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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBAS-
TIÃO
1° RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
94
CONCURSO PÚBLICO 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atri-
buições estatutárias, e considerando o resultado Final e 
Classificação dos aprovados no Concurso Público aber-
to 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 Classificação Final 
e Homologação, publicados no site da Prefeitura Mu-
nicipal de São Sebastião e SH Dias Consultoria, torna 
pública a 1ª Retificação do Edital de Convocação 94, 
onde altera-se o Artigo 2° do Edital de convocação 94, 
passando este a conter a seguinte redação:

Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá com-
parecer no endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 
391, 2º piso, - Centro, entre os dias 03 (segunda-feira) 
e 06 (quinta-feira) de outubro de 2016, das 09:00 às 
16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes 
documentos: 

Outrossim, ratifica-se os demais itens dispostos no Edi-
tal de Convocação 94 do Concurso FSPSS 001/2014 
que mantêm-se inalterados.

São Sebastião, 03 de outubro de 2016

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBAS-
TIÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AS-
PIRANTES Á GUARDA MIRIM
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 
001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, 
Estado de São Paulo, por intermédio da Divisão da 
Guarda Mirim, vinculada ao Departamento da Guar-
da Civil Municipal, órgão subordinado à Secretaria de 
Segurança Urbana e com apoio da Secretaria Municipal 
de Educação, nos termos da legislação vigente, torna 
pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo 
objetivando o preenchimento das vagas para o CURSO 
DE FORMAÇÃO DE GUARDA MIRIM, com base nos 
dispositivos da Lei Municipal 2125/2011.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 
80 vagas existentes, distribuídas em dois períodos (ma-
nhã e tarde), com carga horária de 20 horas semanais e 
através de triagem realizada por intermédio da Guarda 
Mirim de São Sebastião.
1.2 São condições prévias para a inscrição no Processo 
Seletivo para o Curso de Formação para Guarda Mirim:
1.2.1 ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos De-

cretos nº 70.391/72 e 70.436/72;
1.2.2 ser residente e domiciliado no município de São 
Sebastião por, ao menos, 3 anos;
1.2.3 estar matriculado na rede regular de ensino;
1.2.4 ter entre 14 e 17 anos e 11 meses até a data de 
início do Curso de Formação para Guarda Mirim;
1.2.5 possuir renda familiar de até 06 salários mínimos;
1.2.6 frequência escolar no ano letivo de 2016.
1.2.7 ciência e concordância de todo o conteúdo do 
Regimento Interno da Guarda Mirim (Decreto/Lei nº 
5165/11);
1.2.8 ciência e concordância de todo o conteúdo do pre-
sente edital.

2 - INSCRIÇÕES

2.1 A inscrição será efetuada, pelos pais ou responsá-
veis do interessado, no período de 17 de outubro de 
2016 até o dia 31 de outubro de 2016, das 09h00min ás 
16h00min, na Base da Guarda Mirim de São Sebastião, 
localizada na Rodovia Prestes Maia, S/Nº, Barequeçaba, 
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 con-
dições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
2.2.2 A apresentação dos documentos comprobatórios 
das condições exigidas no item anterior será feita por 
ocasião da matrícula no Curso de Formação para Guar-
da mirim.
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 men-
cionado acima. Verificado, a qualquer tempo, o rece-
bimento 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, cabendo a Comissão 
Permanente do processo Seletivo da Guarda Mirim o 
direito de excluir do Processo Seletivo aquele que pre-
enchê-la com dados incorretos, bem como aquele que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente.
2.6 Uma vez efetivada a inscrição, não serão aceitos pe-
didos para alteração de dados relatados, implicando no 
desligamento do certame.
2.7 Não serão aceitas inscrições por via postal, eletrô-
nicas, 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 estabelecido neste 
Edital.
2.9 Nos termos do que dispõe a legislação pertinente, 
5% (cinco por cento) das vagas existentes serão destina-
das aos portadores de necessidades especiais.
2.10 Para cálculo do número de vagas serão desprezadas 
as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos), respeitando-
se o critério de aproximação para o número inteiro sub-
sequente, das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco 
décimos).
2.11 Serão considerados portadores de deficiência 
aqueles que se enquadrarem nas categorias discri-
minadas nos art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 
20/12/99.
2.12 Não serão consideradas como deficiência, os dis-
túrbios passíveis de correção.

