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LEI  - Nº. 2380/2016
“Dispõe sobre abertura de shows no município com músicos locais.”
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL MANTEVE E EU PROMULGO, NOS TER-
MOS DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 47 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO
Art. 1º - Os shows públicos de grande porte que incrementam o calendário municipal terão 
abertura com músicos locais, cuja contratação será de responsabilidade dos produtores do even-
to. 
Art. 2º - A apresentação deve ter duração máxima de 90 minutos.   
Art. 3º - Entende-se como artista ou grupo musical local, aquele sediado no município de São 
Sebastião, independente da nacionalidade ou naturalidade dos artistas.
Art. 4º - O órgão competente da Prefeitura Municipal somente concederá autorização para a 
realização do show, se o promotor do evento indicar, expressamente, qual músico, cantor ou 
grupo musical local irá fazer a abertura (e seu respectivo tempo de exibição) mediante a apre-
sentação do contrato. 
Art. 5º - É de responsabilidade dos produtores do evento remediar qualquer impedimento de 
uso da estrutura do show. Considerando-se neste caso outro espaço ou estrutura. 
Art. 6º - A promoção, organização e adoção das providências relativas ao cadastramento dos 
artistas locais, serão regulamentadas por Decreto editado pelo chefe do Poder Executivo no 
prazo de 90 dias.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 26 de abril de 2016.
Luiz Antonio de Santana Barroso
PRESIDENTE
(Projeto de Lei nº. 27/15 – aut. Ver Prof. Gleivison Gaspar)
Certifico ter publicado e afixado em local de costume na data acima mencionada

LEI - Nº.2381/2016
“Dispõe sobre a criação do Projeto “Aluno Sempre Alerta” e dá outras providências”.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL MANTEVE E EU PROMULGO, NOS TER-
MOS DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 47 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO
Art. 1° - Fica criado o Projeto “Aluno Sempre Alerta”, com o objetivo de possibilitar a prática do 
escotismo pelos alunos da rede municipal de ensino de São Sebastião.
Paragrafo Único– O Projeto “Aluno Sempre Alerta” tem natureza extracurricular, de participa-
ção voluntária e será realizado no contra turno das aulas regulares, ou aos sábados, domingos 
e feriados.
Art. 2° - A utilização das escolas e equipamentos municipais será permitida para a realização das 
atividades inerentes ao projeto.
Paragrafo Único – A utilização das dependências escolares equipamentos municipais, somente 
será permitida no contra turno das aulas regulares, aos sábados domingos e feriados, desde que 
não haja prejuízo para os alunos, bem como para o funcionamento regular da Unidade Munici-
pal de Ensino e observadas as disposições legais.
Art. 3° - Inclui-se no projeto “Aluno Sempre Alerta” a utilização dos espaços mencionados no 
artigo anterior, para a realização de cursos, seminários, oficinas e palestras com o objetivo de 
formar e capacitar professores, pais e os adultos voluntários do Movimento Escoteiro.
Art. 4° -O PoderExecutivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, contados da data 
da sua publicação.
Art. 5° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6° -Esta Lei entra emvigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-
trário.
Plenário da Câmara Municipal, Sala Zino Militão dos Santos, 18 de novembro de 2015.
São Sebastião, 26 de abril de 2014.
Luiz Antonio de Santana Barroso
PRESIDENTE
(Projeto de Lei nº. 64/15 – aut. Ver. Jair Pires)
-Certifico ter publicado e afixado em local de costume na data acima mencionada-

LEI - º. 2382/2016
“Dispõe sobre a obrigatoriedade das Concessionárias de serviços de lixo urbano e suas tercei-
rizadas de disponibilizar sacolas de lixo aos usuários nos acessos as praias no Município de São 
Sebastião.” 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL MANTEVE E EU PROMULGO, NOS TER-
MOS DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 47 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO
Art. 1º – Ficam obrigadas as Concessionárias de serviço publico de limpeza urbana e suas ter-
ceirizadas a disponibilizar sacolas recicláveis para lixo aos usuários das praias do Município de 
São Sebastião, nos termos desta Lei.
§ 1º - Para fins da presente Lei:
I – As sacolas plásticas deverão ser todas recicláveis;
II – colocadas nos principais acessos as praias;
III – Conter placas educativas e explicativas, de modo que entendam como usar as sacolas, 
como separar o lixo, onde e como destinar as sacolas com seus devidos conteúdos, como lixo 
orgânico e recicláveis.
Art. 2º – O órgão responsável pela execução do serviço de lixo urbano deverá se adequar e dis-
ponibilizar no prazo de 90 dias úteis, sobre a execução do novo serviço.
Art. 3º - Essa Lei será denominada “Praias eu amo, eu cuido!”
Art. 4º – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 26 de abril de 2016.
Luiz Antonio de Santana Barroso
PRESIDENTE
(Projeto de Lei nº. 77/2015 – aut. Ver. Reinaldo Alves Moreira Filho)
-Certifico ter publicado e afixado em local de costume na data acima mencionada-

LEI - Nº. 2383/2016
“Altera e acresce dispositivos à Lei Municipal nº2336/2015 que “Autoriza o Poder Público a 
dispor sobre a obrigatoriedade na contratação de mão de obra local pelas empresas instaladas 
em São Sebastião, e dá outras providências”. 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL MANTEVE E EU PROMULGO, NOS TER-
MOS DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 47 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
Art. 1º - o Artigo 1º da Lei Municipal nº. 2336/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade na 
contratação de mão de obra local, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - “Ficam as empresas prestadoras de serviço em São Sebastião, que tenham mais de 15 
funcionários, obrigadas a contratarem e manterem empregados prioritariamente trabalhadores 
domiciliados nas cidades do Litoral Norte do Estado de São Paulo, na proporção de 70% do seu 
quadro efetivo de funcionários, que tenham no mínimo um ano de domicilio eleitoral e ou com 
filhos nascidos nas cidades acima mencionadas”.
Art. 2º - Fica suprimido o §1º do artigo 2º da Lei Municipal nº. 2336/2015.
Art. 3º - O art. 6º da Lei Municipal nº 2336/2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - Os trabalhadores que tiverem interesse em se candidatarem às vagas deverão ter seu 
cadastro atualizado junto ao PAT do Município de São Sebastião, sem o qual não poderá ser 
admitido”.(N.R.)
Art. 4º - O Art. 7º da Lei Municipal nº 2336/2015, de 14 de julho de 2015, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
“Art.7º - Fica proibida a construção de alojamento para acolher trabalhadores da construção 
civil no município de São Sebastião”.(N.R.)
Parágrafo único - São permitidas as construções que se destinem à guarda de materiais de cons-
trução e dependência para acolher um vigia, sendo estas de natureza provisória, exaurindo-se 
com a finalização da obra principal.(N.R.)
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 26 de abril de 2016.
Luiz Antonio de Santana Barroso
PRESIDENTE

