENTE

13.2 Na área da 
educação infantil

13.2.1 Efetivar a Educação de Trânsito de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, de forma constante e não pontual, na educação infantil de formação 
continuada dos professores.

SEDUC/SEGUR AÇÃO 
PERMANENTE

13.3 Na área de 
atenção as crianças 
em situação especial: 
acolhimento 
institucional, família 
acolhedora e adoção

13.3.1 Assegurar que nos parâmetros de qualidade e monitoramento para 
os serviços de acolhimento institucional sejam contempladas a adaptação 
dos espaços físicos e adoção de práticas de cuidados de acordo com o 
desenvolvimento psicomotor das crianças.

SETRADH/SESAU/
SEDUC

AÇÃO 
PERMANENTE

13.3.2 Inserir o tema prevenção de acidentes e primeiros socorros nos cursos 
de formação de educação continuada dos dirigentes, coordenadores, equipe 
técnica, educadores e auxiliares de abrigos e também para os profissionais de 
desenvolvimento dos Programas das  Famílias Acolhedoras.

SEDUC/SETRADH
SESAU

AÇÃO 
PERMANENTE

13.4 Na área do brincar 13.4.1 Assegurar os padrões de segurança para os espaços físicos e 
equipamentos destinados ao brincar das crianças de até 6 (seis) anos.

SEDUC/SETRADH/
SEADRE/SEESP/
SECTUR

AÇÃO 
PERMANENTE

13.4.2 Fomentar a aquisição e a manutenção de brinquedos com padrões de 
segurança, de acordo com a idade da criança, nos centros de educação infantil, 
brinquedotecas e outros espaços correlacionados.

SEDUC/SETRADH/
SEADRE/SECTUR

AÇÃO 
PERMANENTE

13.4.3 |Garantir a construção e a manutenção dos espaços de lazer, segundo 
as normas de segurança e a criação ou ampliação de oportunidades de lazer, 
conforme o art. 71 do ECA.

SEO/SEGOV/SECAD/
SECTUR/SEHAB

AÇÃO 
PERMANENTE

13.5 Em relação ao 
meio ambiente e aos 
espaços da criança

13.5.1 Promover a adoção de normas de segurança em todos os espaços 
públicos e privados nos quais as crianças vivem e naqueles que elas 
frequentem.

SEOB/SEDUC/
SEHAB/SEGOV

AÇÃO 
PERMANENTE

EIXO 2 -  Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes
TEMA: PROMOÇÃO DOS  DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EIXOS OBJETIVOS E METAS EXECUTORES PRAZO

1.1  Promoção da 
cultura do respeito e 
da garantia dos direitos 
humanos de crianças 
e adolescentes no 
âmbito da família, da 
sociedade e do Estado, 
consideradas as 
condições de pessoas 
com deficiência e as 
diversidades de gênero, 
orientação sexual, 
cultural, étnico-racial, 
religiosa ou atéia, 
geracional, territorial, de 
nacionalidade e de opção 
política

1.1.1 Promover o respeito aos direitos da criança e do adolescente na sociedade, de 
modo a consolidar uma cultura de cidadania. 

SETRADH/SEDUC/
SESAU/SEESP/
SECTUR

AÇÃO 
PERMANENTE

1.1.2 Desenvolver  ações voltadas à preservação da imagem (e) da identidade, 
observando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento de crianças e 
adolescentes nos meios de comunicação, conforme dispositivos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

SETRADH/SEDUC
/SECTUR/SEGUR/
CMDCA/CONS.
TUTELAR

AÇÃO 
PERMANENTE

1.1.3 Fortalecer as competências familiares em relação à proteção integral e educação 
em direitos humanos de crianças e adolescentes, no espaço de convivência familiar e 
comunitária. 

SETRADH/SESAU
/SEDUC//CONS.
TUTELAR

AÇÃO 
PERMANENTE

1.1.4 Promover ações educativas de prevenção de violências e acidentes com crianças e 
adolescentes nas famílias e nas instituições de atendimento.

SETRADH/SEDUC/
SESAU

AÇÃO 
PERMANENTE

1.1.5 Implementar o ensino dos direitos humanos de crianças e adolescentes com base 
no ECA, ampliando as ações previstas na Lei no. 11.525/07, também para a educação 
infantil e ensino fundamental, em parcerias com demais órgãos.

SEDUC CURTO PRAZO

1.1.6 Fomentar a cultura da sustentabilidade socioambiental no processo de educação 
em direitos humanos com crianças e adolescentes.

SEDUC/SETRADH
/SEMAM/SEESP

AÇÃO 
PERMANENTE

2. Universalização 
do acesso a políticas 
públicas de qualidade 
que garantam os direitos 
humanos de crianças, 
adolescentes e suas 
famílias e contemplem 
a superação das 
desigualdades (e a) 
afirmação da diversidade, 
com promoção da 
equidade e inclusão 
social. 

2.1 Erradicar a pobreza extrema e superar as iniquidades que afetam o desenvolvimento 
integral de crianças e adolescentes e suas famílias, por meio de um conjunto articulado de 
ações entre poder público e sociedade, com justiça social.

SETRADH/SEDUC/
SESAU

AÇÃO 
PERMANENTE

2.2 Erradicar a fome e assegurar a alimentação adequada de crianças, adolescentes, 
gestantes e lactante, por meio da ampliacão de políticas de segurança alimentar e 
nutricional.

SETRADH/SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

2.3 Ampliar o acesso de crianças e adolescentes e suas famílias aos serviços de proteção 
social básica e especial por meio da expansão e qualificação da política de assistência 
social.

SETRADH AÇÃO 
PERMANENTE

2.4 Universalizar o acesso ao registro civil e à documentação básica de crianças e 
adolescentes e suas famílias. SETRADH/SEDUC AÇÃO 

PERMANENTE
2.5 Priorizar e articular as ações de atenção integral a crianças de 0 a 6 anos, com base 
no Plano Nacional pela Primeira Infância. SETRADH/SEDUC AÇÃO 

PERMANENTE
2.6 Expandir e qualificar políticas de atenção integral à saúde de crianças, adolescentes 
e suas famílias. SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
2.7 Universalizar o acesso e assegurar a permanência e o sucesso de crianças e 
adolescentes 
na educação básica, expandindo progressivamente a oferta de educação integral, com a 
ampliação da jornada escolar, dos espaços e oportunidades educacionais.

SEDUC/SETRADH/
SEESP MÉDIO PRAZO

2.8 Fomentar a interação social de crianças e adolescentes com deficiência auditiva, 
por meio do ensino da língua de sinais na comunidade escolar, garantido sua inclusão no 
currículo da educação básica.  

SEDUC/SESAU AÇÃO 
PERMANENTE

2.9 Promover o acesso de crianças e adolescentes às Tecnologias de Informação e 
Comunicação e à navegação segura na Internet, como formas de efetivar seu direito à 
comunicação, observando sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.

SEDUC/SETRADH/
SECAD

AÇÃO 
PERMANENTE

2.10 Consolidar a oferta de ensino profissionalizante de qualidade, integrado ao ensino 
médio, com fomento à inserção no mercado de trabalho dos adolescentes a partir dos 16 
anos, de acordo com a legislação vigente.

SEDUC/SETRADH AÇÃO 
PERMANENTE

2.11 Ampliar o acesso de adolescentes a partir de 14 anos à  programas de aprendizagem 
profissional de acordo com a Lei nº 10.097/00. SEDUC/SETRADH AÇÃO 

PERMANENTE
2.12 Universalizar o acesso de crianças e adolescentes a políticas culturais, que nas 
suas diversas expressões e manifestações considerem sua condição peculiar de 
desenvolvimento e seu potencial criativo.

SEDUC/SETRADH/
SECTUR

AÇÃO 
PERMANENTE

2.13 Universalizar o acesso de crianças e adolescentes a políticas e programas de 
esporte e lazer, em especial esportes aquáticos e de areia, de acordo com sua condição 
peculiar de desenvolvimento, assegurada a participação e a acessibilidade de pessoas 
com deficiências, expandindo as modalidades esportivas de acordo com a peculiaridade 
local Ex. esportes aquáticos, de areia e outros.

SEDUC/SETRADH/
SEESP

AÇÃO 
PERMANENTE

2.14 Ampliar, gradativamente, o uso das tecnologias nas escolas sempre 
dentro da função de meio pedagógico. SEDUC CURTO PRAZO
2.15  Promover o acesso de adolescentes à cursos de línguas estrangeiras, 
por meio de parcerias SEDUC/SETRADH MÉDIO PRAZO

TEMA: PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3.1  Proteção especial a 
crianças e adolescentes 
com seus direitos 
ameaçados ou violados, 
consideradas as 
condições de pessoas 
com deficiência e 
as diversidades de 
gênero, orientação 
sexual, cultural, 
étnico-racial, religiosa, 
geracional, territorial, 
de nacionalidade e de 
opção política. 

3.1.1 Ampliar e articular políticas, programas, ações e serviços para a promoção, proteção 
e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, com 
base na revisão e implementação do Plano Nacional temático. 

