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DECRETO - Nº 6528/2016
“Cria o Comitê Municipal da Primeiríssima Infância no Município de São Sebastião.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atri-
buições que lhe confere o artigo 69, inciso V, VI, VIII da Lei Orgânica do Município de São 
Sebastião,
CONSIDERANDO o termo de Compromisso firmado com lastro nas disposições legais 
que regem o Sistema Único de Saúde, na normalização contida na Resolução SS-113, de 
05/11/2015, e nos termos do Convênio nº 150/2012, entre o Governo do Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria do Estado da Saúde, a Fundação Maria Cecília Souto 
Vidigal e os municípios integrantes do Comitê Gestor Regional do Litoral Norte, visando 
consolidar o propósito de desenvolverem o Programa “São Paulo Pela Primeiríssima Infância” 
nos Respectivos territórios e áreas de abrangência.
D E C R E T A:
Artigo 1°- Fica criado o Comitê Municipal de Gestão do Programa “São Paulo Pela Primeirís-
sima Infância” cuja função é definir as linhas estratégicas do programa no município, além de 
eleger (na vacância) e apoiar o articulador local.
Artigo 2°- O Comitê Municipal de Gestão do Programa “São Paulo Pela Primeiríssima Infân-
cia” norteia e aprova o Plano de Ação do Programa bem como seu orçamento no Município.
Artigo 3°- O Comitê Municipal de Gestão do Programa “São Paulo Pela Primeiríssima Infân-
cia” é responsável pela articulação com as áreas de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, 
Esportes, Turismo, Cultura e com as demais lideranças da sociedade.
Artigo 4°- O Comitê Municipal de Gestão do Programa “São Paulo Pela Primeiríssima Infân-
cia” é responsável pela captação de recursos para viabilização e sustentabilidade do Projeto.
Artigo 5º- O Articulador Local ou Municipal é a liderança que operacionaliza as ações e faz 
interface entre Prefeito, Secretários, Técnicos e Articulador Regional. Organiza e participa 
de reuniões do Comitê além de monitorar e registrar os resultados das iniciativas realizadas.
Artigo 6º- O Articulador Municipal deve ter disponibilidade para se dedicar ao programa 
por 20h semanais para realizar as ações do programa com suporte dos membros do Comitê 
Municipal.
Artigo 7º- Fica nomeada como Articulador Municipal a Dra. Camila de Aguiar Bernardo, 
médica CRM 138.24, RG 43.464.020-7, representante da Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião.
Artigo 8º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,    07      de abril de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SESAU/nsa

DECRETO - Nº 6529/2016 
“Institui o Comitê Interinstitucional da Sala de Comando Municipal de Combate à Epide-
mias e aprova seu Regimento Interno e dá outras providências.”
ERNANE BILLOTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de 
suas atribuições legais e 
Considerando as Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue 
publicadas pelo Ministério da Saúde em 2009 e a Portaria GM n. 2778 que revisa a relação 
de metas, com seus respectivos indicadores e a metodologia para a Fase de Avaliação do Pro-
grama de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA–VS) a qual integra as metas 
para controle das arboviroses;
Considerando a importância do envolvimento do Poder Público nos três níveis de governo e 
demais segmentos da sociedade organizada, por meio de ações articuladas para combate ao 
vetor da Dengue, Zika e do Chikungunya;
Considerando a série histórica da situação epidemiológica de Dengue no Município de São 
Sebastião/SP, em especial, a epidemia ocorrida em 2015 com mais de 7000 casos notificados;
Considerando a recomendação de organização da estrutura dos Comitês de Mobilização com 
base nas diretrizes da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, aprovada pela 
Portaria 3.027, de 26 de novembro de 2007;
Considerando a Diretriz Geral SNCC/2015, que define a Sala Nacional de Coordenação para 
o Enfrentamento à Microcefalia e cria o Sistema de Coordenação e Controle para Intensificar 
as ações de mobilização e combate ao Aedes Aegypti,
DECRETA:
Art.1º Fica estabelecida a Sala de Comando Municipal de Combate à Epidemias e instituído 
o Comitê Interinstitucional da Sala de Comando Municipal de Combate à Epidemias no Mu-
nicípio de São Sebastião/SP.
Art.2º O Comitê Interinstitucional da Sala de Comando Municipal de Combate à Epidemias 
tem por finalidade coordenar a implementação, em nível municipal, das ações de combate 
a epidemias em especial aquelas causadas pelo Aedes Aegypti, vetor da Dengue, Zika e da 
Chikungunya.
Art. 3º O Comitê Interinstitucional da Sala de Comando Municipal de Combate à Epidemias 
será composto pelas entidades e organizações especificadas no Regimento Interno.
Art. 4º A Presidência do Comitê ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Governo.
Art. 5º Fica aprovado o Regimento Interno do Comitê Interinstitucional da Sala de Comando 
Municipal de Combate à Epidemias, na forma do anexo que integra este Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,    11      de abril de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SAJUR/SESAU/nsa