(Projeto de Lei nº. 54/15- aut. Vers. Jair Pires e Gleivison Gaspar)
-Certifico ter publicado e afixado em local de costume na data acima mencionada-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES  - CIP - Nº 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, Estado de São Paulo, por intermédio 
do Centro Integrado Profissionalizante (CIP), vinculada a Secretaria Municipal da Educação 
(SEDUC), nos termos da legislação vigente, torna pública a abertura de inscrições ao Processo 
Seletivo objetivando o preenchimento das vagas para os Cursos de MONTAGEM E ORGANI-
ZAÇÃO DE BUFFET e ESPANHOL BÁSICO PARA TURISMO RECEPTIVO.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas existentes, distribuídas em Tur-
mas com no mínimo 16 alunos, em período noturno e diurno.
1.2 São condições prévias para a inscrição no Processo Seletivo: 
1.2.1 ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72;
1.2.2 ser residente no município de São Sebastião;
1.2.3 Ter a idade exigida em cada curso, conforme indicado no quadro abaixo:

cUrSo IDaDe mÍnIma eXIgIDa
MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO  TER NO MÍNIMO 18 ANOS 
DE BUFFET COMPLETOS
 
ESPANHOL BÁSICO PARA  TER NO MÍNIMO 15 ANOS 
TURISMO RECEPTIVO COMPLETOS
 
1.2.4 Ter a formação mínima exigida em cada curso, conforme indicado no quadro abaixo:

cUrSo FormaÇÃo mÍnIma eXIgIDa
MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO  ENSINO FUNDAMENTAL II 
DE BUFFET COMPLETO

ESPANHOL BÁSICO PARA  ENSINO FUNDAMENTAL II 
TURISMO RECEPTIVO COMPLETO
 
1.2.5 No ato da inscrição apresentar os originais dos documentos: RG, CPF, COMPROVANTE 
DE RESIDÊNCIA E ESCOLARIDADE.

2 – INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição será efetuada, pessoalmente pelo interessado. Em caso de menor de 18 anos, 
pelo responsável legal, nos dias 05de maio de 2016 e dia 06 de maio de 2016, das 09 às 17h, no 
Centro Profissionalizante (CIP), de São Sebastião, localizada na Rua Antonio Pereira da Silva, 
nº 56, Topolândia, São Sebastião.
2.2 A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o disposto neste Edital, 
bem como:
2.2.1 Conhecer, entender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das 
quais não poderá alegar desconhecimento.
2.2.2 A apresentação dos documentos comprobatórios, e suas respectivas cópias, das condições 
exigidas no item anterior será feita por ocasião da matrícula. 
2.3 A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de todos os efeitos 
da inscrição.
2.4 Não serão aceitas inscrições fora do período mencionado acima. Verificado, a qualquer tem-
po, o recebimento destas e que não atenda a todos os requisitos fixados, será a mesma cancelada.
2.5 As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, caben-
do a Comissão Especial de Seleção do Centro Integrado Profissionalizante o direito de excluir 
do Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que pres-
tar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
2.6 Não serão aceitos pedidos para alteração de dados relatados, implicando no desligamento 
do certame.
2.7 Não serão aceitas inscrições por via postal, eletrônicas, condicionais ou extemporâneas ou 
por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.
2.8 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabe-
lecido neste Edital.
2.9 Nos termos do que dispõe a legislação pertinente, 5% (cinco por cento) das vagas existentes 
serão destinadas a pessoas com necessidades especiais.
2.10 Para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco déci-
mos), respeitando-se o critério de aproximação para o número inteiro subseqüente, das frações 
iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
2.11 Serão considerados pessoas com necessidades especiais aqueles que se enquadrarem nas 
categorias discriminadas nos art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99.
2.12 Não serão consideradas como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
2.13 O candidato com necessidades especiais que, na ocasião de sua inscrição, não declarar essa 
condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

3 - DA SELEÇÃO E LISTAGEM FINAL
3.1 Serão divulgadas duas listas com os candidatos selecionados, sendo uma geral (todos os 
candidatos) e outra especial (pessoas com necessidades especiais). 
3.2 Não ocorrendo o preenchimento de candidatos para as vagas reservadas a pessoas com ne-
cessidades especiais, essas serão preenchidas pelos demais candidatos.
3.3 A listagem geral (todos os candidatos) e outra especial (pessoas com necessidades especiais) 
serão publicadas no site www.saosebastiao.sp.gov.br, e na sede do Centro Integrado profissiona-
lizante - CIP, localizada a Rua Antonio Pereira da Silva, nº 56, Topolândia, São Sebastião/SP.
3.4 Os critérios para fins classificatórios serão os seguintes:
3.4.1 Estar entre os primeiros inscritos conforme a ordem de inscrição constante do protocolo 
de atendimento.
3.4.2 Ter a idade e a escolaridade mínima exigida por cada curso
3.4.3 Ser residente no Município de São Sebastião – SP.
3.4.4 Todos os critérios supracitados serão objetos de investigação e comprovação, sob pena de 
exclusão do candidato em verificação contrária aos dados apresentados no ato da efetivação de 
sua matrícula.

