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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM 
CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECEREM NO DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO 
CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS 25,26,27,28 ou 29 
de abril 2016, DAS 10:00 AS 15:00 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM 
OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Professor de Ed.Física
Classif./ Insc./ Candidato
45  SPF  440410  MARCELA DE SANT´ANA LIMA CURY

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, 
IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO 
DE PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos/Secretaria da Administração
20 de abril de 2016

R E S O L U Ç Ã O - Nº. 001/2016
“Concede reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Poder 
Legislativo” 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, APRO-
VOU, E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Artigo 1º - Fica concedido reajuste de caráter geral aos vencimentos dos servidores 
públicos do Poder Legislativo, no percentual de 10,0% (dez inteiros ) sobre os 
valores atuais, a partir de 01/04/2016.
Artigo 2º - O reajuste estabelecido compreende as perdas salariais correspondente 
ao ano de 2015, é extensivo aos subsídios dos vereadores.
Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações or-
çamentárias próprias. 
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 20 de abril de 2016. 

Luiz Antonio de Santana Barroso
Presidente
(Projeto de Resolução nº. 001/16 de autoria da Mesa Diretora)

LEI COMPLEMENTAR - Nº 206/2016
“Dispõe sobre a concessão de direito real de uso de imóvel público que especifica”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI,  Prefeito do Município de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais e com fundamento no disposto no art. 38, parágrafo 
único, inciso  VIII, combinado com o art. 102, parágrafo único, todos da Lei Or-
gânica do Município, faz saber que a Câmara  Municipal  aprovou e ele sanciona  e 
promulga a seguinte Lei Complementar:
Artigo 1º-   Fica o Poder Executivo autorizado    a conceder, a título gratuito,   
direito real de uso  à APAE -  Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
de São Sebastião, pessoa jurídica de direito  privado, inscrita no CNPJ sob nº  
55.556.120/0001-61, pelo prazo de trinta anos, contados da celebração do cor-
responde contrato, do imóvel público municipal, edificado,  situado à rua João 
Orlando de Carvalho s/n, no Bairro Pontal da Cruz  que, com amarração  U.T.M. 
SIRGAS 2000, e referência à Base Cartográfica Georreferenciada do Município, 
parte  do marco M-07, que    assim se descreve e se caracteriza:
“Inicia no ponto P-1, localizado na confluência das Ruas  Vereador João Orlando 
de Carvalho e Rua Abdalla Cecílio, definido pelas coordenadas UTM-SIRGAS 
2000 – N: 7.369.705,086 m e E:  458.839,437 ; deste ponto segue até o  E ponto 
P-2, definido pelas coordenadas N: 7.369.650,619 m e E: 458.859,272 m, com 
azimute de 159º59’25” e  a distância de 57,97m, pelo alinhamento   predial da 
Rua Abdala Cecílio; deste ponto segue até o ponto P-3, definido pelas coordena-
das N: 7.369.634,227 m e E: 458.822,785 m, azimute de 245º48’24” e a distância  
de 40,00m, confrontando com a área remanescente da Prefeitura Municipal de 
São Sebastião, fazendo parte da inscrição cadastral nº 3134.124.4145.0001.000; 
deste ponto segue até o ponto P-4, definido pelas coordenadas N: 7.369.692,789 
m e E: 458.801,374m, com azimute de 339º55’02” e a distância de 62,35m; deste 
ponto, segue até o ponto P-5, definido pelas coordenadas N: 7.369.701,145 m e 
E 458.824,484 m, com  azimute de 70º07’222” e a distância de 24,57 m, pela la-
teral do alinhamento predial da Rua Vereador  João Orlando de Carvalho; deste 
ponto,  segue até o ponto P-1, definido pelas coordenadas N: 7.369.705,086 m e 
E: 458.839,437 m, com azimute de  75º14’00” e a distância de 15,46m, ponto este 
inicial da descrição deste  perímetro, perfazendo a área de 2.419,34 m2 (dois mil, 
quatrocentos e dezenove metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadra-
dos)”.
Artigo 2º- O contrato a ser celebrado entre o Município de São Sebastião e a APAE 
definirá as condições da concessão ora autorizada de modo a resguardar o interes-
se público.
Artigo 3º- O imóvel objeto desta Lei Complementar é estimado em R$ 915.832,10, 
ficando dispensada a licitação em razão do manifesto interesse público da conces-
são, conforme previsto no parágrafo único do art. 102 da Lei Orgânica do Muni-
cípio.
Artigo 4º- Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposições em contrário, especialmente a Lei nº  572/87 .
São Sebastião,        20      de abril de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  Complementar nº    19  /2015.
SAJUR/SEHAB/acss