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DA SALA DE CO-
MANDO MUNICIPAL DE COMBATE À EPIDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SE-
BASTIÃO/SP

CAPÍTULOI
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art.1º O Comitê Interinstitucional da Sala de Comando Municipal de Combate à 
Epidemias,instância consultiva e propositiva para questões relativas ao combate de epide-
mias, reger-se-á por este Regimento Interno, na conformidade com a legislação vigente,e tem 
por finalidade coordenar a implementação,em nível municipal, das ações de combate e mobi-
lização social contra o Aedes Aegyptie prevenção da Dengue, Zika e Chikungunya. 

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º Compete ao Comitê Interinstitucional da Sala de Comando Municipal de Combate 
à Epidemias:
I – propor, monitorar e avaliar os Planos de Contingência contra a Dengue, Zika ea Chikun-
gunya;
II – contribuir para a execução do Plano Municipal de Contingência contra a Dengue, Zika 
e a Chikungunya;
III – definir e estabelecer princípios e critérios para o desenvolvimento e avaliação das ações 
referentes à Prevenção e Controle da Dengue, Zika e a Chikungunya;
IV – apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a sociedade civil e 
órgãos públicos referentes à prevenção e controle da Dengue, Zika ea Chikungunya;

V – propor e emitir parecer sobre projetos de lei que estejam em tramitação, bem como suge-
rir novas propostas legislativas sobre o tema;
VI – desenvolver práticas educativas tendo por base as ações de comunicação, imprescindí-
veis para fomentar os processos de mobilização e adesão das pessoas da sociedade organiza-
da, de maneira consciente e voluntária para o enfrentamento e controle da Dengue, Zika e a 
Chikungunya.
Art. 3º São atribuições do Comitê Interinstitucional da Sala de Comando Municipal de Com-
bate à Epidemias:
I - planejar a execução das ações de mobilização e de combate ao mosquito no Município;
II - mobilizar pessoal, insumos, equipamentos e logística para a intensificação da campanha 
de combate ao mosquito; 
III - coordenar, monitorar e supervisionar a execução das ações de mobilização e combate ao 
mosquito no Município;
 IV - intensificar as ações de combate ao vetor; 
V - gerenciar os estoques de adulticidas e larvicidas; 
VI - informar à Sala Estadual de Coordenação e Controle as necessidades logísticas para o 
pronto cumprimento da mobilização e combate ao mosquito; 
VII - realizar os levantamentos de dados para os indicadores;
VIII - consolidar dados e informações sobre a intensificação da campanha de combate ao 
mosquito; 
IX- remeter dados às Salas de Coordenação e Controle; 
X - integrar as equipes de agentes de endemias e comunitários de saúde nas atividades de 
mobilização e combate ao mosquito;
XI - engajar as equipes de saúde para conscientização e orientação da população;
XII - envolver professores e alunos das instituições de ensino nas atividades de conscientiza-
ção e orientação da população; 
XIII - envolver o Ministério Público e o Poder Judiciário na intensificação da campanha; 
XIV -incentivar a participação da sociedade civil organizada;
XV – conscientizar a sociedade sobre a importância da atuação de cada cidadão nos cuidados 
preventivos necessários para evitar a proliferação do mosquito nos ambientes;
XVI – avaliar resultados da intensificação da campanha para orientar a continuidade das 
ações.   