SEDUC/SETRADH/
REDE PROTETIVA

AÇÃO 
PERMANENTE

3.1.2 Implementar políticas e programas de atenção e reabilitação de crianças e adolescentes 
acidentados. SESAU CURTO PRAZO
3.1.3 Estabelecer e implementar protocolos para a proteção de crianças e adolescentes 
em situação de emergências, calamidades, desastres naturais e assentamentos precários. REDE PROTETIVA AÇÃO 

PERMANENTE
3.1.4 Fomentar a criação de programas educativos de orientação e de atendimento a 
familiares, responsáveis, cuidadores ou demais envolvidos em situações de negligência, 
violência psicológica, física e sexual. 

SETRADH/REDE 
PROTETIVA

AÇÃO 
PERMANENTE

3.1.5 Definir diretrizes para as atividades de prevenção ao uso de drogas por crianças e 
adolescentes conforme a Lei 11. 343/06, bem como ampliar, articular e qualificar as políticas 
sociais para prevenção e atenção a crianças e adolescentes usuários e dependentes de 
álcool e drogas. 

SEDUC/SETRADH/
SESAU 

AÇÃO 
PERMANENTE

3.1.6 Criar políticas, programas, ações e serviços para a proteção e defesa de crianças e 
adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil, com base no Plano Nacional 
temático. 

SETRADH/SEDUC AÇÃO 
PERMANENTE

3.1.7 Definir diretrizes e implementar políticas sociais articuladas que assegurem a 
proteção integral e o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes 
em situação de rua. 

SETRADH/SEGUR CURTO PRAZO

3.1.8 Aperfeiçoar instrumentos de proteção e defesa de crianças e adolescentes para 
enfrentamento das ameaças ou violações de direitos facilitadas pelas Tecnologias de 
Informação e Comunicação. 

SETRADH/SEDUC CURTO PRAZO

3.1.9 Criar políticas, programas, ações e serviços para o enfrentamento da violência 
sexual contra crianças e adolescentes, com base no Plano Nacional temático. 

SEDUC SETRADH 
SESAU 

AÇÃO 
PERMANENTE

3.1.10 Definir e implementar políticas e programas de prevenção e redução da 
mortalidade de crianças e adolescentes por violências, em especial por homicídio. SESAU AÇÃO 

PERMANENTE
3.1.11 Formular diretrizes e parâmetros para estruturação de redes integradas de 
atenção a crianças e adolescentes em situação de violências, com base nos princípios de 
celeridade, humanização e continuidade no atendimento. 

SETRADH/REDE 
PROTETIVA CURTO PRAZO

3.1.12 Ampliar e articular políticas, programas, ações e serviços para atendimento a 
adolescentes autores de ato infracional, a partir da revisão do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo, observadas as responsabilidades do executivo e do sistema 
de justiça. 

SETRADH/REDE 
PROTETIVA CURTO PRAZO

3.1.13 Formular diretrizes e parâmetros para estruturação de redes integradas de 
atendimento de crianças e adolescentes egressos do sistema sócio-educativo e do 
acolhimento institucional. 

REDE PROTETIVA AÇÃO 
PERMANENTE

3.1.14 Implantar mecanismos de prevenção e controle da violência institucional no 
atendimento de crianças e adolescentes, com ênfase na erradicação da tortura.

SETRADH/REDE 
PROTETIVA CURTO PRAZO

3.1.15 Promover ações que propiciem mais segurança em todos os espaços 
públicos e privados, frequentados por crianças e adolescentes.

SEGUR/SEGOV/
SECAD/CMDCA/
CONS. TUTELAR

AÇÃO 
PERMANENTE

4.1 Fortalecimento dos 
conselhos tutelares, 
objetivando a sua 
atuação qualificada. 

4.1.1. Aprimorar o funcionamento de conselhos tutelares , de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pelo CONANDA.

SEGOV/SETRADH/
SECAD/CMDCA CURTO PRAZO

5.1 Universalização, 
em igualdade de 
condições, do acesso de 
crianças e de crianças 
e adolescentes aos 
sistemas de justiça e 
segurança pública para 
a efetivação dos seus 
direitos.

5.1.1 Articular e aprimorar os mecanismos de denúncia, notificação e investigação de 
violações dos direitos de crianças e adolescentes.

REDE PROTETIVA/
SETRADH CURTO PRAZO

TEMA: PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
6.1 Fomento de 
estratégias e 
mecanismos que 
facilitem a participação 
organizada e a 
expressão livre de 
crianças e adolescentes, 
em especial sobre 
os assuntos a 
eles relacionados, 
considerando sua 
condição peculiar de 
desenvolvimento, 
pessoas com deficiência 
e as diversidades de 
gênero, orientação 
sexual, cultural, 
étnico-racial, religiosa, 
geracional, territorial, 
nacionalidade e opção 
política. 

6.1.1 Promover o protagonismo e a participação de crianças e adolescentes nos espaços 
de convivência, de construção da cidadania e grêmios estudantis, inclusive nos processos 
de formulação, deliberação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. SETRADH/SEDUC/

SECTUR/SEGOV/
SECAD

AÇÃO 
PERMANENTE

TEMA: CONTROLE SOCIAL  DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
7.1 Fortalecimento e 
espaços democráticos 
de participação e 
controle social,
priorizando os conselhos 
de direitos da criança 
e do adolescente e 
assegurando
seu caráter paritário, 
deliberativo,
controlador e a natureza 
vinculante de suas 
decisões.

7.1.1 Universalizar os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, qualificando 
suas atribuições de formular, acompanhar e avaliar as políticas públicas para crianças e 
adolescentes e de mobilizar a sociedade. CMDCA/SETRADH/

SEGOV
AÇÃO 
PERMANENTE

7.1.2 Incentivar e apoiar a participação da sociedade civil organizada em fóruns, 
movimentos, comitês e redes, bem como sua articulação nacional e internacional 
para a incidência e controle social das políticas de direitos humanos de crianças e 
adolescentes e dos compromissos multilaterais assumidos.

CMDCA/SETRADH
SEGOV/SEDUC

AÇÃO 
PERMANENTE

TEMA: GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
8.1 Fomento e 
aprimoramento de 
estratégias de gestão da 
Política  Municipal  dos 
Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes 
fundamentadas 
nos princípios da 
indivisibilidade dos 
direitos, descentralização, 
intersetorialidade, 
participação, continuidade 
e responsabilidade do 
governo. 

8.1.1 Estabelecer  mecanismos e instâncias para a articulação, coordenação e pactuação 
das responsabilidades da esfera de governo municipal na gestão do Plano Municipal 
Decenal para a infância e adolescência. 

SEGOV/SETRADH/
CMDCA CURTO PRAZO

9.1 Qualificação 
permanente de 
profissionais para 
atuarem na rede de 
promoção, proteção e 
defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes.

9. 1.1 Formular e implementar  uma política de formação continuada, segundo diretrizes 
estabelecidas pelo CONANDA, para atuação dos operadores do sistema de garantias de 
direitos, que leve em conta a diversidade regional, cultural e étnico-racial. 

SETRADH/SEGOV/
CMDCA CURTO PRAZO

10.1 Aperfeiçoamento de 
mecanismos e 
instrumentos de 
monitoramento e 
avaliação da Política 
do Plano Municipal 
Decenal para a Infância e 
Adolescência, facilitado 
pela articulação de 
sistemas de informação. 

10.1.1 Desenvolver metodologias e criar mecanismos institucionais de 
monitoramento e avaliação da Política do Plano Municipal Decenal para a Infância 
e Adolescência, e do seu respectivo orçamento. SETRADH/SEGOV/

CMDCA
A Ç Ã O 
PERMANENTE/
CURTO PRAZO
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São Sebastião – SP  
Instituído pela Lei Municipal nº. 874/1992

Resolução nº 006 /2.014 19/11/2.014
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de São  Sebastião (CMDCA), no uso de suas atribuições previstas 
na Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
e na Lei Municipal 874/92, no exercício de sua função deliberativa e 
controladora das ações da Política de Atendimento dos Direitos da 
Criança e do Adolescente no Município de São Sebastião-SP, conforme 
deliberação em Reunião Extraordinária de 19 de novembro de 2014.

RESOLVE:
APROVAR o Plano Municipal Decenal para a Infância e Adolescência 

de São Sebastião, elaborado pelo Grupo de Trabalho Coordenador, cujos 
representantes governamentais foram regularmente indicados pelos 
seus segmentos, com participação ampla, e irrestrita deste CMDCA, do 
Conselho Tutelar e sociedade civil;

RATIFICAR todos os atos realizados pelo Grupo de Trabalho 
Coordenador a presente data.

A presente resolução será publicada no site oficial www.saosebastiao.
sp.gov.br no link do CMDCA.

