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Extrato do 04º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SEMAM008 – Processo n.º 
61.948/11
Contratada: Cordeiro Locação de Equipamentos LTDA – EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Alteração do prazo de vigência do Contrato Original, alteração do valor pago a titulo de 
aluguel e alteração do Item V.3 na cláusula quinta.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 154.248,24 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte 
e quatro centavos).
Modalidade: DJ 032/11
Data: 22.01.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e José Milton Duarte Cordeiro e Olivia Ra-
mos dos Santos Cordeiro  pela contratada.

ATO RATIFICATORIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Procuradoria Jurídica, RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO, com fundamento nos art. 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, 
referente ao Processo Administrativo n.º 380/2016, para celebração do Contrato Administrati-
vo da locação de imóvel não residencial sito à Rua João Batista Fernandes, n.º 169- Centro- São 
Sebastião/SP, com destinação ao gabinete do vereador Gleivison.
São Sebastião, 24 de Março de 2016.

Luiz Antonio de Santana Barroso
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/16
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO SURF – MARESIAS, COM FORNECI-
MENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E 
PROPOSTAS: ATÉ 14/04/2016 ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 
214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) 
SÃO SEBASTIÃO, 24 DE MARÇO DE 2016.
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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A Prefeitura de São Sebastião faz entregas de obras 
e esta prestes a começar mais outras no mês de ani-
versário de 380 anos de emancipação político-admi-
nistrativa do município. 

O prefeito Ernane Primazzi assinou no fim da tar-
de da quarta-feira do dia 23, ordem de serviço para 

Os apaixonados por futebol têm apenas mais uma 
semana para se inscrever para a 8ª Copa Sebastianen-
se de Futsal e 7ª Copa Kids. Organizada pela Prefeitu-
ra de São Sebastião, a competição começará em abril 
e contará com apoio da Liga Sebastianense de Futsal.

As equipes poderão se inscrever até esta sexta-feira 
(1), nas categorias Adulto Masculino, Veteranos-40, 
Livre Feminino, e na Kids, categorias Sub-12,14 e 16.

Para participar, os times devem solicitar a ficha de 
inscrição pelo email: copasebastianense@gmail.com 
e doar seis pacotes de fraldas geriátricas G ou GG.

Serviço: Outras informações na Secretaria de Es-
portes pelo telefone (12) 3891- 4536.

Foto: Leonardo Rodrigues/PMSS

Prefeito assina ordem de serviço para 
obras na região central

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS

Última semana de inscrições para Copa 
Sebastianense de Futsal e Copa Kids

As equipes podem se inscrever no Adulto Masculino, 
Veteranos-40, Livre Feminino, e, categorias Sub-12, 

14 e 16, na Kids

mais duas obras na região central. 
A reurbanização de área pública, na praça ao lado 

da escola E.E. Professora Nair Ferreira Neves, no 
bairro São Francisco, esta prevista para começar ime-
diatamente. Nos próximos dias também inicia a cons-
trução da pista de atletismo oficial de saibro, na área 

do estádio Municipal Otoniel Santos, no Topovara-
douro. 

A assinatura para Ordem de Serviço foi feita no ga-
binete do prefeito Ernane, na presença do secretário 
de Obras, Jose Evanildo Silva, e do engenheiro Felí-
cio Marmo. 

Prefeito Ernane assina ordem de serviço para obras nos bairros do São Francisco e Topovaradouro



cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

4



cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

5



cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 314 - 29 de março de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

6

O município de São Sebastião foi representado 
em um curso ministrado por policiais da SWAT em 
Guarulhos (SP), para mais de 100 representantes das 
forças policiais de várias cidades.

O convite à Guarda Civil Municipal partiu do se-
cretário de Segurança da cidade anfitriã, João Dárcio, 
que possibilitou aos GCMs Gustavo Caprioti Mar-
ques e Rodrigo Moura Sales, participarem das instru-
ções ao longo de cinco dias ao lado de outras forças 
civis e militares a exemplo das Polícias Militar, Rodo-
viária Federal e  Civil, além de oficiais da Aeronáutica 
e guardas civis de outras localidades.

De acordo com o GCM Caprioti, foram ministra-
das aulas sobre mobilização, condução e técnicas de 
algemas tendo por objetivo reduzir traumas físicos 
em suspeitos sob efeitos de drogas, álcool ou mesmo 
em surto. “A meta da equipe foi transmitir ao grupo 
técnicas efetivas, porém sem ferir o suspeito”, comen-
tou. Segundo o GCM Sales, 90% do curso foi prático. 
Ele afirmou que entre os instrutores estava o brasilei-

Fotos: Segur | PMSS

São Sebastião envia representantes para 
curso ministrado por policiais da SWAT

Os GCMs Caprioti e Sales tiveram aulas teóricas e práticas com o brasileiro Marcos Do Val

ro Marcos Do Val, autor de técnicas de abordagem 
e mobilização aceitas, incorporadas e colocadas atu-
almente em prática pela SWAT norte-americana.  
“Todos os instrutores são integrantes da SWAT e ter 
participado de um curso como este foi uma grande e 
importante oportunidade para a GCM de nossa cida-
de, tanto que em breve seremos agentes multiplica-
dores desta ação ao ministrarmos tudo o que apren-
demos aos nossos companheiros”, disse.

Conforme explicação dos GCMs, a intenção é 
promover este curso ainda dentro deste primeiro se-
mestre, visto ser esta uma das muitas atividades que 
cumpre o TAC (Termo de Ajuste de Conduta) exigi-
do pelo Ministério Público. 