CAPÍTULOIII
DA CONSTITUIÇÃO E ESTRUTURA
Art. 4º O Comitê é constituído, pela Presidência e Vice-Presidência, por membros permanen-
tes da Comissão de Técnicos e por representantes da Comissão de Mobilização com repre-
sentantes de instituições, entidades da sociedade civil e órgãos públicos.
§ 1º As instituições e entidades indicarão um representante titular e um suplente.
§2º O mandato dos titulares será de 2(dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período.
§ 3º Os suplentes substituirão, automaticamente, seus respectivos titulares em caso de impe-
dimento de cumprimento do mandato até o final, devendo a instituição ou entidade indicar 
novo suplente.
§4º O não comparecimento dos membros titulares nas reuniões deverá ser formalizado com 
antecedência, as quais deverão comparecer os suplentes.
Art. 5º O Comitê tem a seguinte estrutura:
I – Presidente;
II – Vice –Presidente;
III – Comissão Técnica;
IV – Comissão de Mobilização. 

Seção I
Da Presidência
Art. 6° A Presidência do Comitê será exercida pelo Secretário Municipal de Saúde.
Art. 7º Na ausência, falta ou impedimento do Presidente, este será substituído pelo Vice-
Presidente, o Secretário Municipal da Saúde Adjunto. 
Art. 8º Verificada a vacância do Presidente, o Vice-Presidente assumirá as atribuições, sendo 
indicado e nomeado novo Vice-Presidente pelo Prefeito Municipal. 
Art. 9º Compete ao Presidente, além de outras atribuições que lhe são conferidas por este 
Regimento:
 I – presidir os trabalhos do Plenário; 
II – cumprir e fazer cumprir o que determina o Regimento do Comitê; 
III– fixar o calendário das reuniões ordinárias; 
IV – propor a ordem do dia das reuniões e a pauta de cada reunião;
V – participar, quando necessário, dos trabalhos das Comissões Especiais;
VI – solicitar às autoridades competentes, quando cabível, providências e recursos necessá-
rios para dar agilidade aos trabalhos do Comitê; 
VII – estabelecer contatos e intercâmbios com instituições e órgãos educacionais e jurídicos, 
tendo em vista assuntos de interesse do Comitê;
VIII – propor ao Plenário alterações no Regimento Interno; 
IX – homologar os pareceres emitidos pelos relatores;
 X – convocar reuniões ordinárias e extraordinárias.

Seção II
Da Vice-Presidência
Art. 10 Compete ao Vice-Presidente, Secretário Municipal da Saúde Adjunto substituir o Pre-
sidente por ocasião de ausência, falta ou impedimentos. 
§ 1º Observada a vacância da Presidência, o Vice-Presidente será, de imediato, designado pelo 
Prefeito Municipal para ocupar a Presidência. 
§ 2º Nas eventuais faltas, ausências ou impedimentos do Vice-Presidente, este poderá ser 
substituído por outro membro da Comissão, indicado por decisão do Plenário, observada 
a maioria relativa. 
§ 3º Na vacância do Vice-Presidente, será indicado e nomeado pelo Prefeito Municipal, novo 
Vice-Presidente.

Seção III
Das Comissões Técnica e de Mobilização
Art. 11 A Comissão Técnica Permanente, indicados sempre um titular e suplente, deverá ser 
composta pelos representantes das seguintes instituições:
I – Vigilância Epidemiológica;
II – Vigilância Sanitária;
III – Centro de Controle de Zoonoses e Vetores;
IV – Departamento de Coordenação de Unidades de Saúde;
V – Fundação de Saúde Pública de São Sebastião;
VI – Hospital de Clínicas de São Sebastião;
VII – Unidade de Pronto Atendimento.
Art. 12 Compete à Comissão Técnica analisar, propor, assessorar, cooperar e monitorar as 
questões epidemiológicas, entomológicas e logísticas, que estejam no Plano de Contingên-
cia ligado diretamente à prevenção e controle da epidemia em especial de arboviroses no 
Município. 
Art. 13 A Comissão Técnica deverá reunir-se de acordo com o calendário a ser definido entre 
os membros da Comissão.
Art.14 A Comissão de Mobilização Apoio Operacional poderá ser composta pelos represen-
tantes das seguintes instituições:
I – Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito - SEGOV 
II – Defesa Civil – SEGUR
III – Secretaria Municipal da Educação – SEDUC
IV – Secretaria das Administrações Regionais – SEADRE