A dança de rua do grupo sebastianense Urbano’s 
voltará ao palco do Teatro Municipal de São Sebas-
tião na noite desta sexta-feira (22), com o espetácu-
lo “Cinema em Dança”. A apresentação conta com o 
apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo (Sectur).

O grupo promete uma verdadeira viagem pela ma-
gia da Sétima tendo a dança de rua como instrumen-
to, promovendo uma experiência lúdica com ritmos 
e estilos diversificados e coreografias criativas e ori-
ginais.

O coreógrafo do grupo e assessor cultural das Ofi-
cinas Culturais da Fundação Educacional e Cultural 
Deodato Santana/Sectur – Secretaria de Cultura e 

Foto: Divulgação 
Legenda: Dança de rua sebas-

tianense mais uma vez no palco do 
Municipal

Teatro Municipal recebe 
grupo Urbano’s com o 

espetáculo “Cinema em Dança”

Turismo, Felipe Kmada, explica que “a escolha desta 
apresentação foi feita com base no sucesso deste es-
petáculo, que sempre rendeu casa cheia e um público 
empolgado do início ao fim”.

“Este tema mexe com as lembranças por meio dos 
clássicos da telona, convidando o povo para uma via-
gem no tempo por entre sucessos do cinema e pro-
metendo muitas emoções do início ao fim”, concluiu 
Kmada.

Serviço: Os ingressos para o espetáculo com início 
às 20h, custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia) 
e poderão ser adquiridos na bilheteria da Casa uma 
hora antes da apresentação. A classificação etária é 10 
anos.
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A prefeitura de São Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Educação, está realizando reuniões 
com a equipe gestora e funcionários da rede mu-
nicipal e estadual para tratar das atribuições e nor-
mas para o cumprimento da frequência escolar no 
programa nacional Bolsa Família.

As reuniões têm o objetivo de cumprir o com-

Com a finalidade de dar continuidade às ativida-
des realizadas pela Associação de País e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de São Sebastião, o prefeito 
Ernane Primazzi oficializou a concessão de direito 
de uso real de imóvel público à instituição confor-
me dispõe a Lei Complementar nº 206/16. O ato 
foi formalizado em reunião na manhã desta quarta-
feira (20), data da sanção da lei, entre o prefeito, a 
presidente da Apae, Rita Cássia do Nascimento Si-
mioni, integrantes da diretoria executiva, membros 
e alunos da Apae.

De acordo com a Lei Complementar nº 206/16, 
a concessão de direito real de uso do imóvel público 
municipal edificado, localizado à Rua João Orlando 
de Carvalho, s/nº, no bairro Pontal da Cruz, tem 
prazo de 30 anos. A área total é de 2.419,34 m² sen-

Fotos: Halsey Madeira|PMSS

Prefeito Ernane oficializa concessão 
de imóvel para Apae de São Sebastião

Direito de uso de área por 30 anos foi formalizado em reunião na quarta-feira

do avaliada em R$ 915.832,10 incluindo o valor do 
terreno edificações implantadas.

Em sua mensagem, o prefeito explicou a impor-
tância da concessão da área para a Apae, entidade 
declarada de utilidade pública pela Lei Municipal 
nº 688/89. Segundo Ernane, o contrato com a ins-
tituição existe desde 1988, portanto há 27 anos, a 
instituição tem prestado “serviços de reconhecida 
relevância social, uma vez que abriga crianças que 
necessitam de atendimento especial visando me-
lhorar sua qualidade de vida, sendo inquestionável 
o dever do poder público em contribuir para esse 
resultado”, frisou o prefeito.

Ernane complementou que, por essas razões e 
sensível à solicitação feita pela instituição, “o Poder 
Executivo dispôs-se a conceder a ampliação dos li-

mites do imóvel até aqui ocupado, bem como um 
novo prazo de concessão”. 