4 - DOS RECURSOS
4.1 O candidato poderá interpor recurso, a saber:
4.1.1 referente ao edital de abertura do processo seletivo;
4.1.2 referente ao indeferimento de inscrição;
4.1.3 referente a incorreções ou irregularidades constatadas na execução do processo seletivo;
4.2 Todos os recursos deverão ser interpostos até 02 (dois) dias úteis após a publicação do ato 
que lhe deu causa.
4.3 Os recursos apresentados, deverão ser fundamentados em legislação vigente e nos termos 
das propostas do edital e serão protocolados no Centro Integrado Profissionalizante (CIP) di-
rigidos à Comissão Especial de Seleção do Centro Integrado Profissionalizante designada para 
a realização do Processo Seletivo.
4.4 Não se conhecerão os recursos que não tenham fundamentação do pedido e sua justificativa.
4.5 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.

5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Caberá à Comissão Especial de Seleção do Centro Integrado Profissionalizante (CIP), a 
responsabilidade pela triagem prévia, definição de critérios classificatórios, apreciação e julga-
mento dos recursos e elaboração das listagens finais.

5.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos en-
quanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que 
será mencionada em Edital ou Aviso a se publicar, sendo do candidato, a responsabilidade de 
acompanhar os informativos e demais orientações de seu exclusivo interesse no site www.sao-
sebastiao.sp.gov.br.
São Sebastião, 25 de abril de 2016

MARIA ZENEIDE NUNES DA SILVA MORAES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 60.290/16 (DJ 006/16), com fun-
damentos no Artigo 24 Inciso X da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, para locação do imóvel  
localizado à Rua Bandeirantes, nº 35, Cambury  – São Sebastião – SP, destinado às instalações 
da Unidade da Saúde da Família de Cambury, em atendimento a Secretaria de Saúde. 
São Sebastião, 26 de abri l de 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEESP029 – Processo n.º 60.177/16
Contratada: Hopen Brasil Investimentos e Participações Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Leme, 126 – Centro – São Sebastião.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: DJ nº 002/16
Valor: R$ 87.430,20 (oitenta e sete mil quatrocentos e trinta reais e vinte centavos)
Data: 31.03.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município Simão Lawant Neto pela contratada.

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –  2015SECAD010 – Processo n.º 
60.805/14
Contratada: Governançabrasil S/A Tecnologia em Serviços.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato original e reajuste de valor.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 016/14.
Valor: R$ 1.735.545,36 (Um milhão setecentos e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e 
cinco reais e trinta e seis centavos).
Data: 29.01.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Roberlei Cesar Fernandes  pela contratada. 

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –  2014SEGUR022 – Processo n.º 
60.163/14
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 001/14.
Valor: R$  435.312,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil e trezentos e doze reais).
Data: 24.03.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Tadeu Yazaki e Mauricio Gallo Fausto pela 
contratada. 

Extrato do 05º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 2012SESAU036 – Processo n.º 
60.154/12
Contratada: Ecorad Serviços de Diagnóstico por Imagem Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 006/12
Valor: R$ 3.435.495,47 (três milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa 
e cinco reais e quarenta e sete centavos).
Data: 24.03.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Edson Cardin Nogueira pela contratada. 

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo - 2015SEFAZ019 – Processo n.º 
60.177/15
Contratados: Roberto Coelho, Miriam Cristina Rocco Coelho, Newton Marques e Rosana Co-
elho Marques
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Alteração do prazo de vigência do Contrato Original e alteração do valor pago a título 
de aluguel.
Valor: R$ 87.430,20 (oitenta e sete mil quatrocentos e trinta reais e vinte centavos)
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 002/15.
Data: 28.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Roberto Coelho, Miriam Cristina Rocco 
Coelho, Newton Marques e Rosana Coelho Marques pelos contratados. 

EDITAL
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE INSPETORIA FISCAL
REF.: TERMO DE CONCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL nº079/2009- ISSQN
1-Tendo sido improfícuos os meios de intimação estabelecidos na Lei Complementar n.º 
106/2009, Artigo 79, incisos I e II, e com base no mesmo Artigo, inciso III, fica o contribuin-
te abaixo indicado, notificado do Termo de Conclusão de Ação Fiscal nº079/2009 – como se 
descreve a seguir: 
 
2-SUJEITO PASSIVO: F &  N COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
E SERVIÇOS LTDA - ME. 
CCM: 15.830
CNPJ: 05.477.622/0001-29
3-Concluiu-se a ação fiscal junto ao Contribuinte acima identificado, compreendendo o perío-
do entre 01/01/2004 a 31/12/2008;
Irregularidade Constatada: - Recusou-se a exibição dos documentos solicitados por meio do 
Termo de Início de Ação Fiscal Nº079/2009 recebido em 20/05/2009, e através do Auto de 
Notificação Nº212/2009 recebido em 16/06/2009; 
4--Relação de Autos e Termos (Autos de Infração e de Imposição de Multa, Notificações e Ter-
mos):

- TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL N.º079/2009;
- AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N.º257/2009-(R$1.009,31 - MULTA);
- AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N.º306/2009-(R$2.018,82 - MULTA);
TOTAL DE MULTAS:          R$ 3.028,13
TOTAL GERAL:           R$3.028,13

5-Mais informações, comparecer no atendimento ao público de 2º as  6º feira das 8:30h às 
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17:30h, na Divisão de Inspetoria Fiscal situada à Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, nº48, 
(piso superior), Centro - São Sebastião/SP. 
6-Processo Administrativo n.º 5937/2009.
7-INSPETORES FISCAIS: Joaquim Maria Duarte – RE:5217-5 e Silvio Vicente do Amparo 
- RE:4915-8
8-SÃO SEBASTIÃO, 26 de Abril de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/16
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E 
PROPOSTAS: ATÉ 13/05/2016 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, 26 DE ABRIL DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/16
PROCESSO LICITATÓRIO N° 60.312/16
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA 
MUNICIPAL
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 09/05/2016.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 09:30 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) OU DISPONÍVEL GRA-
TUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 26 DE ABRIL DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Câmara Municipal de São Sebastião
Litoral Norte – São Paulo
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO AO PA: 148/2016
CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Sebastião.
CONTRATADA: Nevada Rent A Car Ltda
OBJETO: Prestação de serviços de transporte, mediante a locação de veículos sem condutor, 
com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-admi-
nistrativas da Câmara Municipal de São Sebastião- SP.
VIGENCIA: 13/04/2016 á 12/04/2017- 12 (doze) meses. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 001/2016
VALOR GLOBAL: R$ 311.000,00 ( trezentos e onze mil reais). 
VERBA: “ 3.3.90.39.99- Pessoa Jurídica -“ Outros Serviços de Terceiros”
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela Câmara Municipal e Srº ,Victor Elias Carbo-
ne Mudalen, Sócio-Administrador  pela Contratada.