V – Guarda Civil Municipal – SEGUR
VI – Fiscalização Ambiental – SEMAM
VII – Fiscalização de Obras – SEO
Art. 15 Compete à Comissão de Mobilização analisar, propor, assessorar, cooperar, monito-
rar, acompanhar e direcionar as ações de comunicação e mobilização para a população em 
geral na prevenção e controle da epidemia em especial de arboviroses no Município.
Art. 16 A Comissão de Mobilização deverá reunir-se de forma ordinária uma vez por mês, 
com calendário a ser definido entre os seus membros. 
Art. 17 As competências das Comissões Técnicas e de Mobilização devem ser executadas 
em concordância com a Política Nacional e Estadual de prevenção e controle da Dengue e 
do Chikungunya. 
Art. 18 Quaisquer ações das Comissões Técnica e de Mobilização devem respeitar a hierar-
quização do Sistema Único de Saúde. 
Art. 19 Para a composição das Comissões Técnica e de Mobilização o Comitê poderá contar 
com membros colaboradores em caráter temporário. 
Art. 20 As reuniões das Comissões Técnica e de Mobilização deverão ser lavradas em ata. 
Art.21 As Comissões Técnica e de Mobilização poderão executar os seguintes procedimen-
tos:
I – assessorar na elaboração do Plano Municipal de Prevenção e Controle de epidemias de 
Dengue, Zika e da Chikungunya; 
II – cooperar, tecnicamente, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, sempre que 
necessário, no monitoramento das metas pactuadas junto às demais esferas de governo; 
III – sugerir, se necessário, a realização de supervisão, em conjunto com a Secretaria de Saúde, 
em risco de epidemia de Dengue, Zika e da Chikungunya;
IV – acompanhar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a ocorrência de casos e óbitos por 
Dengue e Chikungunya no município; 
V – acompanhar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, os indicadores entomológicos do 
município; 
VI – sugerir, assessorar e apoiar a capacitação dos profissionais de saúde envolvidos nas ativi-
dades de assistência, vigilância epidemiológica e controle de vetores e parceiros da comissão 
de mobilização no município; 
VII – monitorar a garantia de acesso dos pacientes aos serviços de saúde, conforme pactua-
ção, incluindo suporte laboratorial e regulação de leitos; 
VIII – monitorar a garantia da execução do Plano de Contingência de Controle da Dengue, 
Zika e da Chikungunya; 
IX – assessorar de forma consultiva a Secretaria da Saúde, sempre que solicitado; 
X – promover no interior de seus órgãos, campanhas publicitárias durante todo o ano, com 
ênfase nos meses que antecedem o período das chuvas, de acordo com as orientações do 
Comitê Nacional e Estadual;
XI – manter a mídia permanentemente informada, por meio de comunicados ou notas técni-
cas, quanto à situação atual das ações integradas de combate à Dengue, Zika e Chikungunya 
e resultados alcançados.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22 Sempre que houver necessidade, as Comissões Técnica e de Mobilização poderão ser 
convocadas de forma extraordinária pelo Presidente do Comitê. 
Art. 23 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno 
serão dirimidas pelos membros do Comitê, através da maioria relativa dos seus membros.
Art. 24 O presente Regimento Interno, no que condiz com as ações técnicas, poderá ser alte-
rado, mediante proposta da Comissão Técnica, através da maioria relativa de seus membros. 
Art. 25 O presente Regimento Interno, no que condiz com as ações de combate à Dengue, 
Zika e da Chikungunya poderá ser alterado, mediante proposta da Comissão de Técnica, atra-
vés da maioria relativa de seus membros. 
São Sebastião,        11    de abril de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

COMUNICADO DE LANÇAMENTO
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS-FIXO) E DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO 2016
A Prefeitura de São Sebastião comunica às Empresas e aos Profissionais Autônomos inscritos 
em seu Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM, que os carnês para pagamento do Im-
posto Sobre Serviços – ISS Fixo, e da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Fun-
cionamento, referentes ao exercício de 2016, foram entregues aos Correios em 08/04/2016, 
para a respectiva notificação de lançamento.
Os Contribuintes que não acusarem o recebimento de seus carnês deverão formalizar comu-
nicado à Secretaria da Fazenda, junto à Divisão de Tributação, no prazo de até 15 (quinze) 
dias, findo o qual serão considerados efetivamente notificados do lançamento.
A emissão da segunda via dos carnês deverá ser solicitada presencialmente junto à mencio-
nada Divisão.
As opções de pagamento e suas respectivas datas de vencimento são as que se seguem:
Em cota única:
   10/05/2016 (pelo valor integral)
Em parcelas: 
   1ª. Parcela – 10/05/2016
   2ª. Parcela – 10/06/2016 
   3ª. Parcela – 11/07/2016
   4ª. Parcela – 10/08/2016