Representantes de todas as forças policiais con-
vidadas para o curso participaram da solenidade de 
abertura, onde Marcos Do Val mencionou a aceita-
ção por parte da população às ações desenvolvidas 
pelas forças policiais. “Há uma reciprocidade e isto é 
muito bom”, comentou.

GCMs representam a cidade nas aulas teórica e prática
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A Prefeitura de São Sebastião faz serviços de ma-
nutenção em uma das principais avenidas da Costa 
Norte do município. A Regional Costa Norte, su-
bordinada à Seadre (Secretaria das Administrações 
Regionais) iniciou já na manhã dessa segunda-feira 
(28), diversos trabalhos na Avenida Dário Leite Car-
rijo, na Enseada. 

O trabalho envolve limpeza e pintura de guias, e 
lombadas, além de serviço de jardinagem com podas 
e retiradas de entulhos no local. O mutirão envolve 
equipe de diversos servidores.

A avenida-
A Avenida Dário Leite Carrijo é a principal via de 

acesso da Regional Costa Norte e corta outros dois 
bairros além da Enseada, ou seja, o Canto do Mar e 
Jaraguá. Por conta disso, a Dario Leite tem grande 
importância para o fluxo de trânsito e de transporte 
coletivo, abrangendo uma área com grande densida-
de demográfica. 

A ação no local envolve a limpeza de toda a aveni-
da, a pintura de lombadas e das guias, além de jardi-
nagem, com a poda e retirada de entulhos por toda 
extensão da avenida que tem início na Enseada e ter-
mina na Estrada da Limeira, no Jaraguá, divisa com a 
cidade vizinha Caraguatatuba.

Leonardo Rodrigues/PMSS

Prefeitura faz serviços de manutenção 
na Avenida Dario Leite Carrijo

Serviço é realizado ao longo da extensão da principal avenida da Costa Norte
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) de São Sebastião será 
presidido pelo representante da 136ª Subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Paulo Ro-
berto Mackevicius, titular da instituição pelas enti-
dades que compõem o órgão pela sociedade civil. A 
mesa diretora também será composta por Regina Cé-
lia Cristino Barbosa, da Secretaria de Cultura e Turis-
mo (Sectur), como vice-presidente, e pela secretária 
Adriana Puertas, da Secretaria de Educação (Seduc), 
que ocupava a presidência interinamente.

A eleição da nova Mesa Diretora ocorreu na quar-
ta-feira (23), em reunião extraordinária do CMDCA 
para atendimento de imposições legais, uma vez que 
desde o ano passado, Adriana substituía o presidente 
José Carlos Oliveira Júnior, representante do Serviço 
Franciscano de Solidariedade. De acordo com Adria-
na, ele teve impedimentos para continuar na presi-
dência, sendo necessária nova eleição.

Segundo as normas do CMDCA, a presidência 
deveria, nesse período, ser ocupada por um represen-
tante da sociedade civil. O presidente da 136ª Seção 
da OAB de São Sebastião, Roberto Magiolino, indi-

Foto: Rosangela Falato | PMSS

CMDCA elege nova mesa diretora e 
debate recursos do Fumcad

Representante da OAB, Paulo Roberto Mackevicius , é eleito para a presidência do Conselho

cou o nome de Mackevicius, acatado por unanimi-
dade. Ele também colocou a OAB à disposição para 
colaborar com o conselho no que for possível.

Fumcad 
Após a eleição, foi realizada reunião ordinária para 

debater o calendário de encontros do CMDCA e 
deliberar sobre a destinação dos recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te (Fumcad). Ficou acertado que a partir de abril, 
as reuniões continuarão sendo realizadas na última 
quarta-feira de cada mês, a partir das 15h, na sala de 
reuniões da Secretaria de Educação (Seduc).

Em relação à prestação de contas do Fomento do 
Edital do Fumcad 2015, foi deliberado que o Conse-
lho solicitará, formalmente, à Secretaria da Fazenda 
(Sefaz) para que informe os recursos disponíveis no 
fundo, tanto do Edital de 2014 quanto de 2015, para 
que o CMDCA possa definir sobre a destinação das 
verbas às entidades cadastradas.

A representante do Instituto Verdescola, advogada 
Fernanda Carbonelli, protocolou ofício informan-
do sobre a captação total de recursos no valor de R$ 

1.919.297,25 por parte do instituto, destinando ao 
Fumcad 20% da quantidade arrecadada, ou seja, R$ 
383.959,45. Segundo Adriana Puertas, atualmente 
quem tem garantido o projeto é o Instituto Verdesco-
la, que captou recursos para isso. Todas as entidades 
cadastradas que captam recursos devem destinar 20% 
do total para o fundo. Caberá ao CMDCA avaliar os 
projetos aprovados e definir como será destinada a 
verba do Fumcad.

Por essa razão, foi aprovada a constituição de co-
missão interna, formada por Adriana Puertas, Ana 
Margarida Soares de Araújo Freire (Setradh) e Evan-
dro Carlos Baptista (Guarda Mirim) para análise dos 
projetos com as devidas readequações necessárias 
para poderem ser contemplados com os recursos do 
fundo. Os representantes do Instituto OBI, Carlos 
Lacerda e Elaine Maciel, protocolaram as adequações 
feitas em seu projeto para análise da comissão. Tam-
bém estiveram presentes na reunião Ana Carolina, 
do Projeto Ativo, e a comandante Viviane de Paiva, 
responsável pelo Projeto Guarda Mirim, que também 
constam entre os aprovados para serem contempla-
dos com recursos do Fumcad.

Representantes do CMDCA elegem novo presidente e discutem questões como verbas para projetos