São Sebastião, 19 de novembro de 2.014.
Adriana Antonia Puertas

Presidente do CMDCA
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1. MARCO TEÓRICO E NORMATIVO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
(Preâmbulo do Texto promulgado em 05 de outubro de 1988)

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada 
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades 
não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 
seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010) 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 
assistência materno-infantil; 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado 
para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como 
de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos 
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 
arquitetônicos. 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 
as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como 
de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação 
do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela 
Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, 
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado 

o disposto no art. 7º, XXXIII; 
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; 

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 

infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por 
profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica; 

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 
qualquer medida privativa da liberdade; 

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos 
fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de 
guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao 
adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins. 

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, 
ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. 
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual 
da criança e do adolescente. 

§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 
estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. 

§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á 
em consideração o disposto no art. 204. 

§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010) 

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; 
(Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à 
articulação das várias esferas do poder público para a execução de 
políticas públicas. (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude. 

Com estas normas vigentes, o Chefe do Poder Executivo, comprometido 
com as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes de nosso 
Município, determinou a elaboração deste Plano e nomeou através da 
Portaria 313, de 30 de abril de 2014 grupo de trabalho e prazo para sua 
conclusão, devendo a Lei ser aprovada até dezembro deste mesmo ano, 
para não mais empurrar a prestação de serviços fundamentais a essa 
parcela tão importante da população.

Cada uma das áreas foi representada por um profissional diretamente 
envolvido no tema dentro de sua Secretaria Municipal tentando abordar a 
imensa complexidade do tema e das múltiplas variáveis que interagem em 
cada dimensão da realidade focalizada. 

2. MARCO SITUACIONAL
Sabedores de que o Município de São Sebastião possui deficiências 

no que se refere à promoção, proteção e defesa do direito de crianças e 
adolescentes à convivência familiar e comunitária, imprime-se um desafio 
ao Poder Público e sociedade civil organizada para confeccionar um Plano 
por meio do qual, não sejam apenas mitigadas as vulnerabilidades a que 
o público alvo está inserido, mas de fato, proporcionada uma qualidade 
de vida que tornem crianças e adolescentes pessoas realizadas, felizes e 
protagonistas de uma sociedade sustentada pelo respeito, pela proteção e 
pela adequada estrutura familiar.

2.1 História do Município
Antes da colonização portuguesa, a região de São Sebastião era 

ocupada por índios Tupinambás ao norte e Tupiniquins ao sul, sendo a 
serra de Boiçucanga – localizada a 30 km ao sul da cidade - uma divisa 
natural das terras das tribos naquela época.

O município recebeu este nome em homenagem ao Santo do dia em que 
passou ao largo da Ilha de São Sebastião - hoje Ilhabela - a expedição de 
Américo Vespúcio: 20 de janeiro de 1502.

A ocupação portuguesa ocorre com o início da História do Brasil, após 
a divisão do território em Capitanias Hereditárias. Diogo de Unhate, Diogo 
Dias, João de Abreu, Gonçalo Pedroso e Francisco de Escobar Ortiz 
foram os sesmeiros que iniciaram a povoação, desenvolvendo o local com 
agricultura e pesca. Naquela época a região contava com dezenas de 
engenhos de cana de açúcar, responsáveis por um maior desenvolvimento 
econômico e, pela caracterização como núcleo habitacional e político. Isto 
possibilitou a emancipação político administrativa de São Sebastião.

O município de São Sebastião fica no Litoral Norte do Estado de São 
Paulo, a área da unidade territorial é de 403,34Km2 sedo que cerca de 65 % 
da área total é ocupada pelo Parque Estadual da Serra do Mar que tem uma 
área de 271,40 km². A latitude do distrito sede do Município é -23,4536°, a 
Longitude é -45,2435° e sua altitude é de 1m.

A emancipação Política do Município ocorreu em 16 de Março de 1636, 
seu Padroeiro é São Sebastião comemorado em 20 de Janeiro.

Município concentrado numa estreita faixa de terra com 136 km lineares 
de praia, situa-se entre a Serra do Mar e o canal de São Sebastião, que 
o liga ao município de Ilhabela, faz divisa com os municípios de Bertioga 
ao sul, Caraguatatuba ao norte, Salesópolis a oeste e o Oceano Atlântico 
a leste.

As principais vias de acesso são a Rodovia dos Tamoios, Rodovia Rio-
Santos, estando a 201 (duzentos e um) km da capital do Estado, Mogi-
Bertioga e Osvaldo Cruz.

Possui algumas das peculiaridades regionais importantes como difícil 
acesso pelas principais rodovias com trechos altamente perigosos pela sua 
sinuosidade interligando os Bairros ao Centro. 

A economia retomou seu crescimento na década de 60, com a instalação 
da Petrobrás e do Terminal Marítimo Almirante Barroso/ TEBAR, com 
capacidade de atracação para navios de até 400.000 toneladas. Esses 
fatores tornaram-se decisivos para a retomada do desenvolvimento 
econômico do município.

As obras do Terminal Marítimo Almirante Barroso – Tebar, que interliga 
São Sebastião á Santos, Cubatão, Paulínia e Capuava inaugurado em 
1968, aqueceram a economia do município, gerando a infraestrutura 
urbana, empregos, a criação oficial do Porto, comércio e melhorias no 
acesso rodoviário.  A abertura das estradas mostra-se fundamental para 
o crescimento da Petrobrás, para o comércio e serviços que vieram para 
suprir as necessidades da população local.

Hoje de maneira controlada e ecológica, o turismo é a vocação 
assumida pelos sebastianenses como forma de movimentar e ampliar sua 
economia. O Município vem realizando ações de melhoria urbanística e de 
acessibilidade ao longo de toda a orla marítima, reforçando a imagem deste 
como área de lazer e turismo.

O setor que mais emprega é o de serviços, incluindo a administração 
pública municipal e as atividades autônomas. Apresenta um centro 
comercial, na sua maioria com restaurantes, lojas de artesanatos, bancos 
e empreiteiras, advindas pela construção da Petrobrás, efetuada no meio 
da cidade, totalizando 800 empresas (de pequeno e médio porte). Possui 
uma área portuária, sendo um dos seus maiores trunfos o fato do porto de 
São Sebastião ter boa localização geográfica em relação às indústrias e 
centros consumidores, cuja produção é voltada ao comércio exterior, tanto 
em importação quanto exportação. Localiza se num ponto estratégico entre 
as duas maiores cidades Brasileiras: São Paulo e Rio de Janeiro, além da 
proximidade das cidades industrializadas do Vale do Paraíba, Campinas e 
Sul de Minas Gerais.

O crescimento populacional do município se deve em grande parte aos 
contingentes de migrantes provenientes dos Estados de Minas Gerais, 
Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará, que veem em busca de melhores 
condições de vida, saúde e trabalho. Também pessoas que veem em 
busca de tratamento médico com intenção de retornar a sua origem, mas, 
normalmente, não o fazem.

São Sebastião apresentou altas taxas no ritmo de crescimento 
populacional, nas últimas décadas, conforme pode ser verificado nos 
quadros abaixo, assim como os demais municípios da Região Litoral Norte. 
Apresentando um dos mais altos índices do Estado de São Paulo.

3 - REDE DE SERVIÇOS E ESTRUTURA DE APOIO INSTALADA
3.1 - Assistência Social
No que tange os equipamentos que dão escopo as ofertas na área 

socioassistencial, o Município, conta com 2 (dois) Centro de Referência 
Assistência Social, um no Bairro Topolândia e, outro no Bairro Boiçucanga, 
4 (quatro) Núcleos de Atendimentos de Assistência Social – NAAS, nos 
Bairros Juquey, Maresias, São Francisco e Costa Norte e 1 (um) Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, instalado na 
região central. 

Em relação ao Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes, a 
Casa da Criança e do Adolescente de São Sebastião, entidade conveniada 
com a Municipalidade é quem executa os serviços.

A Setradh também mantem convênios com Entidades Sociais para o 
atendimento de Crianças e adolescentes em relação à Proteção Básica 
e Especial, as quais seguem respectivamente transcritas, conforme 
conceituação definida pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos sítios 
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/proteçãobasica e http://www.mds.
gov.br/assistenciasocial/proteçãoespecial:   

“A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações 
de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 
e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 
população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, 
ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou 
fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero 
ou por deficiências, dentre outras). 

Essa Proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e 
projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias 
e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade 
apresentada. Esses serviços e programas deverão incluir as pessoas com 
deficiência e ser organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas 
ações ofertadas. Os Benefícios Eventuais e os Benefícios de Prestação 
Continuada (BPC) compõem a Proteção Social Básica, dada a natureza 
de sua realização.

Os programas qualificam e incentivam os benefícios e serviços 
socioassistencias, como o Programa Nacional de Promoção do Acesso 
ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO, que busca a autonomia 
das famílias usuárias da politica de assistência social, por meio do incentivo 
e da mobilização à integração ao mundo do trabalho

A Proteção Social Básica atua por intermédio de diferentes unidades. 
Dentre elas, destacam-se os Centros de Referência de Assistência Social 
(Cras) e a rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos 
específicos, dentre eles, os Centros de Convivência para crianças, jovens 
e idosos.”

A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a famílias e indivíduos em 
situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou 
ameaçados. Para integrar as ações da Proteção Especial, é necessário 
que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por 
ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; 
abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do 
convívio familiar.