2.13 Para efeito de comprovação da deficiência, em 
conformidade com a legislação vigente, Lei Federal nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989 e Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, o candidato e seu 
responsável legal deverão comparecer em data e horário 
a serem definidos pela Comissão Permanente do Pro-
cesso Seletivo, para se submeter à avaliação médica e 
exames a ser efetuado na UNIDADE DE SAÚDE OCU-
PACIONAL (USO), localizado na Rua Antonio Pereira 
da Silva, nº 218,
Topolândia – São Sebastião/SP, que atestará a condição 
e grau de deficiência do candidato e sua compatibilida-
de com o exercício das funções.
2.14 O não comparecimento do candidato portador de-
ficiência na U.S.O. – UNIDADE DE SAÚDE OCUPA-
CIONAL, acarretará o Indeferimento da sua Inscrição 
como candidato de portador de necessidades especiais 
e, consequentemente, não constará na listagem de por-
tadores de deficiência;
2.15 O candidato portador de deficiência que, na oca-
sião 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 (portadores de necessidades especiais).
3.2 A divulgação das listas dos candidatos selecionados 
dar-se-á após a fase recursal e observadas as disposições 
deste Edital.
3.3 Não ocorrendo o preenchimento de candidatos para 
as vagas reservadas à portadores de necessidades espe-
ciais, essas serão preenchidas pelos demais candidatos.
3.4 A listagem geral (todos os candidatos) e outra 
especial (portadores de necessidades especiais) serão 
publicadas no site www.saosebastiao.sp.gov.br, no Qua-
dro de Editais da Prefeitura Municipal de São Sebastião, 
na Rua Sebastião Silvestre Neves, nº 214, Centro, São 
Sebastião, SP, e na sede da Guarda Mirim, localizada a 
Rodovia Prestes Maia, S/ Nº, Barequeçaba, São Se-
bastião/SP, além da publicação em veículos locais de 
comunicação.
3.5 Os critérios de pontuação para fins classificatórios 
serão os seguintes:
Os candidatos devidamente inscritos, farão uma prova 
escrita (avaliação classificatória), tendo que acertar ao 
menos 01(uma) questão de cada disciplina e não zerar 
na redação, sob pena de desclassificação.
3.6 Conteúdo programático para prova escrita: 
Língua Portuguesa:
Interpretação de texto,ortografia,pontuação, acentuação 
e Redação.
Matemática:
Operações fundamentais com números (multiplicação, 
divisão, adição e subtração).
Informática 
Microsoft Windows,MS Office 2003: Word,Exce-
l,PowerPoint e Internet.
História da cidade de São Sebastião
Sugestão bibliográfica: w.w.w.saosebastiao.sp.gov.br
3.6.1 Cada disciplina da prova escrita terão 08(oito) 
questões, valendo 0,5(meio) ponto cada e 04(quatro) 
pontos para a Redação.
3.6.2 A data e local da prova escrita serão divulgadas 
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após o término das inscrições.
3.7 Pesquisa social
3.7.1 Renda familiar
3.7.2 Número de membros na família (excetuando-se o 
candidato)
3.7.3 Participação em programas sociais
3.7.4 Residência
3.7.5 Tempo de residência no município ( mínimo de 3 
anos)
3.7.6 Histórico escolar
3.7.7 Histórico social
3.7.8 Meio de Transporte
3.7.9 A somatória  dos critérios descritos totalizarão 
100(cem) pontos, sendo: 80(oitenta) pontos para 
pesquisa social e 20(vinte) pontos para a prova escrita, 
tendo seu critério de desempate obedecendo à ordem 
descrita no item anterior e sua pontuação descrita no 
anexo I do presente edital.
3.8 A classificação final será de acordo ao desempenho 
na prova escrita classificatória somada à pontuação da 
pesquisa social.
3.8.1Todos os critérios supracitados serão objetos de 
investigação e comprovação, sob pena de exclusão do 
candidato em verificação contrária aos dados apresenta-
dos no ato da efetivação de sua matrícula.