A presidente da Apae, Rita de Cássia, afirmou a 
necessidade do espaço para as atividades de todos 
os atendidos pela instituição. “Já utilizamos esse es-
paço há mais de 10 anos e vamos continuar fazendo 
a manutenção adequada”, explicou Rita de Cássia 
lembrando que a diretoria da Apae aguardava ape-
nas a aprovação da concessão de uso da área pela 
Câmara para posterior sanção e oficialização por 
parte do prefeito. A reunião contou com a presença 
da secretária do Trabalho e Desenvolvimento Hu-
mano (Setradh), Roseli Trevisan Primazzi, da secre-
tária-adjunta, Ana Margarida, e os alunos Michele, 
Marcio e Lia, considerados autodefensores da Apae, 
segundo a presidente da instituição. 

Prefeitura realiza reunião sobre frequência 
escolar no programa Bolsa Família

promisso firmado com o Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), que exige que os estudantes ca-
dastrados no benefício tenham frequência de par-
ticipação escolar de, pelo menos, 85% ao mês para 
fundamental 1 e 2, e de 75% para ensino médio.

Segundo a coordenadora municipal do Pro-
grama Bolsa Família, Adriana Gil, é de suma im-

portância que os dados sejam preenchidos de 
forma correta na planilha de frequência do MEC. 
“Caso os alunos deixem de frequentar a escola a 
família pode ter o benefício bloqueado, por isso 
é tão importante que as orientações gerais sejam 
divulgadas e executadas de maneira adequada”, 
explicou ela.

Apae poderá manter atividades em área pública cedida pela administração
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O grupo de dança de rua de São Sebastião 
‘Descendentes de Rua’ voltará ao palco do Anfi-
teatro na noite deste sábado (23), para apresentar 
seu espetáculo “Essência do Ritmo”. 

Com o apoio da Prefeitura por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo, o DR, como é popu-
larmente conhecido na região, traz coreografias 
montadas com uma variedade de músicas e es-
tilos, que vão de Elis Regina a James Brown, da 
dança contemporânea a outras várias vertentes da 
arte urbanas durante cerca de uma hora e meia.

Fundado em 2002, o premiado grupo traz nes-
ta apresentação um total de 18 coreografias, sen-
do 16 novas, todas com o coreógrafo geral, Junior 
Rocha, à frente dos trabalhos.

Ao longo de sua existência, o DR participou de 
136 festivais por todo o Brasil, dos quais venceu 

Anfiteatro recebe “Essência do 
Ritmo” neste sábado

A apresentação é uma compilação de coreografias do grupo Descendentes de Rua

Os grupos de dança 'UB Crew’ e ‘Sintonia Corpo & Arte’ represen-
tam São Sebastião no próximo domingo (24), em São Vicente, Litoral 
Sul do Estado, no “Festival H2 Beach”.

UB Crew
O grupo UB Crew, liderado pelo assessor cultural das Oficinas Cul-

turais da Fundação Educacional e Cultural Deodato Santana/Sectur 
(Secretaria de Cultura e Turismo) Beto Sawada, participa na categoria 
Duo Avançado com o próprio Beto Sawada e Samantha B. Silva, aluna 
das oficinas.

Na batalha Individual o grupo será representado pelo integrante e 
também aluno das oficinas culturais André de Oliveira Alves.

De acordo com Beto, o ‘H2 Beach’ é um festival de danças que tem 
como propósito a integração entre os jovens e a formação pessoal e 
profissional dos participantes. O projeto de 2016 pretende classifi-
car os três primeiros colocados de cada categoria e modalidade para 
representar o País na final do ‘Campeonato Gladiators of Dance em 
Los Angeles – CA’ e para o ‘Festival Premium de Dança de São Paulo’, 
tornando-se assim um festival competitivo de alto nível, com jurados 
consagrados. 

“Todo aprendizado é valido, seja na derrota ou na vitória, o impor-
tante sempre é adquirir mais conhecimentos, então vamos tentar re-
petir a atuação que tivemos no último Dunada Street Dance Festival 
realizado em Santos”, disse Sawada.