Diferentemente da Proteção Social Básica que tem um caráter 
preventivo, a PSE atua com natureza protetiva. São ações que requerem 
o acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções. 
Comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos 
que assegurem qualidade na atenção. 

As atividades da Proteção Especial são diferenciadas de acordo com 
níveis de complexidade (média ou alta) e conforme a situação vivenciada 
pelo indivíduo ou família. Os serviços de PSE atuam diretamente ligados 
com o sistema de garantia de direito, exigindo uma gestão mais complexa 
e compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério Público e com outros 
órgãos e ações do Executivo. Cabe ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), em parceria com governos estaduais 
e municipais, a promoção do atendimento às famílias ou indivíduos que 
enfrentam adversidades.

O Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) 
é a unidade pública estatal que oferta serviços da proteção especial, 
especializados e continuados, gratuitamente a famílias e indivíduos em 
situação de ameaça ou violação de direitos. Além da oferta de atenção 
especializada, o Creas tem o papel de coordenar e fortalecer a articulação 
dos serviços com a rede de assistência social e as demais políticas 
públicas.”

Atualmente são ofertadas 540 (quinhentos e quarenta) vagas às crianças 
e adolescentes do Município, pela Proteção Social Básica, por meio de 
três entidades conveniadas: ATIVO, ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE 
DE PROMOÇÃO SOCIAL e ASSOCIAÇÃO FRANSCISCANA DE 
SOLIDARIEDADE - SEFRAS.

 A entidade ATIVO, com sede na região sul, oferta serviços com 
capacidade de noventa atendimentos para crianças e adolescentes, de 
6 (seis) a  18 (dezoito anos), de segunda a sexta feira, das 8h as 17h e 
domingos em horário alternativos. 

 A ATIVO tem como objetivo geral desenvolver ações socioeducativas, 
culturais, esportivas e ambientais, de modo que contribua ao 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades com vistas ao 
enfrentamento a vulnerabilidade social experimentadas pelas crianças e 
adolescentes atendidas no serviço.

 A Associação Sebastianense, com sede na região central do Município, 
disponibiliza o total de 410 (quatrocentos e dez) vagas, as quais são dividas 
em 70 (setenta), 140 (cento e quarenta) e 200 (duzentos), pela execução 
respectiva dos Projetos Cidadão Criança, Garoçá e Viração, todos para 
crianças de 6 (seis) a 12 (doze) anos incompletos, de segunda a sexta-feira 
das 7h30 min as 16h30min.

 Os referidos Projetos são desenvolvidos em endereços específicos, 
sendo o Cidadão Criança no Bairro São Francisco, o Garoçá no Bairro 
Jaraguá e o Viração no Bairro Topolândia. 

 A Associação Sebastianense de Promoção Social possui como objetivo 
geral contribuir para o crescimento do potencial intelectual, artístico, cultural 
e de sociabilidade das crianças, para propiciar a integração grupal, prevenir 
a ocorrência de situações de risco social e fortalecer a convivência familiar 
e comunitária. 

 A Associação Franciscana de Solidariedade –SEFRAS, com sede 
em São Paulo, Capital, e unidade executora na região central de São 
Sebastião, disponibiliza 40 (quarenta) vagas para adolescentes de 12 
(doze) a 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses, com atendimento de 
segunda a sexta, por 8 horas diárias, em dois turnos de 4 horas, com 
abrangência demandada dos Bairros Topolândia, Itatinga, Olaria e Morro 
do Abrigo.         

 O Objetivo geral é oferecer proteção social aos adolescentes 
em situações de vulnerabilidade e risco, por meio de trabalho de 
desenvolvimento de competências destes adolescentes e favorecer as 
conquistas da autonomia e inserção social, com estimulo a participação na 
vida pública da comunidade.

Além das entidades conveniadas, pelo CRAS e NAAS é executado o 
Programa Ação Jovem, do Governo do Estado, que atualmente atende o 
total de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) jovens de 15 (quinze) a 21 
(vinte e um) anos.

 Pelo programa que objetiva, de modo geral, promover a inclusão social de 
jovens, mediante transferência de renda com apoio financeiro temporário, 
no intuito de estimular a conclusão da escolaridade básica e a oferta de 
atividades complementares, com foco na preparação para o mercado de 
trabalho, os jovens recebem do Governo do Estado R$ 80,00 (oitenta reais) 
mensais e, pelos CRAS e NAAS são direcionadas ações socioeducativas 
no sentido objetivado pelas diretrizes do Governo Estadual. 

O programa acontece no Município todo e, atualmente a distribuição 
encontra-se a seguinte: CRAS Bairro de Boiçucanga com 58 (cinquenta e 
oito) jovens, NAAS Bairro de Juquey 40 (quarenta) jovens; NAAS Maresias 
58 (cinquenta e oito) jovens; CRAS do Bairro Topolandia 109 (cento e nove) 
jovens; NAAS Bairro São Francisco 43 (quarenta e três) jovens e; por fim o 
NAAS Costa Norte 46 (quarenta e seis) jovens.

No âmbito da Proteção Especial, o serviço de Acolhimento Institucional 
para crianças e adolescentes integram os Serviços de Alta Complexidade 
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e é ofertado no Município, 
como comentado anteriormente, pela Casa da Criança e do Adolescente 
de São Sebastião. 

A Casa da Criança e do Adolescente de São Sebastião, disponibiliza 
36 (trinta e seis) vagas para crianças/adolescentes, com sede na região 
central do Município, atendimento ininterrupto de 24 (horas), e atende 
aquelas crianças e adolescentes que se encontram sob medida protetiva, 
especificamente pelo que disposto no art. 101, da Lei Federal nº 8.069/1990 
- Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, crianças e adolescentes  
em situação de abandono ou afastados do convívio familiar pela autoridade 
competente. 

3.2 - Atenção Básica
Segundo a Política Nacional do Ministério da Saúde, “a atenção básica 

caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos 
e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e 
nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades”.  Fonte: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf

O município estruturou sua atenção básica dentro da estratégia de saúde 
da família e conta com 99,16% de cobertura pelas equipes de atenção 
básica.

Atualmente a equipe de coordenação a partir do levantamento realizado 
no planejamento estratégico propõe a reorientação da atual estrutura da 
rede municipal com vistas a maior sinergia entre os níveis de atenção.

A intenção é organizar as equipes de acordo com a proposta de equipes 
parametrizadas feita pelo Ministério da Saúde, constituir os Núcleos de 
Apoio a Saúde da Família (NASF) integrados com a rede de especialidades, 
os serviços de urgência e emergência e a Rede Hospitalar dentro da 
perspectiva das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS).

3.3- Atenção de Média e Alta Complexidade
“A Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

define média e alta complexidade em saúde, em seu site na internet (http://
portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/default.cfm), conforme se segue.

A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços 
que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da 
população, cuja complexidade da assis tência na prática clínica demande 
a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos 
tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento” Fonte: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro9.pdf

A rede de média complexidade em São Sebastião é bem estruturada, 
conta com o apoio do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 
regional, sendo que a deficiência recorrente é a já instalada na região sendo 
a principal a falta de algumas especialidades médicas.

No mesmo material citado acima encontramos a seguinte definição de 
alta com plexidade:

“Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta 
tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços 
qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção 
básica e de média complexidade). 

Principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS, organizadas 
em redes são:

• assistência ao paciente portador de doença renal crônica (por meio dos 
procedimen tos de diálise);

• assistência ao paciente oncológico;
• cirurgia cardiovascular; cirurgia vascular; cirurgia cardiovascular 

pediátrica;
• procedimentos da cardiologia intervencionista;
• procedimentos endovasculares extracardíacos;
• laboratório de eletrofisiologia;
• assistência em tráumato-ortopedia;
• procedimentos de neurocirurgia;
• assistência em otologia;
• cirurgia de implante coclear;
• cirurgia das vias aéreas superiores e da região cervical;
• cirurgia da calota craniana, da face e do sistema estomatognático;
• procedimentos em fissuras lábio-palatais;
• reabilitação protética e funcional das doenças da calota craniana, da 

face e do sistema estomatognático; 
• procedimentos para a avaliação e o tratamento dos transtornos 

respiratórios do sono; 
• assistência aos pacientes portadores de queimaduras;
• assistência aos pacientes portadores de obesidade (cirurgia bariátrica);
• cirurgia reprodutiva; 
• genética clínica;
• terapia nutricional;
• distrofia muscular progressiva;
• osteogênese imperfecta;
• fibrose cística e reprodução assistida” 
Os procedimentos da alta complexidade encontram-se relacionados na 

tabela do SUS, em sua maioria no Sistema de Informação Hospitalar, e 
estão também no Sistema de Informações Ambulatoriais em pequena 
quantidade, mas com impacto financeiro extre mamente alto, como é o caso 
dos procedimentos de diálise, quimioterapia, radioterapia e hemoterapia. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, SUS de A a Z, 2005) Fonte: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro9.pdf

Na alta complexidade o Município conta com os serviços de UTI adulto e 
terapia renal substitutiva. 