“Referentes a Reclamacoes finalizadas e abaixo publicadas. Fica concedido, a todos os interes-
sados, a partir da data desta publicacao, o prazo de 15 dias para oferecimento de recurso, 
nos termos do art 44 da lei 10 177/98. Obs: O recurso devera ser entregue na Rua Barra 
Funda, 930 - 4 andar, sala 406, na ACP
-Assessoria de Controle e Processos“FA - Fornecedor - CNPJ - Consumidor - Resultado
0115-002.205-1 - Posto de Serv Auto. e Com. de Comb. Paris Ltda - 10529465000198

-Daniela Della Costa Rodriguez - Não Fundamentada/Encerrada
0115-002.300-3 - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.a. - 04088208000165 - Ivan Ro-
berto Cabral - Não Fundamentada/Encerrada
0115-002.409-0 - Claro S/a - 40432544000147 - Monica Veronica da Silva - Não Fundamen-
tada/Encerrada
0115-002.413-2 - Cento Especializado de Fisioterapia do Guaruja - - Leonideo José de 
Almeida - Não Fundamentada/Encerrada
0115-002.477-6 - Spg Distribuidora de Veículos Ltda. - 12529093001520 - Erika Monteiro Bor-
ges Santos Silva - Fundamentada Não Atendida
0115-002.495-3 - Caixa Economica Federal - Matriz - 00360305000104 - Hellen Dayana de 
Morais Leite - Fundamentada Atendida
0115-002.537-1 - Pet Center Comercio e Participacoes S.a. - 18328118001342 - Jose Walter 
Dias de Abreu Junior - Consulta Fornecida
0115-002.571-0 - Uniodonto -- Maria Silva Santos de Melo - Fundamentada Atendida
0115-002.582-0 - Via Varejo S/a - 33041260065290 - Maria Dulce de Azevedo Braz - Funda-
mentada Atendida
0115-002.646-8 - Qualimidia Veiculação e Divulgação Ltda -- Daniela Della Costa Rodriguez - 
Não Fundamentada/Encerrada
0115-002.681-4 - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. - 00280273000218 - Sergio Rodri-
gues da Silva - Fundamentada Não Atendida
0115-002.686-5 - Apple Service Assistência Tecnica Especializada - - Fabio Melchert 
Galvanese - Fundamentada Atendida
0115-002.692-4 - Dl Com. e Industria Prod. Eletronicos Ltda - 06940544000110 - Maria de 
Fatima Gonçalves da Silva - Fundamentada Não Atendida
0115-002.730-0 - Claro S/a - 40432544000147 - Steven Lawrence Angert - Fundamentada Não 
Atendida
0115-002.743-6 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a - 17197385000121 - Paulo Queiroz - Fun-
damentada Atendida
0115-002.772-3 - Banco Bmg S/a - 61186680000174 - Ana Maria de Oliveira - Fundamentada 
Não Atendida
0115-002.778-2 - Motorola Industrial Ltda - 01472720000112 - Iranes Aparecido Ramos - 
Consulta Fornecida
0115-002.786-8 - Via Varejo S/a - 33041260065290 - Carolina Stanziani Santiago - Não Fun-
damentada/Encerrada
0115-002.790-0 - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. - 00280273000218 - João Marcelo 
Marques Vieira - Fundamentada Não Atendida
0115-002.834-5 - Telefonica Brasil S/a - 02558157000162 - Jaime Augusto - Fundamentada 
Não Atendida
0115-002.837-0 - Lojas Cem S/a - 56642960010687 - Daniel Santos da Silva - Fundamentada 
Não Atendida
0115-002.845-5 - Ramalho e Abreu e Lima Cursos de Idiomas Ltda - 12702971000162
-Fabio Mateus Gonzales - Fundamentada Atendida
0115-002.864-0 - Agiplan Financeira - 13660104000174 - Renildo Ferreira Miranda
-Fundamentada Não Atendida
0115-002.878-5 - Via Varejo S/a - 33041260065290 - Lucineia dos Santos - Fundamentada 
Atendida
0115-002.895-4 - Qualicorp Administradora de Serviços. Ltda. - 07658098000118 - Natercia 
Alexandra Soca - Fundamentada Atendida
0115-002.924-6 - Caixa Economica Federal - Matriz - 00360305000104 - Sonia Regina Cabari-
te Ribeiro dos Santos - Fundamentada Não Atendida
0115-002.958-4 - Ford Motor Company do Brasil - 03470727001607 - Joaquim Gomes Casti-
lho - Fundamentada Não Atendida
0115-002.963-5 - Odonto Pride Odontologia e Radiologia Ltda - Me -- Neide Maria Silva de 
Menezes - Fundamentada Não Atendida
0115-002.969-4 - Banco Bmg S/a - 61186680000174 - Paulo Henrique Pereira - Fundamentada 
Não Atendida
0115-002.971-0 - Comercial Zena Móveis Ltda. - 10480029000252 - Renata Ferraz da Cruz 
Oliveira - Fundamentada Não Atendida
0115-002.972-9 - Britania Eletrodomésticos S.a. - 76492701000157 - Antonia Martins da Silva 
- Fundamentada Atendida
0115-002.998-1 - Comercial Zena Móveis Ltda. - 10480029000252 - Iricino Barbosa da Silva 
- Fundamentada Atendida