Sintonia
O “Festival H2 Beach” é um evento de dança organizado pelo baila-

rino, professor e coreógrafo Alessandro Cardoso, no qual o grupo Sin-
tonia Corpo & Arte participará com três coreografias: “Rock Spirit” 
(modalidade jazz conjunto - coreografia de Michelle Nunes); “A Flor 
da Pele” (modalidade contemporâneo solo - coreografia de Danieli Al-

56. Além disso, o grupo conquistou 31 segundos 
lugares e 23 terceiras colocações, sendo conside-
rado destaque do festival em 22 oportunidades.

De acordo com Junior Rocha, diretor e core-
ógrafo do grupo e assessor cultural das Oficinas 
Culturais da Fundação Educacional e Cultural 
Deodato Santana/Sectur – Secretaria de Cultu-
ra e Turismo, este espetáculo pretende levar ao 
público muita alegria por meio da criatividade 
das coreografias. O assessor também destacou 
o trabalho de três novos coreógrafos do grupo, 
Matheus Costa Santos e Thaine Souza Santos na 
dança contemporânea e Everton Cassio da silva 
(o Tom), no break dance.

Ficha Técnica:
Diretor e Coreógrafo Geral: Junior Rocha

Maquiagem e Cabelo: Elaine C. Silva Rocha
Dançarinos: Everton Cassio, Francinaldo Dan-

tas, Deyvyd Leonardo, Matheus Costa, Thomas 
Florencio, Emerson Nogueira, Felipe Farias, Jho-
natan Reinaldo, Gabriel Henrique, Guilherme 
Luis, Isis Raniely, Alexandre Costa, Vitor Araújo, 
Predo Alves, Rian Costa, Jaqueline Carolina, Tha-
ryane De Jesus, Thaine S. Santos, Juliana Dias, Ali-
ce Ladeira, Yasmin Silva, Jucilene Barsotti, Bárba-
ra Arrais, Amanda Cozendey, Amanda Moradei, 
Messias Correia, Laisa De Camargo, EmilleBar-
sotti, Thiarlei Santos, Gabriel Teixeira e Luna S. 
Leriano.

Serviço: O espetáculo “Reflexos do Ritmo” 
acontece no sábado (23) no Anfiteatro do Com-
plexo Turístico da Rua da Praia às 20h. A entrada 
é gratuita e a classificação etária livre. 

UB Crew e Sintonia Corpo & Arte representam São 
Sebastião no “Festival H2 Beach” em São Vicente

ves) e “Flash Dance” (modalidade jazz solo – coreografia de Michelle 
Nunes).

Além da competição, o grupo participará de vários workshops com 
renomados mestres da dança.

“Para os 18 integrantes do Sintonia Corpo & Arte esta é mais uma 
oportunidade importante, uma experiência que nos traz diferentes vi-
vencias e um aprendizado essencial que sempre agrega a nossa forma 
de dançar”, resumiu a coreógrafa e também assessora cultural das Ofi-
cinas Culturais da Fundação Educacional e Cultural Deodato Santa-
na/Sectur, Michelle Nunes.
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Em homenagem ao Dia do Índio, comemorado no 
dia 19 de abril, os estudantes dos nonos anos da es-
cola municipal Cynthia Cliquet Luciano, na Enseada, 
Costa Norte de São Sebastião, realizaram uma visita 
à aldeia Tupi-Guarani do Rio Silveiras, em Boraceia, 
na Costa Sul. A atividade faz parte do projeto de lei-
tura realizado pela professora de Língua Portuguesa, 
Shirlei Rodrigues, que trabalhou durante o bimestre, 
temas linguísticos e heranças atuais da cultura indíge-
na na sociedade.

Para a professora esse momento de integração de 
culturas é muito importante para os estudantes. “Eles 
têm a oportunidade de conhecer de perto como vi-
vem os índios e suas tradições, além de criar um sen-
timento de pertencimento com suas raízes”, disse.

Foto: Seduc | PMSS

Estudantes vivenciam experiências da cultura 
indígena em visita à aldeia do Rio Silveiras

Shirlei ressalta que um dos objetivos do projeto 
é o de mostrar as influências da cultura indígena na 
língua portuguesa falada no Brasil. “Nós temos ca-
racterísticas em nosso idioma que existem apenas em 
nosso país em virtude tanto da influência indígena 
quanto da africana”, comentou a professora.