Na oncologia conta com uma unidade avançada de quimioterapia em 
parceira com o Hospital São Francisco de Jacareí sendo referência para os 
municípios do litoral norte.

Nos demais serviços da alta complexidade utiliza as referências 
regionais por meio da Central de Regulação e enfrenta dificuldades nas 

especialidades cirúrgicas.
3.3 - Serviço de Urgência e Emergência
O Serviço de Urgência e Emergência no Município de São Sebastião conta 

com:
· 01 Pronto Atendimento na Costa sul do município no bairro de Boiçucanga
· 01 Pronto Socorro no Centro da Cidade
O Atendimento às Urgências/Emergências Pré-Hospitalares foi assumida 

pelo SAMU, dispõe do telefone 192, o qual direciona o chamado a um 
dos cinco postos de atendimento distribuídos em locais estratégicos do 
Município. Este serviço conta com ambulância equipada para os primeiros 
socorros, com motorista e técnico de enfermagem, devidamente treinados 
e UTI móvel.

O Pronto Atendimento de Boiçucanga possui equipe e equipamentos para 
atendimento de urgências/emergências 24 horas, além de contar com 08 
leitos, sendo 04 na sala de repouso/ observação feminina e outros 04 na sala 
de repouso/observação masculina.

3.4 Serviço Hospitalar
O atendimento hospitalar é realizado no Hospital de Clínicas de São 

Sebastião, sob intervenção municipal desde Agosto de 2007, tendo o 
município assumido o comando do Hospital, por meio da assinatura de 
um Termo de Cooperação Institucional entre a Prefeitura Municipal de São 
Sebastião e a Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus.

O Hospital conta com 106 leitos que atendem uma população SUS 
dependente de 82,87% distribuídos conforme quadro abaixo:

As especialidades médicas existentes no Hospital de Clinicas de 
São Sebastião são: Anestesiologia, Buco-maxilo-facial, Clínica Médica, 
Cardiologia, Cirurgia Geral, Gastroenterologia, Ginecologia, Infectologia, 
Neurologia Clínica, Neurocirurgia, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia, 
Obstetrícia, Patologia e Citopatologia, Psiquiatria, Pediatria, Pneumologia, 
Radiologia Clinica, Ultrassonografia, Traumatologia, Terapia Intensiva, 
Urologia, Cirurgia Vascular e Cirurgia Plástica Reparadora e Estética, 
Dermatologia.

3.5 Programas Estratégicos Implantados no Município
· A Atenção Básica conta com 21 Equipes do Programa de Saúde da 

Família e 01 PACS, 19 equipes de Saúde Bucal no PSF, habilitados 
junto ao Ministério da Saúde. O Município tem 22.778 famílias 
cadastradas até 19 de Dezembro de 2013, perfazendo um total de 
75.178 pessoas.

· Programa de Saúde Bucal, sendo 17 equipes já implantadas no 
Programa de Saúde da Família, 09 equipes de Atendimento ao Escolar 
e 01 Centro de Especialidades33 Odontológicas, atendimento em 02 
UBS’s Boiçucanga e Morro do Abrigo e 01 Laboratório de Próteses 
Dentárias.

· Programa de Agente comunitário de Saúde - ACS, com 136 agentes;
· Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica – PMAQ em 100% das unidades da Atenção Básica
· Programa Saúde na Escola - PSE
· Programa de Prevenção ao Diabetes Melittus
· Programa de Hipertensão Arterial
· Programa Bolsa Família,
· Programa VIVALEITE, com 447 famílias cadastradas atendendo 468 

crianças por mês, distribuindo 7.020 litros de leite/mês;
· Programa de Prevenção A DST/AIDS com ações em todas as unidades 

de saúde;
· SAE – Serviço de Atendimento Especializado em DST/AIDS que 

desenvolve ações de promoção, prevenção e assistência, visando 
à redução da transmissão do HIV e das doenças sexualmente 
transmissíveis no Município, sendo referência para o Município de 
Ilhabela.

· Programa de Saúde Mental que além do atendimento nas unidades 
conta com 01CAPS I e 01 CAPS AD;

· Programa de Saúde da Mulher;
· Programa de Saúde da Criança;
· Programa de Reabilitação que conta com 02 unidades, sendo uma na 

Topolândia outra em Boiçucanga;
· Programa de Saúde do Adolescente que trabalha em parceria com a 

Educação;
· Programa de Combate a Hanseníase e a Tuberculose;
· Programa de Combate a Dengue;

3.6 – O MUNICÍPIO E SEUS INDICADORES SOCIAIS EDUCACIONAIS
O município de São Sebastião compõe a Região Administrativa de 

São José dos Campos, juntamente com outros 38 municípios, segundo a 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE. Destes, alguns 
com forte investimento em estrutura industrial, e outros, do Litoral Norte do 
Estado de São Paulo, com vocação natural para o turismo, com grande 
investimento pela Petrobras e o porto marítimo, em processo de ampliação, 
caso em que se enquadra São Sebastião.

3.6.1) População
Dados do Censo Demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, constataram que a população de São 
Sebastião era de 73.942 pessoas, distribuída em 399,676 km² de área 
territorial. 

Tabela 1
São Sebastião Ano Habitantes

Censo 2010 73.942
Estimada 2014 81.718

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

3.6.2) Densidade demográfica (habitantes/Km²)
Número de habitantes residentes de uma unidade geográfica em 

determinado momento, em relação à área dessa mesma unidade.
Tabela 2

Município Região de Governo Região do Estado
185 147,75 167,97

Fonte: Fundação SEADE – Perfil Municipal
Sua densidade demográfica é de 185 habitantes por Km², sendo superior 

a média da Região de Governo, que é de 147,75 %, e do Estado, que é de 
167,97.

3.6.3) População residente por sexo 
Tabela 3

Masculino Feminino
36.868 49,88 % 37.056 50.72 %

 Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

3.6.4) Índice de envelhecimento  
Tabela 4

Município Região do Governo Região do Estado
37,19 % 44,60 % 58,88 %

Fonte: Fundação SEADE – Perfil Municipal
O índice de envelhecimento da população é de 37,19%, inferior à região de 

Governo que é de 44,60 % e inferior ao índice do Estado que é de 58,88%.

3.6.5) Índice de habitantes menores de 15 anos
Tabela 5

Município Região do Governo Região do Estado
23,53 % 23,07 % 20,71 %

Fonte: Fundação SEADE – Perfil Municipal
Os habitantes menores de 15 anos compõem 23,53% da população, 

sendo maior que os 23,07% da Região de Governo e superior aos 20,71% 
do Estado. Tem, portanto, uma população infanto-juvenil expressiva, o que 
aponta para a continuidade de políticas públicas voltadas para essa faixa 
etária.

3.6.7) Índice de habitantes Idosos de 60 anos ou mais
Tabela 6

Município Região de Governo Região do Estado
8,2 % 10,29 % 12,20 %

Fonte: Fundação SEADE – Perfil Municipal
Os idosos de 60 anos ou mais, compõem 8,2% da população, sendo 

menor que a média da Região de Governo, 10.29 %, e menor que a média 
do Estado, 12.20%. Todavia, cabível ressaltar, que apesar desse público 
compor um quantitativo menor, deve orientar os investimentos municipais, 
com políticas adequadas na área da educação, saúde, esportes, lazer e 
cultura.

3.6.8) Índice de habitantes por grupos de idade 
 Tabela 7

Idade  Habitantes %
0 a 5 6.745 9,12 

6 a 14 11.341 15,34 
15 a 17 3.936 5,32 
18 a 34 23.198 31,37 
35 a 69 26.238 35,48 

Mais de 70 anos 2.484 3,37 
Total 73.942 100 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010
3.6.9) Taxa média geométrica de crescimento anual 
Expressa, em termos percentuais, o crescimento médio da população em 

determinado período de tempo. Geralmente, considera-se que a população 
experimenta um crescimento exponencial ou geométrico.

Tabela 8
 Município Região de Governo Região doEstado
2000 - 2010 
(em % a.a.) 1.85% 1.62% 0.87%
Fonte: Fundação SEADE – Perfil Municipal
Com relação à taxa média geométrica de crescimento anual no período 

2000/2010, no último Censo Demográfico, o Município de São Sebastião 
apresentou taxa superior à região de governo e mais que o dobro da taxa 
apresentada pelo Estado. Quando comparado ao índice do município na 
década anterior (2000 – 2010), conclui-se que houve redução. 

3.6.10) Taxa de analfabetismo da população
Consideram-se como analfabetas as pessoas maiores de 15 anos, que 

declararam não serem capazes de ler e escrever, ou que aprenderam a ler 
e escrever, mas esqueceram, e as que apenas assinavam o próprio nome.   

Tabela 9

Ano Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou 
mais de idade

2000 8.84%
2010 5.85%
 Fonte: www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/temas

Observa-se que no prazo de 10 anos, houve uma redução de 
aproximadamente de 2.99% do índice de analfabetismo no total da 
população. No período de vigência do PME 2007/2010, foi significativa a 
redução de aproximadamente 3% na taxa de analfabetismo, o que demonstra 
investimentos em políticas educacionais voltadas para as pessoas que não 
tiveram oportunidade de alfabetização na idade correta.