5 - DOS RECURSOS

5.1 O candidato poderá interpor recurso, a saber:
5.1.1 referente ao edital de abertura do processo seleti-
vo;
5.1.2 referente ao indeferimento de inscrição;
5.2 Todos os recursos deverão ser interpostos até 02 
(dois) dias úteis após a publicação que lhe deu causa.
5.2.1 referente a incorreções ou irregularidades cons-
tatadas na execução do processo seletivo, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da data da ocorrência das 
mesmas.
5.3 Os recursos apresentados, deverão ser fundamenta-
dos em legislação vigente e nos termos das propostas do 
edital e serão protocolados na sede da Guarda Mirim e 
dirigidos à Comissão Permanente do processo Seletivo 
da Guarda Mirim designada para a realização do Proces-
so Seletivo.
5.4 Não se conhecerão os recursos que não tenham fun-
damentação do pedido e sua justificativa.
5.5 Serão desconsiderados os recursos interpostos fora 
do prazo, por via postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) 
ou em desacordo com este Edital.
5.6 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de 
revisão de recursos.

6 - DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA 
MIRIM
6.1 Após divulgação da lista final serão convocados para 
ingresso no Curso de
Formação para Guarda Mirim os candidatos seleciona-
dos.
6.2 A convocação dos candidatos será através de publi-
cação no jornal local e/ou endereço eletrônico.
6.3 Os candidatos, quando convocados, deverão apre-
sentar na Divisão da Guarda Mirim, originais e cópias 
dos seguintes documentos:
6.3.1 Histórico Escolar e RG; CPF; Certidão de nasci-
mento; Comprovante de residência (água, luz, telefone 
fixo, contrato de aluguel ou declaração de testemunha 
com firma reconhecida em cartório);
6.3.2 02 (duas) fotos 3 x 4, colorida e atual.
6.3.3 Atestado médico para praticar atividades físicas.
6.4 Os candidatos convocados deverão comparecer a 
sede da Guarda Mirim para efetivação de sua matrícula 
no Curso de Formação para Guarda Mirim, acompanha-
dos por seus pais ou responsáveis legais, a fim de juntos 
tomarem ciência das normas e preceitos do Regimento 
Interno da Instituição.
6.5 O candidato selecionado e matriculado no curso, 
deverá frequentar as aulas dentro do horário estabeleci-

do pela Divisão da Guarda Mirim, sendo este em horá-
rio contrário ao de sua escola regular.

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Caberá à Comissão Permanente do Processo Sele-
tivo da Guarda Mirim, a responsabilidade pela triagem 
prévia, definição de critérios classificatórios, apreciação 
e julgamento dos recursos, pesquisa social e elaboração 
das listagens finais.
7.2 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de 
documentação, ainda que verificada posteriormente, eli-
minará o candidato do Processo Seletivo, cancelando-se 
todos os atos decorrentes da inscrição e/ou matrícula 
no Curso de Formação para Guarda Mirim.
7.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consu-
mada 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 pelo Jornal de circulação regio-
nal, e no site www.saosebaastiao.sp.gov.br.
7.4 Decorridos 30 (trinta) dias da homologação do 
Processo Seletivo, e não havendo óbices administrati-
vos, judiciais ou legais, é facultada a incineração dos 
registros escritos, mantendo-se, entretanto, os registros 
eletrônicos a ele referentes.
7.5 O Processo Seletivo será homologado pelo Senhor 
Prefeito Municipal de São Sebastião, e nos termos da 
Legislação vigente.
7.6 A aprovação no presente Processo Seletivo não con-
figura vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal 
de São Sebastião.
7.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Permanente do Processo seletivo da Guarda Mirim.
São Sebastião, 25 de julho de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
ANEXO I

PONTUAÇÃO DA PESQUISA SOCIAL E 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE

3.5.1 Renda familiar:
1. 01 salário: 10 pontos.
2. 02 salários: 09 pontos.
3. 03 salários: 08 pontos.
4. 04 salários: 07 pontos.
5. 05 salários: 06 pontos
6. 06 salários: 05 pontos.
3.5.2 Número de membros na família:
1. 06 ou mais pessoas: 10 pontos.
2. 05 pessoas: 09 pontos.
3. 04 pessoas: 08 pontos.
4. 03 pessoas: 07 pontos.
5. 02 pessoas: 06 pontos.
6. 01 pessoa: 05 pontos.
3.5.3 Participação em programas sociais:
1. 04 ou mais programas: 10 pontos.
2. 03 programas: 08 pontos.
3. 02 programas: 06 pontos.
4. 01 programa: 05 pontos.
3.5.4 Residência:
1. Alugada: 10 pontos.
2. Cedida: 08 pontos.
3. Financiada: 07 pontos.
4. Própria: 06 pontos.
5. Caseiro: 05 pontos.
3.5.5 Tempo de residência no município:
1. Acima de 05 anos: 10 pontos.
2. 05 anos: 09 pontos.
3. 04 anos: 08 pontos.
4. 03 anos: 07 pontos.
5. 02 anos: 06 pontos
6. 01 ano: 05 pontos.

3.5.6 Histórico escolar:
1. Com bom aproveitamento, sem restrições: 10 
pontos.
2. 01 retenção: 09 pontos
3. 02 retenções: 08 pontos.
4. 01 aprovação por Conselho de Classe: 07 pon-
tos.
5. 02 aprovações por Conselho de Classe; 06 pon-
tos.
3.5.7 Histórico social:
1. Sem registros: 10 pontos.
2. Acompanhado pelo Conselho Tutelar: 08 pon-
tos.
3. Cumprindo ou cumpriu medida socioeducativa: 
06 pontos.
3.5.8 Meio de Transporte próprio:
1. Não possui: 10 pontos.
2. Moto: 07 pontos.
3. Carro: 05 pontos.
4. Carro e Moto: 03 pontos.

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO
NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADO-
RIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO INFOR-
MAÇÕES CONSTANTES NO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO Nº 61.015/16, REFERENTE A 
INEXIGIBILIDADE Nº 017/16, PARA CREDEN-
CIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DO 
CAPUT DO ARTIGO 25 DA LEI 8.666893, ATENDI-
DO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 26 DO MESMO DIPLOMA, RATIFICO 
O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 
EM CONSEQUÊNCIA, EMITA-SE UM EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO E POSTERIORMENTE CON-
VOQUE-SE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 
INTERESSADAS, PARA ASSINATURA DO TERMO 
DE ADESÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 64, DO 
CITADO DIPLOMA LEGAL.  
SÃO SEBASTIÃO, 29 DE SETEMBRO DE 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO 04º TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO ADMINISTRATIVO – 2012SEGOV105 – 
PROCESSO N.º 61.515/12

Contratada: Ivonildes Santos Lima
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original e reajuste do valor pago a titulo de aluguel.
Valor: R$ 47.027,28  (quarenta e sete mil e vinte sete 
reais e vinte e oito ).
Modalidade: DJ n.º 016/16
Data: 16.09.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e 
Ivonildes Santos Lima pela contratada.

EXTRATO DO 01º TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO ADMINISTRATIVO – 2015SETRADH060 
– PROCESSO N.º 61.207/15

Contratada: Mauricio Abdo Arbex
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original e reajuste do valor pago a titulo de aluguel.
Valor: R$ 31.104,36 (trinta e um mil cento e quatro 
reais e trinta e seis centavos).
Modalidade: DJ n.º 017/15.
Data: 16.09.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e 
Mauricio Abdo Arbex pela contratado.
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Com novos equipamentos custeados pela admi-
nistração e espaço cinco vezes superior ao da área do 
Pronto Socorro Central para dar mais conforto e aten-
dimento de qualidade à população, a Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA), localizada no centro de São 
Sebastião praticamente ao lado do Hospital de Clíni-
cas, será entregue em breve, provavelmente até o início 
de novembro.  O anúncio foi feito pelo prefeito Ernane 
Primazzi nesta sexta-feira, 30, durante as inaugurações 
das Unidades de Saúde da Família (USFs) em Juquehy, 
Boiçucanga e Cambury, Costa Sul do município.