Os estudantes foram recepcionados pelo cacique 
da tribo, Adolfo Timótio. Durante o encontro ele ex-
plicou como é o funcionamento da aldeia, seus sis-
temas de organização, além dos diversos aspectos da 
cultura e costumes da vida indígena.

O cacique promoveu ainda um almoço coletivo 
entre jovens e os índios e levou os alunos para um 
passeio até uma cachoeira da aldeia.

A secretaria da Educação que há muitos anos tra-

balha com a temática indígena, acredita que projetos 
como esse devam ser seguidos, pois são muito impor-
tantes para que os estudantes adquiram conhecimen-
to real sobre a cultura e religião dos índios. “Embora 
haja algumas dificuldades de acesso à aldeia do Rio 
Silveiras devido à distância, vale lembrar que existem 
diversos materiais sobre os guaranis disponíveis na 
internet para serem utilizados em sala de aula”, afir-
mou Fernanda Palumbo, coordenadora do programa 
de enriquecimento curricular.

Jovens exercem cidadania e fazem interação cultural com índios
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A tarde deste feriado de quinta-feira (21) do público, infantil e adulto que for à 
Praça da Alegria, em Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, será tomada pelo 
encanto das histórias contadas de forma especial por Lígia Borges e seu projeto 
“Cirandando – Histórias na Praça”. O evento conta com o apoio da Prefeitura por 
meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur).

Contadora de histórias desde 2006, Lígia é formada em Artes Cênicas e cursa 
mestrado na ECA-USP (Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São 
Paulo). A artista traz na bagagem diversas palestras realizadas pela companhia que 
ajudou a fundar, a ‘Cia. Ginga e Prosa’, em livrarias, bibliotecas e Sescs (Serviço 
Social do Comércio). O trabalho também inclui escolas, onde também colabora 
com a formação de educadores.

Projeto 
De acordo com Lígia Borges, o “Cirandando – Histórias na Praça” é levado 

às praças por ser um lugar privilegiado para tecer o fio da história com a ‘Palavra 
Viva’. O ritmo usado é o da ciranda, um adereço simbólico para selar a potência 
democrática desse espaço público. 

A narradora se apresenta e faz o convite com música e então conta a história do 
seu nome e busca proximidade com o público. A história tem início, juntamente 
com o jogo de interação, personagens e ambientes são vivenciados e construídos 
com a ajuda do público. 

Na elaboração do roteiro são previstos momentos de abertura, temas musicais 

Fotos: Divulgação 

Projeto “Cirandando – Histórias na Praça” 
chega a Boiçucanga neste feriado

A contadora de histórias Lígia Borges promete prender a atenção de quem for à Praça da Alegria

e relativização da experiência, dinâmicas essas que estimulam a identificação. O 
conflito é instaurado e também nesse momento o público ajuda a encontrar saídas 
para os percalços da narrativa, ativando lembranças, dúvidas, desdobramentos 
inesperados. Assim, a narradora conduz a experiência, ora narrando, vivenciando 
personagens, ora mediando a participação do público. A história se encaminha 
para o final, quase sempre suscitando uma música e/ou um jogo celebrado com o 
público que vivenciou junto uma trajetória.

Também caracteriza o trabalho o uso dos objetos simbólicos. Eles caracterizam 
personagens, constroem sonoridades e muitas vezes têm a sua função ressignifica-
da. Dessa forma, contribuem para o estabelecimento das metáforas na narrativa e 
para uma atmosfera de encantamento.

“O que pretendemos é que essa palavra na medida em que soa evocando a an-
cestralidade das narrativas resgate o lugar de encontro ecoando um sopro comu-
nitário. E assim como em uma ciranda, em que se dança de mãos dadas, a história 
vai realizando esse convite para um encontro ritualizado que marca um tempo 
para além da realidade cotidiana e brinca com a eternidade. As narrativas têm 
uma espaço-tempo especial em nossa memória. O público, como se estivesse de 
mãos dadas, vai vivenciando o fio narrativo em um porto seguro para as aventuras 
que ganham corpo na voz da narradora”, explicou Lígia.

Serviço: “Cirandando – Histórias na Praça” acontece nesta quinta-feira (21) às 
16h30 na Praça da Alegria, em Boiçucanga. O evento é gratuito e a classificação 
etária livre.

Lígia Borges promove feriado com muitas histórias em Boiçucanga