0115-003.010-0 - Sony Mobile Comunications do Brasil - 04667337000108 - Luzia dos Santos 
Ferreira - Fundamentada Não Atendida
0116-000.014-9 - Lojas Cem S/a - 56642960010687 - Wires Dias do Nascimento - Fundamen-
tada Não Atendida
0116-000.028-3 - Edeilton Barbosa do Nascimento - Me - 07638487000181 - Damiana Soares 
de Sousa - Fundamentada Não Atendida
0116-000.031-8 - Edeilton Barbosa do Nascimento - Me - 07638487000181 - Maria Aparecida 
Gonçalves Rocha - Fundamentada Não Atendida
0116-000.043-6 - Via Varejo S/a - 33041260065290 - Kalina Alves Campos - Fundamentada 
Atendida
0116-000.068-0 - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. - 00280273000218 - Rodolfo Silva de 
Souza - Fundamentada Não Atendida
0116-000.085-0 - Caixa Economica Federal - Matriz - 00360305000104 - Sebastião Bezerra 
Chaves - Não Fundamentada/Encerrada
0116-000.100-7 - Via Varejo S/a - 33041260065290 - Paulo Queiroz - Fundamentada Atendida
0116-000.137-0 - Positivo Informática S/a - 81243735000229 - Andreza Ferreira Coimbra - 
Fundamentada Não Atendida
0116-000.140-4 - Agiplan Financeira - 13660104000174 - Leandro Pinheiro da Silva
- Fundamentada Não Atendida
0116-000.144-7 - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. - 00280273000218 - Luciano Bezerra 
Lima - Fundamentada Atendida
0116-000.153-0 - Britania Eletrodomésticos S.a. - 76492701000157 - Eduardo Jose de Lima de 
Luna - Fundamentada Atendida
0116-000.163-2 - A.s. Andromeda Comercio de Veiculos Ltda - 20880744000155 - Edson 
Mendes Sales - Fundamentada Não Atendida
0116-000.176-9 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Valdira Albuquerque Ferreira 
- Fundamentada Atendida
0116-000.223-8 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Jair Felipe Messias dos Santos 
- Fundamentada Não Atendida
0116-000.224-6 - Acbz Importação e Comércio Ltda. - 09509531000189 - Patricia Fernanda 
Guimarães dos Santos - Fundamentada Não Atendida
0116-000.225-4 - La Fiori Perfumes e Presentes Ltda - Epp -- Polucena Fernandes Marcos - 
Fundamentada Atendida
0116-000.247-4 - Telefonica Brasil S/a - 02558157000162 - Gracieli do Carmo Santos - Não 
Fundamentada/Encerrada
0116-000.255-0 - Banco Bradesco S/a - 60746948000112 - Maria da Conceicao Leal dos San-
tos Carmo - Fundamentada Atendida
0116-000.258-4 - Telefonica Brasil S/a - 02558157000162 - Santa Gomes Martins - Fundamen-
tada Não Atendida
0116-000.264-3 - Spg Distribuidora de Veiculos Ltda - 12529093000478 - Michel Soares Costa 
- Não Fundamentada/Encerrada
0116-000.266-0 - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - 43776517000180 - Alvi-
na Antonia de Jesus - Não Fundamentada/Encerrada
0116-000.270-2 - Editora Globo S/a - 04067191000160 - Bruno Alexandre N dos Santos - Fun-
damentada Atendida
0116-000.281-2 - Cnova Comercio Eletronico S.a. - 07170938000107 - Maria Aparecida Fon-
seca Sobrinho - Fundamentada Atendida
0116-000.288-0 - Cnova Comercio Eletronico S.a. - 07170938000107 - Tais Elena Silva - Fun-
damentada Não Atendida
0116-000.360-3 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Marcia Cristina Faria - Funda-
mentada Atendida
0116-000.363-8 - Claro S/a - 40432544000147 - Anderson Ramos Nogueira - Fundamentada 
Atendida
0116-000.418-2 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Ana Cristina Telles de Farias - 
Fundamentada Atendida
0116-000.500-8 - Acbz Importação e Comércio Ltda. - 09509531000189 - Regina Maura do 
Nascimento Garcia - Fundamentada Não Atendida
0116-000.538-9 - Hsbc - Bank Brasil S.a. - Banco Multiplo - 01701201000189 - Antonio Marco 
da Silva - Fundamentada Não Atendida
0116-000.551-5 - Carmax Litoral Comercio de Veiculos Ltda - 20493673000138 - Marcio Jorge 
da Silva - Não Fundamentada/Encerrada
Total de registros: 63

PERÍODO: 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2016

Acumulado Acumulado

38.559.820,93 0,00
3.111.388,75 23.026.871,32

15.473.158,98 13.650.997,88
3.555.781,03 0,00

704.060,71 404.360,00
594.926,23 ( = ) 37.082.229,20

0,00 ( - ) 4.258.894,35
8.248.071,81 ( - ) 0,00

308,52 ( - ) 0,00
102.260,10 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 32.823.334,85

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 21.011.426,49 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 13.569.019,91
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 6.082.276,88 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 0,00

123.950,22 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 6.462.794,95
97.567.430,65 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 39.929.559,81

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 40,93%
2.549.007,44

388.865,38
0,00

16.199.213,20 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 83,86%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 97.840,73 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 59,63%

19.234.926,75

116.802.357,40 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96 20.611.988,63

Dívida Ativa de Impostos

Multa/Juros provenientes de impostos

Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicio

Fundo de Participação dos Municípios 

12.361 - Ensino Fundamental

12.366 - Educação de Jovens e Adultos
12.367 - Educação Especial

12.365 - Educação Infantil
Imposto de Renda Retido na Fonte

Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB

Recursos recebidos do FUNDEB

Total da Despesa do Ensino
Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação

DESPESAS DO ENSINO

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU

RECEITAS ARRECADADAS

      Prefeito(a) Municipal

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊ

Recursos de Operações de Crédito

Atualização de Dívida Ativa de Impostos

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

Imposto Territorial Rural

FUNDEB

Desoneração de Exportações (LC-87/96)

PROFª ANGELA COUTO
Contador(a)

_______________________________________
OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JULIÃO

Secretário(a) da Educação

______________________________________     _________________________________________
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
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Neste fim de semana, dias 29 e 30 de abril, aconte-
cerá em Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, o 
14º Encontro de Motocicletas Clássicas e Custons. 