Ednilson dos Santos
Chefe da Divisão de Tributação

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEO021 – Processo n.º 61.585/15
Contratada: M. M. B. Comercial e Construtora Ltda. - ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Reurbanização de área pública ao lado da E. E. Prof ª Nair Ferreira Neves – Bairro São 
Francisco, com fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 04 (quatro) meses
Modalidade: TP nº 006/15
Valor: R$ 346.541,00 (trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais)
Data: 03.03.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Felicio Marmo Netto pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEESP023 – Processo n.º 61.735/15
Contratada: M. M. B. Comercial e Construtora Ltda. - ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Construção de pista de atletismo oficial de saibro, na área do Estádio Municipal Oto-
niel Santos – Bairro Varadouro, com fornecimento de material e mão de obra.
 Prazo: 02 (dois) meses
Modalidade: TP nº 007/15
Valor: R$ 515.416,03 (quinhentos e quinze mil, quatrocentos e dezesseis reais e três centa-
vos);
Data: 10.03.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Felicio Marmo Netto pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEDUC024 – Processo n.º 60.137/16
Contratada: Zap Ind. Com. de Equipamentos para Construção Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
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Objeto: Locação emergencial de módulos habitacionais tipo containers para instalação de 
salas de aula na E.M. Nair Ribeiro de Almeida.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: DJ nº 001/16
Valor: R$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais).
Data: 11.03.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e José Roberto Macedo pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEMAM027 – Processo n.º 61.406/15
Contratada: Fraga Ferreira Construtora Ltda. - ME,
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prestação dos serviços de engenharia para a execução de cobertura da Fábrica de 
Gelo.
Prazo: 04 (quatro) meses.
Modalidade: CV nº 050/15
Valor: R$ 119.800,00 (cento e dezenove mil e oitocentos reais)
Data: 24.03.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Rafael Fraga Ferreira pela contratada.

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 76
CONCURSO PÚBLICO 01/2014
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Final e Classificação dos apro-
vados no Concurso Público aberto pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 
01/2014, de 17 de ABRIL DE 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais de Clas-
sificação Final e Homologação, publicados no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião 
e SH Dias Consultoria, 
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser lotado na Fun-
dação de Saúde Pública de São Sebastião, município de São Sebastião, conforme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito 
Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 13 (quarta-feira) e 15 (sexta-feira) 
de abril de 2016, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes docu-
mentos: 

Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que concorre ou Certificado 
de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos no Edital de abertura para 
cada cargo)
c) Carteira de Identidade Profissional 

Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples:
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 

l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos
m) Comprovante da anuidade de 2015 do conselho de classe (CREMESP, COREN, CROSP 
etc..) ou 2016 se já vencido
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do mês  
vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da  
face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo, conf. item h do 
edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, conf. item h  
do edital de abertura deste concurso ou protocolo de solicitação 
t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documentação. 
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos documen-
tos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento 
de procuração particular com firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no local, 
data e horário indicados, será considerada desistência do concurso, legitimando a convocação 
de outro candidato observada a ordem de classificação. 
Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse da 
Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação. 
Art. 4º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  
que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será  automatica-
mente ELIMINADO do concurso.
Art. 5º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvidos 
pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 
São Sebastião, 11 de abril de 2016.

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

ANEXO I 
Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
87 MAA 508449 EMERSON RIEG HOINASKI

Auxiliar de Serviços Gerais
 Classif./Insc./ Candidato
79 QAS 503464 EDNA PAULA ALVES DE SOUSA

Enfermeiro de Atenção Básica
 Classif./Insc./ Candidato
77 SEN 503480 ELIZABETH MARIANO RODRIGUES

 Farmacêutico
 Classif./Insc./ Candidato
14 SFA 509260 LAURA CAROLINA WATANABE PINTO
15 SFA 502588 MARIANA CASAIS BARBOSA

 Recepção
 Classif./Insc./ Candidato
70 FRE 508840 MARCELO ALVES DO COUTO

ANEXO I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALIDADES
(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Concurso Público da FSPSS-Fundação de 
Saúde Pública de São Sebastião).