3.6.11) Evolução das matrículas por nível/modalidade de ensino
3.6.11.1) Educação Infantil
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Atendimento às crianças com idade 0 a 5 anos:
Tabela 10

São Sebastião (SP) – Educação Infantil 
Alunos Matriculados

2004 2013
Creche Municipal 278 927
Creche Conveniada 81 819
Pré-escola Municipal 3.018 1.984
Total 3.377 3.730
  Fonte: Secretaria Municipal da Educação - CADASTRO DE ESCOLAS /GDAE e INEP
Observamos que houve um ganho expressivo no atendimento, pois triplicou o número de vagas existentes nas creches municipais e ampliou em mais de 

dez vezes nas conveniadas subsidiadas pelo município, conforme demonstrado na tabela 10 – Educação Infantil.
3.6.11.2) Ensino Fundamental Municipal
O ensino fundamental teve um aumento no período 2004/2013, o levou o município a ampliar o número de matrícula nas séries finais do Ensino 

Fundamental.
Tabela 11

São Sebastião (SP) – Ensino Fundamental
Alunos Matriculados

2004 2013
Anos iniciais 5.709 5.868
Anos finais 3.898 4.693
Total 9.607 10.561
Fonte: portal.inep.gov.br/básica-censo-escolar-matrícula 

3.6.11.3) Educação de Jovens e Adultos Municipal
A Educação de Jovens e Adultos segue a tendência natural de diminuição da demanda nessa modalidade de atendimento. À medida que o jovem conclui 

a EJA fundamental, a tendência é dar continuidade aos estudos nas séries finais do ensino regular. O decréscimo da demanda para EJA correspondente 
às séries iniciais do ensino fundamental tem ocorrido em praticamente todos os municípios. Esse fato, associado ao aumento do nível de escolaridade da 
população e a diminuição do analfabetismo, mostra que o PME do período 2003/2012 orientou ações e obteve avanços na direção das metas estabelecidas.

Tabela 12
São Sebastião (SP) – EJA Ensino Fundamental
Alunos Matriculados

2004 2013
 Presencial 1897 764
Total 1897 764
 Fonte: portal.inep.gov.br/básica-censo-escolar-matrícula 

3.6.11.4) Evolução das matrículas por nível/modalidade de ensino
Tabela 13

São Sebastião (SP) 
Evolução das matrículas por nível / modalidade de ensino
Níveis / modalidades Anos  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Educação Infantil 
CRECHE MUNICIPAL 278 309 346 446 908 890 951 890 840 927
CRECHE CONVENIADA 81 85 96 108 132 642 678 715 725 819
PRÉ ESCOLA 3018 3.037 3005 3051 3132 2147 2265 2305 2211 1.984
     Total 3377 3431 3447 3605 4172 3679 3894 3910 3776 3.730
 
Ensino Fundamental
1º  ao 5º ano 5709 5729 5789 5664 5468 5900 5685 5566 5888 5.868
6º ao 9º ano 3898 4023 4472 4735 4691 4928 5138 5086 4770 4.693
Total 9607 9752 10261 10399 10159 10828 10823 10652 10658 10.561
 
Educação de Jovens e Adultos 
EJA I e EJA II 1897 1903 2229 1878 1608 1331 918 752 812 764
Total geral 14.881 15.086 15.937 15.882 15.939 15.838 15.635 15.314 15.246 15.055

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião

3.6.11.5) População Matriculada em Escolas Municipais, Particulares e Estaduais.

3.6.11.6) Comparação entre população residente por faixa etária/ número de matriculados
Tabela 14

São Sebastião (SP) 
Comparação entre população residente e na escola
Faixa etária População residente
0 a 5 anos 6.745
Alunos Matriculados – Educação Infantil/ 2013
Ensino Municipal Ensino Particular Conveniadas Total
2.911 363 819 4.093
43,15 % 5,38 % 12,14 % 60,68 %
Fonte: População residente IBGE
Fonte: Matrícula Censo Escolar 2011 – INEP/MEC

 Segundo IBGE a população residente na faixa etária de 0 a 5 anos, que compreende o segmento da Educação Infantil, corresponde a 6.745 
crianças. O município atende 2.911 crianças, em escolas municipais, que corresponde a 43,15 %, e em parceria com escolas conveniadas atende 819 
crianças, que corresponde a 12,14 %. O ensino particular atende 363 crianças, que corresponde a 5,38 %, totalizando um atendimento de 60,68 % da 
população residente nessa faixa etária. Observa-se que o município tem participação efetiva no atendimento dessa fase educacional.

Tabela 15
São Sebastião (SP)
Comparação entre população residente e na escola
Faixa etária População residente
6 a 14 anos 11.341
Alunos Matriculados – Ensino Fundamental/ 2013
Ensino Municipal Ensino Particular Ensino Estadual Total

10.561
1.097 31 11.689

93,12 %
9,67 % 0,27 % 103,07 %

Fonte: Pop residente IBGE
Fonte: Matrícula Censo Escolar 2011 – INEP/MEC

Observa-se que o Poder Municipal cobre uma faixa expressiva de 93,12 % dessa população estudantil, restando à Secretaria de Estado da Educação 
0,27 % e à Rede Particular de Ensino 9,67 %.

A população na faixa etária de ensino fundamental conta com atendimento universalizado, a considerar o número total de matrículas.
O número total de matriculados, superior em pouco mais de 3,07 % em relação à população residente no município, deve-se ao fato de que as escolas 

situadas próximas às divisas, atendem crianças e jovens dos municípios vizinhos e as reprovações ocorridas durante os ciclos também interferem nos 
valores demonstrados.

3.6.11.7) Distorção idade x etapa de ensino no ensino fundamental - Ano: 2013  
 Este indicador permite avaliar o percentual de alunos, em cada ano, com idade superior à idade recomendada. 

     Tabela 16
São Sebastião (SP)
Distorção idade x etapa de ensino
Ano %
1° ano 0,77
2° ano 0,75
3° ano 6,92
4° ano 7,97
5° ano 9,18
6° ano 6,96
7° ano 9,66
8° ano 9,24
9° ano 10,22
Fonte: Indicadores Educacionais INEP
Observa-se um aumento na taxa, evidenciando uma distorção (idade x ano), ao longo do Ensino Fundamental, demonstrando a necessidade de 

planejamento de medidas auxiliares que possibilite a adequação dos alunos ao ano correspondente à sua faixa etária.

 3.6.11.8) Movimentação e Rendimento Escolar
Tabela 17

ANO LETIVO 2012 ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ENSINO FUNDAMENTAL EJA TOTAL DE ALUNOS
MATRÍCULAS 6.284 5084 820 13.207

Nº % Nº % Nº % Nº %
Transferência 359 5,71 355 6,59 30 3,66 724 5,94
Falecimento 0 0 0 0 1 0,49 1 0,01
Evasão 1 0,02 44 0,87 93 11,34 198 1,13
Reprovação 194 3,09 260 5,11 213 25,98 667 5,47
Aprovação 5.730 91,18 4.445 87,43 484 59,02 10.659 87,46
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião

O índice de aprovação expressa um resultado altamente positivo no Ensino Fundamental. Entretanto, ainda há crianças a serem impulsionadas para a 
aprendizagem e desenvolvimento, no sentido de conseguirem um percurso escolar mais promissor. 

O Ensino de Jovens e Adultos registra dificuldades maiores de aprovação, indicando a necessidade de implantar uma organização curricular, que atenda 
ao interesse dos adultos. 

3.6.11.9) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB
Com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, criado pelo Ministério da Educação em 2005, para permitir o acompanhamento 

da evolução do ensino em todo o país.
As tabelas a seguir registram os resultados dos dois segmentos do ensino fundamental. Os registros apresentam um grande avanço, com uma sequência 

consistente de bons resultados. 

3.6.11.10) IDEB - Resultados e Metas
4ª série/5º ano

Tabela 18
IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS

Município 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
São Sebastião 4.1 4.5 4.8 5.0 5,4 4.2 4.5 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6,3
Fonte: INEP/MEC

8ª série/9º ano
Tabela 19

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS
Município 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
São Sebastião 4.1 3.9 4.5 4,7 4.2 4.4 4.8 5.1 5.3 5.6 5,8
Fonte: INEP/MEC

3.6.11.11) Escolas no Município de São Sebastião
Tabela 20

Ensino Público Municipal - Evolução do número de escolas por nível / modalidade de ensino 2004 / 2013
Níveis / modalidades Anos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Educação Infantil  
CRECHE MUNICIPAL 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5
CRECHE CONVENIADA 2 2 2 2 2 11 11 12 12 12
PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20

Ensino Fundamental
1º ao 9º ano/EJA 24 24 24 25 26 26 25 25 25 24
 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião 
3.6.11.12) Educação Especial

Tabela 22
São Sebastião (SP)
Matrícula de alunos com Deficiência
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
130 73 155 154 237 197 213 227 228
       Fonte: portal.inep.gov.br/básica-censo-escolar-matrícula 

Nos anos de 2005 e 2006 a política de atendimento aos alunos com deficiência era realizado em classes especiais. A partir de 2007 observa-se um 
crescimento no número de atendimentos com a inclusão destes alunos em classes regulares e no contraturno com o Atendimento Educacional Especializado 
- EAPE 

3.7 - PSE – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
O Programa Saúde na Escola (PSE), política inter-setorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. As políticas voltadas às crianças, adolescentes, 

jovens e adultos da escola pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral a partir de práticas de promoção da saúde e prevenção 
de doenças e agravos. 

A articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde é a base do Programa Saúde na Escola. 
O Município aderiu ao PSE em Maio de 2014.

3.7.1 - Projetos e Programas desenvolvidos na rede municipal de ensino
Os programas e projetos são entendidos como ações a serem desenvolvidas pelas escolas para a melhoria e enriquecimento da sua Proposta Pedagógica. 
1- Projeto: Acompanhamento da frequência e compensação de ausência 
Objetivo:
Conscientizar os estudantes sobre a importância da assiduidade, enfatizando o comprometimento do aluno com sua aprendizagem. Visando ainda 

acompanhar a frequência dos alunos como ação preventiva, orientando sobre a importância da assiduidade e possibilitando a compensação das faltas. 
2- Projeto: Saúde na Escola
Objetivo:
Conscientizar os alunos por meio de oficinas e treinamentos sobre temas relevantes, urgentes e atuais, como sexualidade, prevenção à gravidez na 

adolescência, qualidade de vida, ética e cidadania. 
3- Projeto: Jogos Estudantis
Objetivo: 
Integrar os estudantes, incentivar a prática esportiva e favorecer o surgimento de novos talentos no esporte. 
4- Projeto: Recuperação Paralela – Ensino Fundamental 1
Objetivo:
Subsidiar a implementação de propostas curriculares em vista a aprendizagem dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem diagnosticadas 

durante o percurso escolar e pelas avaliações externas.
5- Projeto: Recuperação Paralela - Ensino Fundamental 2
Aluno monitor – Acompanhado por professor mediador 
Objetivo:
Subsidiar a implementação de propostas curriculares em vista a aprendizagem dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem diagnosticadas 

durante o percurso escolar e pelas avaliações externas
6- Projeto: Grêmio Estudantil
Objetivo: 
Incentivar a formação e a participação dos estudantes nos grêmios estudantis, buscando trabalhar com os estudantes a defesa dos interesses individuais 

e coletivos, incentivando a cultura literária, artística e desportiva, promovendo a cooperação entre todos os atores educacionais.
7- Projeto: Prevenção nas escolas
Objetivo : 
Fortalecer a auto-estima dos alunos mostrando opções saudáveis de comportamento, longe das drogas e da violência, disponibilizando aos pais e/ou 

responsáveis ferramentas para que, quando questionados sobre os efeitos negativos das drogas, possam atender às expectativas, bem como mostrar a 
importância do fortalecimento da estrutura familiar.

8- Projeto: Bandas e Fanfarras
Objetivo: desenvolver a cultura musical, democratizar o acesso a arte, despertar potencialidades artísticas, elevar a auto-estima e promover a socialização.

3.7.2 - Programas Educacionais
1- Programa: Avaliação Externa
Objetivo :
Diagnosticar as fragilidades encontradas no processo de ensino e aprendizagem, oferecendo subsídios para que as Unidades Escolares desenvolvam 

um ensino voltado a  aprendizagem dos alunos, elevando a qualidade do ensino.
2- Programa Ler para Aprender
Objetivo :
Despertar, incentivar e promover a leitura no âmbito escolar, visando a formação do aluno em leitor, melhorando a qualidade do ensino e aprendizagem 

e o desenvolvimento social e cultural.
3- Programa Educação Especial – Espaço de Apoio Especializado
Objetivos: 
•	 Apoiar o desenvolvimento do aluno com deficiência, transtornos gerais de desenvolvimento e altas habilidades;
•	 Disponibilizar o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização;
•	 Oferecer tecnologia assistiva;
•	 Adequar e produzir materiais didáticos pedagógicos, tendo em vista as necessidades especificas dos alunos;
•	 Oportunizar o enriquecimento curricular(para alunos com altas habilidades);
•	 Articular o EAPE com a proposta da escola comum, embora suas atividades se diferenciem das realizadas em salas de aula de ensino comum.

4- Programa de Enriquecimento Curricular
Objetivos: 
Atender às diferentes necessidades de aprendizagem;
Acrescentar uma parte diversificada ao currículo escolar das Unidades Escolares;
Oferecer conhecimento sobre a música e a história do município para professores e alunos.
5- Programa de Formação Continuada
A Secretaria da Educação está priorizando, entre suas ações, a formação dos educadores que atuam nas escolas, porque acredita que a esperada 

requalificação da escola pública depende essencialmente de profissionais bem preparados intelectual, emocional e afetivamente. O Programa de Formação 
Continuada tem como finalidade aliar o trabalho de fundamentação teórica com as vivências efetivas dos educadores que atuam nas escolas. 

Para tanto, o Programa de Formação Continuada será articulado ao Projeto Político Pedagógico das Unidades Escolares, devendo cada escola, na 
semana de planejamento, levantar temas a serem estudados pelos profissionais da educação durante o ano de 2010, em nossa rede de ensino.

6- Programa de Educação Ambiental
Objetivos: 
•	 Planejar e Articular as ações de Educação Ambiental do Município;
•	 Oferecer aos alunos oportunidades de conhecer seu município, aprender a amá-lo e valorizá-lo como unidade de conservação do bioma Mata 

Atlântica, patrimônio natural da humanidade; 
•	 Melhorar os ambientes interno e externo da escola, nos quais estão inseridos os alunos;
•	 Subsidiá-los para que reflitam e adotem posturas individuais e sociais, como consumo consciente, alimentação saudável, produção de alimentos 

condizentes com os problemas ambientais globais e locais, visando a sustentabilidade da vida no planeta;
•	 Subsidiar os setores que desenvolvem ações em Educação Ambiental, visando desenvolver práticas nas escolas mapeando as instituições e órgãos 

responsáveis e suas ações desenvolvidas, bem como planejar novas ações em âmbito municipal; 
•	 Criar base concreta para elaboração de indicadores de Educação Ambiental do Município.

7- Programa Informática Educacional
Objetivos: 
•	 Reforçar e maximizar o aproveitamento escolar;
•	 Expandir ações, atividades e formas de utilização dos diferentes ambientes de aprendizagem;
•	 Fazer com que o aluno se motive e acredite que é capaz de aprender;
•	 Preparar os alunos para interagir num mundo informatizado;
•	  Oferecer, no contexto educacional, experiências de aprendizagem por meio da informática, em que utilizemos as potencialidades tecnológicas 

para torná-las importante recurso pedagógico; não simplesmente aprender informática, mas sim, com a informática, visando ao desenvolvimento 
cognitivo, sócio-afetivo e psicomotor do aluno. 

8- Programa de Educação para o Trânsito
Objetivo:
O projeto tem como objetivo principal proporcionar uma aprendizagem que possibilite o envolvimento no trabalho preventivo do trânsito, compreendendo 

sua utilidade, funcionamento e importância na coletividade.
9- Programa Alfabetização: Um compromisso de todos
Objetivo :
Garantir a alfabetização de todos os alunos até os oito anos de idade.
10- Programa Mais Educação – Escola de Formação Integral
Objetivo :
Propiciar por meio de aprendizagem significativa e cidadã uma educação integral voltada a superar o processo de escolarização, ampliando tempos, 

espaços, atores envolvidos no processo, oportunizando benefícios na melhoria da qualidade da educação dos alunos de nosso município.

3.7.3 - PROJETO: EDUCAÇÃO FISCAL
Objetivo :
Contribuir para a conscientização do cidadão sobre direitos e deveres,  relativamente aos tributos e à aplicação dos recursos públicos, incentivando o 

controle social para o pleno exercício da cidadania.

PROGRAMAS EM PARCERIA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
Federal

• PAR,
• PDE ESCOLA,
• PDDE, 
• PROINFO,
• PNAIC
• PNLD, 
• Brasil Alfabetizado, 
• Pró-Letramento, 
• Formação Continuada,
• Prova Brasil, 
• PROVINHA Brasil.