O evento é uma realização do Lobos Motoclube 
São Paulo e conta com o apoio da Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo, cujo objetivo é 
reunir os amantes pelas motocicletas Harley-Davidson 
e Custons numa festa com muito Rock’n Roll e Blues. 
“O encontro é uma tradição no calendário da cidade”, 
fala Victor Zambini, um dos organizadores. 

A expectativa da organização é agrupar centenas de 
pessoas de várias cidades e Estados, como Rio de Ja-
neiro, Goiás, Santa Catarina, São Paulo e Ceará, além 
de receber os clubes de moto e suas famílias num clima 
de muita confraternização. 

Além das atrações musicais com a participação de 
seis bandas, haverá churrasco, stand com tatuadores 
e premiação para os mecânicos e motos mais antigas, 
originais e melhor customização. Os motociclistas que 
viajaram a maior distância até o encontro também se-
rão premiados. A escolha será feita por um júri especia-
lizado em motos clássicas. 

O primeiro encontro aconteceu em 1994 na extinta 
Padaria da Ponte com a finalidade de reunir proprietá-

Um dos cartões-postais de São Sebastião, o 
banco de areia na praia de Barra do Una, Cos-
ta Sul, foi transformado nesta quarta-feira (27) 
devido às mudanças climáticas que atingiram 
o Litoral de São Paulo com chuvas, ventos e o 
avanço do mar. Com ondas de até três metros, a 
ressaca na praia de Barra do Una rompeu o ban-
co de areia e as águas do mar se uniram as do Rio 
Una. Porém, não houve problemas como pontos 
de alagamentos e inundações devido à maré alta, 
explicou o chefe da Defesa Civil de São Sebas-
tião, Carlos Eduardo Santos (Carlão).

Desde a manhã, Carlão e sua equipe percorre-
ram todos os bairros da Costa Sul, principalmen-
te os pontos críticos de inundações e escorrega-
mentos para verificar a situação dos locais em 
função das chuvas, da maré alta e ventos fortes. A 
mudança no clima foi provocada por uma massa 
de ar polar que chegou ao País nesta quarta-feira, 
provocando queda brusca de temperatura.

A ressaca que atinge as praias da região ocor-
re em função de um grande ciclone extratropical 
que avança por alto mar ao largo do Uruguai e 
Rio Grande do Sul, o que tem provocado ondas 
com mais de três metros na Costa de São Paulo, 
segundo dados meteorológicos. De acordo com 
o chefe da Defesa Civil, as ondas atingiram cerca 
de três metros em Barra do Una e chegaram a 3,5 
metros na praia de Boiçucanga, mas sem regis-
tros de ocorrências.

Queda de árvores
Já ventos fortes de até 83 km/h, principal-

mente na parte da manhã, provocaram a queda 
de duas árvores que foram removidas pela Defe-
sa Civil na Costa Sul do município. Uma delas, 
de 18 metros de altura, caiu na Rua Rio Peque-
no, em Boiçucanga, atingindo um poste e quase 
afetou uma residência. A outra, de menor porte, 
caiu na Rua Ana, em Juquehy, mas não provocou 
danos.

Segundo Carlão, é importante que as pessoas 
permaneçam em casa e evitem passar pelas praias 
por causa da ressaca que, de acordo com as pre-
visões meteorológicas, continua nesta quinta-
feira (28). Já, no caso de ser constatado qualquer 
outro problema ou pontos de alagamentos em 
função da maré alta, é importante ligar imediata-
mente para a Defesa Civil no 199.

Ressaca avança 
e rompe duna 
de areia em 

Barra do Una
Ventos fortes também 

provocaram queda de árvores 
em bairros da Costa Sul

Foto: Divulgação

Encontro de Motocicletas 
Clássicas e Custons acontece 

em Boiçucanga

rios de motocicletas antigas. No ano seguinte, o even-
to ocorreu na Praça Pôr-do-Sol e atraiu cerca de 1.000 
motos. 

O Lobos Motoclube nasceu em 1993 em uma ofici-
na mecânica Harley. No início, tinha o nome de Lobos 
do Asfalto e sua finalidade era preservar o espírito “bi-
ker” de amizade e camaradagem da estrada. 

Televisão
Pelo fato de ter 23 anos e possuir o maior número 

de motos antigas, o clube é muito respeitado. Atual-
mente, há em torno de 18 motos Harley das décadas 
de 40, 50, 60 e 70 que rodam pelo país. Nos anos 90, o 
Motoclube foi, inclusive, muito solicitado para partici-
par de propagandas na televisão porque não existiam 
muitos clubes com motos antigas. 

Os conselheiros e realizadores do evento são Joa-
quim Oliveira, Guilherme Fonseca, Alexandre Muna-
ro, Adriane Ribeiro Morais, Piero Amducci, além de 
Victor Zambini e demais integrantes do Lobos Moto-
clube. Serviço: O encontro será no Bar da Praia e co-
meçará às 18h da sexta-feira (29). Já no sábado (30) 
será a partir das 15h. O local do acontecimento fica na 
rua Mossoró, 25, nas imediações da Praça da Mentira.

Evento é uma realização dos integrantes do Lobos Motoclube São Paulo
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A Junta Militar em São Sebastião continua com o 
alistamento militar. O órgão, subordinado à 7ª De-
legacia do Serviço Militar de São José dos Campos, 
está à espera dos jovens nascidos em 1998.

Obrigatório, o prazo para o alistamento expira em 
30 de junho e quem perder o prazo ficará para a Co-
missão de Seleção de 2017 e poderá enfrentar alguns 
problemas por conta disso.

Instalada na praça Vereador Venino Fernandes 
Moreira, no Terminal Rodoviário, piso superior, na 
região central da cidade, a equipe da Junta Militar 
atende ao público alvo de segunda a quinta-feira das 
8h às 12h.  O horário das 13h às 16h, funciona apenas 
para prestar informações, receber os documentos já 
solicitados, pedir requerimentos de 1ª e 2ª via de re-
servistas e certificados de dispensa/transferência de 
residência, entre outras ações.