IDENTIFICAÇÃO
Nome:_______________________________________________________
Documento de Identidade: _________________________________________
Cargo:___________   Inscrição Concurso nº: _______  Classificação: _____ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identificado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício profissional 
ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de advertência, multa, suspensão ou 
demissão, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual, dis-
trital ou municipal.
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que AINDA RESPONDE...
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que JÁ RESPONDEU...
... a processo no exercício profissional ou de qualquer função pública, conforme discriminado 
a seguir:
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal
Penalidade:____________________________________________________
Andamento:____________________________________________________
(   ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer Estado da Federa-
ção na qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transitada em julgado em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado ________________, no qual teria 
como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):_________________________________________________________.
(     ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo criminal em qualquer Estado da 
Federação.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença transitada em 
julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado ________________, 
com seguinte teor (podendo ser resumido):_____________________________.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com senten-
ça transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Esta-
do_______________________________, relativo a CRIMES 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):________________________________________________________.

D E C L A R A entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida no edital de cha-
mamento nº 01/2014, bem como ter ciência de que deverá entregar certidão de distribuição 
cível no prazo de 30 dias, como forma de cumprimento das normas editalícias.
D E C L A R A, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das informações ora prestadas 
poderá acarretar a eliminação do concurso, sem prejuízo da responsabilidade penal pela prá-
tica do delito de falsidade ideológica, previsto no Código Penal Brasileiro.
São Sebastião, _____/_____/______.
__________________________________________ (assinatura do candidato)

Testemunhas:
_______________________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público

_______________________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público

A escola Nair Ribeiro de Almeida, em Juquehy, na Costa Sul de São Sebastião, 
recomeçará suas aulas nesta terça-feira (12), no Fundamental 1 (1º ao 5º ano). 
As atividades foram suspensas em março devido as fortes chuvas que atingiram a 
região, causando o comprometimento de parte da estrutura da escola.

A Prefeitura realizou a instalação de seis containers para o atendimento dos 
430 estudantes; eles possuem paredes e tetos termo acústicos, além de um siste-
ma de ventilação com ar condicionado em todas as salas.  

A secretária da Educação Maria Zeneide Nunes da Silva Moraes afirma que é 
muito importante ter conseguido executar os prazos de entrega das salas de aula. 
“Temos a sensação de dever cumprido, agradeço a ex-secretária Angela Couto 
que deixou tudo encaminhado para que nada desse errado”, declarou.

A secretária ressaltou ainda que o calendário de reposição das aulas para os 29 
dias letivos perdidos foi elaborado com o objetivo de garantir o cumprimento dos 
conteúdos e horas obrigatórias previstas em lei federal.

Foto: Seduc|PMSS

Aulas recomeçam na escola Nair Ribeiro de Almeida

Salas de aula possuem isolamento termo acústico e ar-condicionado
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A escola municipal Henrique Tavares de Jesus, em 
Barra do Sahy, na Costa Sul de São Sebastião, realizou 
na última sexta-feira (8), uma iniciativa social com es-
tudantes em parceria com o Instituto Verdescola, em 
comemoração ao Dia Mundial das Boas Ações.

O evento criado em 2007, em Israel, no Oriente 
Médio, tem como objetivo incentivar o trabalho vo-
luntário e a prática do bem. Neste ano de 2016 a ação 
aconteceu em 74 países e teve o Brasil como sede; foi a 
primeira vez que o Dia das Boas Ações teve uma capi-
tal na América do Sul.

A Costa Sul de São Sebastião passará a contar 
com duas máquinas patrol para realização dos servi-
ços essenciais de manutenção geral, principalmente 
nivelamento para garantir acessibilidade nas ruas 
que ainda não contam com calçamento. 

Um dos equipamentos foi entregue à Prefeitu-
ra nesta segunda-feira (11), totalmente reformado 

Foto: Beatriz Rego | PMSS 

Escola comemora o Dia Mundial das Boas Ações

De acordo com a coordenadora da unidade escolar, 
Licia Bonsi Negri, o objetivo da ação foi o de mostrar 
que gentileza gera gentileza. “A equipe do Verdescola 
veio até nossa escola e promoveu diversas atividades 
com as crianças a fim de deixar o nosso ambiente mais 
bonito e agradável. Os estudantes entenderam a boa 
vontade dos profissionais envolvidos e colaboraram de 
forma bastante ativa”, declarou.

A estudante Lavínia Helena da Rocha, 9, contou 
que as atividades foram maravilhosas. “Todos estavam 
mais felizes e animados, as boas ações são para todos. 