4. PLANO DE AÇÃO
As propostas operacionais deste Plano estão organizadas em dois eixos estratégicos articulados entre si:
3.1. Eixo 1 - Plano Municipal para a Primeira Infância
3.2. Eixo 2 - Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
O conjunto de ações deste Plano será implementado e implantado no horizonte de 10(dez) anos (2015 - 2025), ficando estabelecidos os seguintes 

intervalos:
Curto Prazo: 2015 - 2016
Médio Prazo: 2015 - 2019
Longo Prazo: 2015 - 2025
Ações permanentes: 2015 - 2015

A seguir os quadros resultados de todo trabalho do Grupo Coordenador e dos debates com a sociedade civil.
5. Referências Bibliográficas
Constituição Federal
Estatuto da Criança e do Adolescente
Plano Municipal para a Infância e Adolescência de Aracaju
Plano Municipal de Educação de São Sebastião
Plano Municipal de Saúde de São Sebastião
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/default.cfm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro9.pdf
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04/12
ENCERRAMENTO DAS OFICINAS CULTURAIS – MÚSICA
17h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
FLAUTA: Assessor Lourival e alunos
VIOLÃO: Assessor Luiz Fernando e alunos
METAIS: Assessor Daniel e alunos
TECLADO: Assessor Felipe Ambrósio e alunos
VIOLINO: Assessor Raphael Tavares e alunos
CORAL SINÉZIO PINHEIRO: Assessor Marco Antônio / Maestrina Selma Boragian
CAMERATA MUNICIPAL: Regente Raphael Tavarez
ORQUESTRA DE CORDAS: Regente Raphael Tavares

05/12
ENCERRAMENTO DAS OFICINAS CULTURAIS – TEATRO
16h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
PEÇAS:
“O SEGREDO DE DRUZILA A ENCANTADORA DE SIRI” – Assessora Ana Maria Sierra e 
alunos
“PEQUENAS COMÉDIAS” (MONÓLOGO) – Assessora Adriana Moreira e aluno
“OS SALTIMBANCOS” – Assessora Ângela e alunos
“A PEREIRA DA TIA MISÉRIA” – Assessora Carolina Bruzos e alunos
“MISTÉRIO DA FEIURINHA” (MONÓLOGO) – Assessora Adriana Moreira e aluno
“PLUF, O FANTASMINHA” – Assessora Carolina Bruzos e alunos
“ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS” – Assessora Ângela

06/12
ENCERRAMENTO DAS OFICINAS CULTURAIS – DANÇA
15h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
BALLET - Assessora Daniele e assessora Fabiana
BALLET “CIRCUS CIRCUS” – Assessor Anderson
BALLET “O PEQUENO PRÍNCIPE” – Assessora Michelli e Assessora Evelyn
DANÇA DE RUA HIP HOP – Assessor Felipe Kamada
BREAK DANCE – Assessor Alberto Shigueo Sawada
DANÇA DO VENTRE MODERNA – Assessora Voluntária Silvia
DANÇA DE RUA – Assessor Júnior
MAPA CULTURAL – CORAL “MAESTRO SINÉSIO PINHEIRO”
20h| Local: Centro Cultural Batuíra – São Francisco
O Coral de São Sebastião, “Maestro Sinésio Pinheiro”, foi um dos 12 coros do estado 
selecionados pelo Mapa Cultural Paulista 2013. Como prêmio, os grupos participaram da 
gravação de um CD, cada um com uma música paulista, e todos juntos cantaram com 
orquestra “Viola Quebrada”, de Mário de Andrade. Os grupos também ganharam uma 
pequena turnê pelo Estado. Com regência de Selma Boragian e Marco Antônio Câmara, o 
repertório é variado, formado essencialmente de música popular de diversos países, o coral 
é formado por 16 pessoas.

2ª HOMENAGEM AO DIA DO SAMBA
21h | Local: Anfiteatro – Rua da Praia – Centro
Apresentação dos samba-enredos das escolas de samba de São Sebastião e show com o 
grupo de samba e pagode DEIXA DISSO.

FESTA EM PROL DA FOLIA DE REIS DO PONTAL DA CRUZ
19h | Local: Rua Alameda Santana – Campinho de areia – Pontal da Cruz

06 e 07/12
FESTA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
18h | Local: Capela da Cigarras - Festa religiosa e social.
07/12 | 17h | Procissão em honra à N. Sra. da Imaculada Conceição com a participação da 
Banda Municipal “Maestro Manoel Ladislau De Mattos”.

07/12
VERDE FESTIVAL – ENCERRAMENTO PROJETO VERDESCOLA
16h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Atrações:
Peça teatral “ESTRADA 55”, capoeira, expo lego, hip hop, meninos do verde, ballet, exposição 
de fotos, mostra comunicação, coleção de histórias, orquestra, exposição arte e cultura, 
vozes do verde.

ENCERRAMENTO DAS OFICINAS CULTURAIS – SECTUR
ESPETÁCULO “O CORTIÇO DE ALUÍSIO”
19h30 | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro

08/12
ENCONTRO MUSICAL GOSPEL
18h | Local: Anfiteatro – Rua da Praia – Centro

09/12
ENCERRAMENTO PROJETO CAXETAS
9h | Local: Alameda dos Eucaliptos, s/nº - Barequeçaba
Apresentação dos alunos do Projeto Caxetas com instrutor Lindomar dos Santos(Nicinho).

11/12
ENCERRAMENTO DAS OFICINAS CULTURAIS CENTRO CULTURAL BATUÍRA
18h | Local: Centro Cultural Batuíra – São Francisco
Exposição dos trabalhos dos alunos de pintura em tela e desenhos em quadrinhos – 
Assessores: Cibele e Cristiano.
Exposição dos trabalhos dos alunos de canoa, artesanato em caxeta, grafite e manga – 
Assessores: Márcio, Fábio, Nicinho e Raimundo.

Apresentações:
“BICHO NA FLORESTA” – Assessora: Rôsangela
FLAUTA – Aluna Kauani
RODA DE CAPOEIRA – Infantil e adulto – Assessor: Rodrigo
VIOLÃO – Assessor Lucas e alunos
VIOLÃO – Assessor Luiz Fernando e alunos
TECLADO – Assessor Felipe e aluno Rafael
TEATRO “O PIPOQUEIRO ASSASSINO” – Assessora Daniela e alunos
BALLET “ALICE NO PAÍS DA MARAVILHAS” – Assessora Fabiana e alunas
JAZZ “MEU PRIMEIRO AMOR” – Assessora Danieli e alunos
DANÇA DE RUA INFANTIL “DANÇANDO PRA VALER” – Assessor Júnior e alunos
JAZZ INFANTIL “FLASH DANCE” – Assessora Danieli e alunas
BALLET ADOLESCENTE “GUARDA COSTA” – Assessora Fabiana e alunas
JAZZ ADOLESCENTE “CREPÚSCULO” – Assessora Danieli e alunos
DANÇA DE RUA - SOLO INFANTIL “ESTILO PRÓPRIO” – Assessor Júnior e aluna
DANÇA DO VENTRE – Assessora Voluntária Silvia
JAZZ ADULTO “EMBALO DE SÁBADO A NOITE” – Assessora Danieli e alunos
DANÇA DE RUA ADULTO “DIVAS” – Assessor Júnior e alunos
DANÇA DO VENTRE “SHIK SHEK SHOK” – Assessora Silvia
TEATRO “COMÉDIA” – Assessora Didi e alunos
MARACATU – Assessor Marcelo e alunos

12/12
CHÃO CAIÇARA
19h | Local: Espaço Chão Caiçara (Sectur) – Centro
As apresentações acontecerão sempre na 2ª sexta-feira de cada mês, contação de causos, 
bate-papo e violão.

12, 13 e 14/12
ESPETÁCULO CIRCENSE “VUÉLVETE MONO!”
19h | Local: Anfiteatro – Rua da Praia – Centro
Sinopse: Dois palhaços mambembes numa eterna disputa pelo amor de seu público, 
misturando humor, acrobacia e o mais colorido jogo de sedução ridículo, que os levará ao 
encontro do verdadeiro amor existente entre eles, nunca antes imaginado, deixando de lado 
as diferenças e competições. Um espetáculo para toda família.

V ENCONTRO DE MOTOS DO SÍTIO VELHO
Local: Campo do Sítio Velho – Barra do Uma
Dias 12 e 13 | 18h
Dia 14 |14h

14/12
RETRETA COM A BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
20h30 | Local: Em frente à Sectur – Rua da Praia – Centro

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA AMOVILA
18h | Local: Ricardo Queiroz nº280 – Vila Sahy

18/12
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
10h às 12h | Local: Sectur – Rua da Praia – Centro

20/12
LITORAL METAL FEST
19h | Local: Anfiteatro – Rua da Praia – Centro
Shows com as bandas SERIOUS INJURY, WRATH OF DEATH e ALÉM DE OUTRORA
As bandas se enquadram nos gêneros heavy/thrash metal, cujo público alvo é reduzido no 
país.

FESTA DE NATAL DA VILA DOS MINEIROS
16h | Local: Vila dos Mineiros – Barra do Una

20/12 a 10/01
FEIRA DO LIVRO
8h às 20h | Local: Praça Pôr-do-Sol – Boiçucanga
Trata-se de uma iniciativa de se levar cultura e lazer para os moradores e turistas a preços 
econômicos e populares.

21/12
RETRETA COM A BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
20h30 | Local: Em frente à Sectur – Rua da Praia – Centro

AGENDA CULTURAL
Dezembro 2014

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 157 - 04 de dezembro de 2014 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

8