Quem nasceu antes de 1998 e ainda não fez o alis-
tamento militar, também devem se apresentar no 
prazo estipulado para que não sofra as mesmas com-
plicações, ou seja, impossibilidade de tirar passaporte 
e título de eleitor bem como conseguir uma vaga de 
emprego no mercado de trabalho, entre outas dificul-
dades, visto ser o alistamento, obrigatório no Brasil.

Armas
Para servir em uma das três Armas (Exército, Ma-

rinha ou Aeronáutica), o jovem deve apresentar-se ao 
órgão responsável munido da certidão de nascimento 
(original e cópia); RG (original/com foto);  compro-
vante de residência (original de contas de água-luz-
telefone no próprio nome ou no nome dos respon-
sáveis);  duas fotos recentes (3x4) e CPF (original) 
se tiver.

O serviço militar obrigatório nasceu nas Capi-
tanias Hereditárias, por meio da Câmara de São Vi-
cente, que em 9 de setembro de 1.542 promulgou 

Numa parceria entre a Prefeitura de São Sebastião, 
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o projeto 
Circuito Cultural Paulista traz para o palco no Teatro 
Municipal na próxima sexta-feira (29), o espetáculo 
infantil “Show do Bita”. A peça tem classificação etária 
livre e os ingressos podem ser trocados por um litro de 
leite integral de caixinha na bilheteria das 14h às 18h.

Sucesso entre a criançada e com mais de 100 mi-
lhões de visualizações no Youtube e um DVD de Ouro, 
os personagens Bita, Lila, Tito e Dan divertem o públi-
co num show interativo cheio de energia. 

A história acontece na Galáxia da Alegria, entre o 
Planeta Música e o Planeta Circo onde está o maravi-
lhoso Mundo Bita. Habitado por seres verdes superen-
graçados, chamados Plots, o lugar é mais conhecido 

um “Termo”, organizando uma Milícia formada por 
colonos e índios para a defesa da terra. Atualmente o 
serviço militar obrigatório é especificado por Lei re-
lativa ao assunto, datada de janeiro de 1966, na qual 
é publicado o seu Regulamento, sendo constante na 
Constituição Federal aprovada em 1988.

Em São Sebastião, com a unificação das Forças Ar-
madas quanto ao alistamento, os jovens são direciona-
dos aos quadros da Marinha de Guerra. Há também  
o serviço militar e o serviço militar de carreira. No 
primeiro, o alistado pode, se possível, renovar a sua 
permanência nas Forças Armadas em até sete anos, 
contando este tempo apenas para aposentadoria. Já o 
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Junta Militar continua com o alistamento obrigatório
Jovens podem escolher entre as três Armas: Exército, Marinha e Aeronáutica

Dispensados do serviço prestam Juramento à Bandeira

serviço de carreira é feito apenas pelos aprovados em 
qualquer academia militar existente.

Soldo
Segundo informações, os aprovados no serviço 

militar podem tirar soldo de mais de R$ 900,00 men-
sais e tem chance de aprender informática, telecomu-
nicações, mecânica e auxiliar administrativo. 

A importância do serviço militar obrigatório para 
o jovem é a transmissão de conceitos como organiza-
ção, respeito, hierarquia e patriotismo.

Serviço: Mais informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (12) 3893-1518.

Foto: Arte | Circuito Cultural Paulista

Circuito Cultural Paulista traz 
para o Teatro Municipal o 

musical infantil “Show do Bita”
por ser a casa do nosso amigão de bigode laranja e car-
tola na cabeça, o Bita. 

Basta usar a imaginação e o Mundo Bita estará per-
tinho da criançada, com histórias musicais encanta-
doras e educativas e que prometem divertir não só os 
pequenos, mas também os adultos.

Ficha técnica: roteiro de João Henrique Souza, Fe-
lipe Almeida e Chaps Melo e músicas de Chaps Melo. 
Elenco: Iris Bassi, Robson Mosquim, Jonas Gevoin, 
Beatriz Araújo, Lucas Miagusuku e Príscila Galvão. 
Produção: QG Produtora. 

Serviço: O “Show do Bita” tem início às 19h30, com 
classificação livre; os ingressos já podem ser trocados 
por um litro de leite integral de caixinha a, entre 14h e 
18h, na bilheteria da Casa.



cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 325 - 27 de abril de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

8

O desenvolvimento pleno da criança começa com 
a qualidade dos cuidados durante a gestação, esten-
dendo se aos cuidados no momento do parto até a 
qualidade do atendimento nos primeiros anos de 
vida da criança. Olhar a criança como um todo, sob 
os seus aspectos físicos, emocional, social e cultural, 
integralizando as ações em saúde, educação e desen-
volvimento social, é a proposta do programa idea-
lizado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. 
Este programa será implantado em São Sebastião, em 
cerimônia oficial marcada para o próximo dia 11 de 
maio, a partir das 9h, nas dependências do salão de 
eventos do Tebar Praia Clube. O evento contará com 
a presença de autoridades municipais, representantes 
do Governo do Estado de São Paulo, como também 
representantes da própria Fundação.

A Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal foi criada 
em 1965, e desde 2007, dedica-se à promoção do de-

Começa neste sábado (30), os jogos da 7ª edição 
da Copa Kids de Futsal. Organizada pela Prefeitura de 
São Sebastião, a competição conta com apoio da Liga 
Sebastianense de Futsal (Lisfuts).  O ginásio José de 
Souza, o ‘Gringão’, na região central da cidade, recebe-
rá as partidas das categorias Sub-12 e 14. No CAE do 
Pontal da Cruz acontecerão partidas da Sub-16. 