Seja na escola, em casa, na rua com amigo, com os mais 
velhos. Devemos sempre ajudar o próximo e o mun-
do”, explicou Lavínia.

Para o professor de Educação Física do Instituto Ver-
descola, Jeferson Souza Novais, este tipo de ação é im-
portante, pois permite que as crianças adquiram uma 
consciência maior acerca da importância de ajudar ao 
próximo. “As boas ações são os exemplos de comporta-
mento que queremos ensinar todos os dias para nossos 
alunos e ter um dia exclusivo para isso favorece ainda 
mais sua disseminação”, completou o professor.

Foto: Luciano Vieira | PMSS

Patrol reforçará atendimento na Costa Sul
Máquina foi reformada e entregue nesta segunda-feira pela Administração

para reforçar o atendimento na região.
Segundo o prefeito Ernane Primazzi, a Adminis-

tração trabalhou na reforma total de uma patrol há 
algum tempo desativada. Com esse equipamento, a 
Secretaria das Administrações (Seadre) – Regional 
Costa Sul – passará a contar com duas patrols (mo-
toniveladoras) para os trabalhos de manutenção nos 

bairros. “A maior demanda é nesta região, apesar de 
já termos investido bastante em obras de pavimen-
tação. Na região central, várias ruas das Cigarras 
estão sendo asfaltadas e outras cinco serão benefi-
ciadas em Barequeçaba”, disse o prefeito lembrando, 
também, investimentos feitos em pavimentação na 
Costa Norte.

Crianças fazem horta coletiva e participam de atividades sociais

Equipamento reforçará os trabalhos da Regional
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Nesta segunda-feira (11), os jogadores receberam a tabela de jogos na 
abertura oficial da competição que aconteceu na noite de sábado (9), no 
CAE, autoridades locais prestigiaram a abertura. 

O secretário de Esportes, Mercides Pereira do Carmo Júnior, parabenizou 
a todos por mais uma Copa que se inicia. “O importante é competir, mas, 
ganhar é bem melhor e sabemos que todos darão o seu melhor”, afirmou.  

A 8ª edição da Copa Sebastianense de Futsal e 7º Copa Kids contam com 
34 agremiações e 58 equipes, com aproximadamente 1000 pessoas envolvi-
das entre comissão técnica e atletas. 

Com as inscrições foram arrecadados 260 pacotes de fraldas geriátricas, 
que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade. 

Confira os jogos da semana 
2ª Divisão 
Segunda-feira (11)
19h | Jaraguá x Bareilha
20h | Boleiros x Sombra Negra
21h | Real Madri x Vila Amélia 
Terça-feira (12)
19 | Juca Motos x Mirante 
20h | M.D.A. Colinas x Hidrel 
21h | Sebastianense x Juventus 
Livre Feminino 
Quarta-feira (13) 
19h | Secer Caraguá x Portuguesa Ilha
20h | Seesp Costa Norte x Seesp 
21h | Selar Ilhabela x Fut Maresias 
1ª Divisão
Quinta-feira (14)
19h30 | Tuka Bike x Caiçara|Tebar 
20h30 | Renovação x Cruz Azul 
Sexta-feira (15)
19h30 | Sombra Negra x Tabajara/Juventude 
20H30 | Naja x Fire Roots 

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS 

Jogos da 2ª divisão abrem rodada da 
Copa Sebastianense de Futsal

CAE do Pontal receberá jogos todos os dias da semana

Autoridades locais prestigiaram a cerimônia de abertura
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O projeto “Conexão São Sebastião – Cinema Para 
Todos”, realizado pela parceria entre a Fundação De-
odato Santana, Secretaria de Cultura e Turismo (Sec-
tur) e a Associação Vento Forte, inicia sua edição 
2016 com o tema ‘Mulheres’.

Serão exibidos três documentários com classifica-
ção indicativa livre no Centro Histórico da cidade e 
no bairro de Boiçucanga, na Costa Sul do município.

O projeto retorna com uma novidade: a mudan-
ça de endereços das sessões. No Centro Histórico, os 
filmes passarão a ser exibidos no Observatório Am-
biental, no Complexo Turístico da Rua da Praia, e em 
Boiçucanga no Centro de Referência da Assistência 
Social (Cras).

A edição deste ano começa com um programa de-
dicado ao universo feminino, com filmes de diversas 
partes do mundo que tentam traçar as diferenças e 
similaridades das mulheres das mais diferentes pro-
fissões e locais. 