Confira as partidas e os horários 
Sub-12 | 9h | Seesp Maresias x Seesp Walkir 

Sub-12 | 9h50 | T.P.C x Selar Ilhabela 
Sub-14 | 10h40 | Selar Ilhabela x M.D.A Colinas

Sub-14 | 11h30 | Donos da Bola x Juventude Una
Sub-12 | 12h20 | Seesp Topolândia x Fire Roots 

Sub-12 | 13h10 | São João x Tebar
Sub-14 | 14h | São João “B” x Fire Roots 

Sub-14 |14h50 | Tebar x T.P.C
Sub-14 |15h40 | Seesp Walkir x Seesp Topolândia

Sub-14 |16h30 | São João “A” x Olaria 

Sub-16 – CAE do Pontal da Cruz
9h | Fire Rooots x Seesp Maresias

9h50 | Vila Amélia x Tebar
10h40 | Seesp Walkir x Seesp Varadouro 

11h30 | Selar Ilhabela x M.H.D 

São Sebastião lançará o Programa 
“SP Primeiríssima Infância”

Promover o desenvolvimento integral da criança é a proposta do projeto que será lançado em 11 de maio
senvolvimento na Primeira Infância por meio da ge-
ração e disseminação de conhecimento. A fase inicial 
do projeto começou em 2009 em algumas cidades do 
interior de São Paulo. Em 2012, a Secretaria de Saú-
de do Estado de São Paulo firmou convênio com a 
Fundação para viabilizar a execução do programa em 
regiões pré-estabelecidas pelo Estado cujas ações vi-
sam à integração, inicialmente, das três áreas de aten-
dimento à Primeira Infância: saúde, educação e de-
senvolvimento social, podendo se estender em uma 
grande rede de parcerias. “No ano passado, o prefeito 
de São Sebastião, Ernane Primazzi, firmou convênio 
com o Governo Estadual e a Fundação Maria Cecília 
Souto Vidigal para trazer o programa ao município, 
integrado na 5ª região beneficiada que envolve o Co-
legiado de Gestão Regional do Litoral Norte”, expli-
cou a pediatra Camila de Aguiar Bernardo, nomeada 
articuladora municipal do projeto em São Sebastião, 
que também já conta com um Comitê Gestor Muni-
cipal formado por profissionais concursados das Se-
cretarias de Saúde, Educação e do Trabalho e Desen-
volvimento Social.

Ações Integradas
Segundo Camila de Aguiar, é importante que o 

comitê seja formado por servidores efetivos para ga-
rantir a continuidade do programa, que vem com o 
“objetivo de mudar a forma com que olhamos, acom-
panhamos e atendemos nossas crianças, não possuin-
do prazo de validade. É uma mudança de postura, a 
começar entre os profissionais envolvidos no atendi-
mento dessas crianças, estendendo se aos gestores e 
toda a sociedade”. A pediatra acrescenta que esses pri-

meiros anos da criança é nossa maior janela de opor-
tunidades, onde investimentos integrais e de qualida-
de, definirão o adulto que se tornarão.

Objetivos
O Estado conta com 17 Departamentos Regionais 

de Saúde estruturados em 63 Colegiados de Gestão 
Regional. As regiões prioritárias de atendimento fo-
ram definidas em função de indicadores relacionados 
à saúde infantil. Entre as metas do programa estão: es-
timular e desenvolver a governança local para criação 
de políticas públicas integradas; a qualificação do aten-
dimento das gestantes e crianças de zero a três anos 
nos serviços de Saúde, Educação Infantil e Desenvolvi-
mento Social; mobilização e sensibilização das comu-
nidades locais para a importância da atenção à Primei-
ra Infância; além de possibilitar avaliar, sistematizar e 
disseminar o conhecimento gerado durante a experi-
ência para aplicação, em escala, por outros municípios. 
A primeira infância engloba a gestação, o parto e os pri-
meiros anos de vida da criança.  No Brasil, essa fase é 
considerada até ela completar seis anos. É um período 
essencial para o seu desenvolvimento, visto que as ex-
periências nela marcarão toda a sua vida. É nesta fase 
que ocorrem o crescimento físico, amadurecimento 
do cérebro, a aquisição dos movimentos, desenvolvi-
mento da capacidade de aprendizado, iniciação social 
e afetiva, entre outros fatores. 

A articuladora do programa em São Sebastião, Ca-
mila de Aguiar, explicou que a interligação entre todos 
esses aspectos do desenvolvimento serão fundamen-
tais para garantir melhor qualidade de vida e o futuro 
dessa criança. 

A Divisão de Tráfego da Secretaria de Segurança 
Urbana (Segur) de São Sebastião permanecerá até a 
meia-noite de hoje (27), com dois agentes, orientan-
do os motoristas que se destinam a Ilhabela devido 
a paralisação da balsa que ainda não tem previsão de 
retomar à normalidade. A travessia da balsa entre São 
Sebastião e Ilhabela está suspensa desde esta manhã 
por causa dos fortes ventos.

De acordo com informações da Dersa, que admi-
nistra a operação da balsa, a paralisação dos servi-
ços foi iniciada às 7h40 quando os ventos chegaram 
a cerca de 55 km/h e rajadas de até 60km/h.. Para a 
travessia ser normalizada é preciso que os ventos fi-
quem abaixo de 39km/h para garantir a segurança 
dos usuários. Devido ao problema, a equipe da Ditraf 
de São Sebastião atua no local para orientar os moto-
ristas e evitar problemas no trânsito da cidade com 
acúmulo de veículos e filas extensas. Por esse motivo, 
é permitida a fila até a balança, na Rua do Cais, sendo 
que o movimento maior é de caminhões. Os agentes 

orientam os motoristas a procurar outro local para es-
tacionar até a situação se normalizar para evitar filas 
e, consequentemente, dificultar o tráfego na cidade, 
conforme informações do Ditraf.

Tombamento
Ainda na tarde desta quarta-feira, um caminhão 

particular tombou no km 133, da Avenida Manoel 
Hypolíto do Rego (Rio-Santos), sentido Sul-Norte, 
na serra de Barequeçaba, região central de São Sebas-
tião. De acordo com dados do posto da Polícia Rodo-
viária Estadual, localizado em Guaecá, a chuva e óleo 
na pista podem ter provocado o acidente que não teve 
vítimas. Até às 16h30, o caminhão permanecia no lo-
cal quando começou a ser rebocado por um guincho 
do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). 

Durante o período em que o caminhão ficou tom-
bado, equipes da Polícia Rodoviária Estadual e do 
DER permaneceram no local e interditaram meia pis-
ta para que o trânsito não fosse prejudicado.

Ditraf orienta motoristas 
devido paralisação da balsa

7ª Copa Kids de 
Futsal começa 
neste sábado
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