Do Congo vem a história de Martini, Jeannette, 
Hélène e Rosette “Victoire Terminus: Mulheres do 
Boxe”. O filme relata a vida de quatro mulheres que 
treinam boxe no Estádio Tata Rafael (o mesmo que 
Muhammad Ali nocauteou George Foreman) sob a 
supervisão do treinador Judex. 

A cidade de Phnom Penh, capital do Camboja, é 
cenário para o documentário “Papel Não Embrulha 
Brasa”, do premiado diretor Rithy Panh, sobre uma 
prostituta que quer voltar para casa, mas tem medo 
de que os habitantes da aldeia descubram seu traba-
lho. 

Em “Case Comigo!”, o alemão Erik apaixona-se 
por Gladis e depois de um rápido namoro vem o ca-
samento, num documentário realizado em Cuba.

As exibições de abril do “Conexão São Sebastião” 
são realizadas pela Vento Forte e foram possíveis 
graças ao apoio do Institut Français, da Cinemateca 
Francesa, do Consulado da França, do Goethe Insti-

Fotos: Divulgação

Conexão São Sebastião entra em cartaz 
em 2016 com tema ‘Mulheres’
As exibições acontecem em Boiçucanga, no Centro e em novos locais

tut, da Odara Paisagismo e Prefeitura de São Sebas-
tião. 

Programação por sala:
Boiçucanga
Todas as quartas-feiras | 19h30 | Cras | Rua Sar-

gento Filisbino Teodoro da Silva, 200    
Dia 13 | “Victoire Terminus: Mulheres do Boxe”     
Dia 20 | “Case Comigo!”  
Dia 27 | “Papel Não Embrulha Brasas”
Centro 
Todas as quintas-feiras | 19h30 | Observatório 

Ambiental |  Rua da Praia 
Dia 14 | “Victoire Terminus: Mulheres do Boxe”     
Dia 21 | “Case Comigo!”  
Dia 28 | “Papel Não Embrulha Brasas”              

Sinopses
“Victoire Terminus: Mulheres do Boxe”     
Em 2006, o Congo vive sua primeira eleição de-

mocrática. Martini, Jeannette, Hélène e Rosette são 
quatro mulheres que escolheram o boxe como forma 
de lutar na vida. Elas treinam diariamente sob a su-
pervisão do treinador Judex no Estádio Tata Rafael, 
onde Muhammad Ali nocauteou George Foreman 
em uma das mais famosas lutas de boxe da história. À 
noite, o local vira palco de embates políticos: repre-
sentantes de partidos organizam amplos debates, nos 
quais o povo vem tomar parte. Paralelamente, Judex 
batalha para organizar um torneio de boxe feminino 
com quase nenhum dinheiro. 

* Vencedor do London Film Festival.     
De Florent de La Tullaye, Renaud Barret | Congo | 

2008 | cor | documentário | 80 minutos | classificação 
indicativa livre  

“Case Comigo!” 
Durante uma viagem a Cuba, Erik conhece Gladis 

numa discoteca. "Foi amor à primeira vista". Após 
exatamente um ano, Gladis e seu filho de oito anos 
Omarito entram num avião. Eles deixam sua ilha tro-
pical cobertos de esperança, curiosidade e com uma 
leve melancolia. Chegando em Hamburgo, inicia-se 
para os três um caminho às vezes cômico, às vezes in-
citante. Durante um ano, a câmera acompanha o casal 
no seu caminho rumo à nova pátria. *Melhor docu-
mentário no Århus Film Festival  

De Uli Gaulke e Jeannette Eggert | Cuba, Alema-
nha | 2003 | cor | documentário | 102 minutos | clas-
sificação indicativa: livre  

“Papel Não Embrulha Brasas”
O cineasta cambojano acompanha o processo de 

exclusão social de uma prostituta, que se sente im-
pedida de voltar à cidade natal por medo de que os 
habitantes saibam o que ela fazia para sobreviver em 
Phnom Penh. Neste contexto, a decadência do corpo 
iguala-se a uma espécie de morte civil.  

*Premiado em Biarritz International Festival, 
Shanghai Festival e Nuremberg International.  

De Rithy Panh | Camboja | 2006 | cor | documen-
tário | 86 minutos | classificação indicativa livre.

Conexão traz o tema ‘Mulheres’ em novas salas de exibição