A construção da UPA faz parte de convênio com o 
Governo Federal que repassa recursos para a constru-
ção. Mas todos os equipamentos já foram adquiridos 
pela administração e ela será interligada ao Hospital de 
Clínicas de São Sebastião que terá sua capacidade am-
pliada com o espaço do atual Pronto Socorro, explicou 
Ernane que também parabenizou todos os funcioná-
rios pelo empenho e dedicação para que fosse possível 
entregar as USFs dos bairros na sexta-feira.

A entrega das unidades começou pela USF Juquehy 
1, localizada na avenida Benedito izidoro de Moraes, 
175, que foi totalmente reformada, ampliada e adap-
tada. Ernane lembrou que, além da USF 2 do bairro, 
em breve será necessária mais uma para atender a de-
manda crescente que no bairro está em torno de 6.300 
pessoas cadastradas nas duas unidades.

Já, em Boiçucanga, foi entregue o novo prédio para 
funcionamento das USFs 1 e 2 com melhores con-
dições de atendimento. As equipes que atuavam no 
prédio da Unidade Básica de Saúde, instalada na mes-
ma área, na Rua Tropicanga, 62, passam a ter espaços 
adequados para atender uma demanda média de 6 mil 
cadastrados nas duas unidades. No outro prédio conti-
nua funcionando a UBS com atendimento de especia-
lidades e o Centro de Reabilitação.

Com a maior população estimada, cerca de 10 mil 
usuários, foi necessário espaço maior para o atendimen-
to em Cambury com a USF inaugurada na Rua Bandei-
rantes, 35, no Núcleo do Areião. O prefeito agradeceu 
os pro�ssionais que se empenharam na mudança pois 
ansiavam por atuar logo nas novas instalações e que 
estavam emocionados com a inauguração do prédio. 
Eles comemoraram a notícia de que, em breve, conta-
rão com mais uma equipe do programa Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) para atuar nessa unidade que 
foi planejada para essa ampliação.

Conquistas
Durante as inaugurações, o prefeito lembrou que 

uma das principais conquistas na área da saúde foi a 
concretização da Fundação de Saúde Pública com au-
tonomia para gerenciar toda a rede da ESF que hoje 
conta com 22 unidades espalhadas pelo município. 
Outra conquista será a UPA Central e também o Hos-
pital da Costa Sul que ele pretende entregar até o �m 
do ano. Os investimentos na saúde, segundo Ernane 

Anúncio foi feito pelo prefeito Ernane Primazzi durante inaugurações  
de três Unidades de Saúde da Família (USFs) na Costa Sul 
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UPA Central será entregue em novembro 

Prefeito entrega USFs em Cambury, Juquehy e Boiçucanga

chegam a quase 40% da dotação orçamentária quando 
o previsto constitucionalmente é de 15%.

Presidente da Fundação de Saúde, Antonio Nisolli, 
agradeceu o empenho do prefeito, funcionários e frisou 
que a estrutura de trabalho é essencial. “ Quando temos 
um local de trabalho mais adequado, a gente consegue 
realizar um serviço de melhor qualidade à população”.  
Emocionado, o vice-prefeito e médico Aldo Connelian 
Júnior, frisou, na inauguração em Boiçucanga, onde co-
meçou a atuar, a importância das ações da administra-
ção na área de saúde que obteve “grandes avanços”.

O secretário de Saúde, Urandy Rocha Leite, fez 
questão de também destacar a paciência dos funcioná-
rios durante o processo de reformas, ampliações e cons-
truções de unidades visando justamente melhorar o 
atendimento no município. “O que a gente está fazendo 
é para vocês. Quem procura uma unidade de saúde está 
carente, precisa de carinho e atenção. A gente sabe e a 
comunidade reconhece que vocês executam seus traba-
lhos com dignidade e presteza. Que a gente possa fazer 
um bom serviço que é o que a comunidade espera. É 
para isso que o gestor público trabalha”, frisou Urandy.

A Câmara Municipal foi representada pelo vereador 
Marcos Tenório que também lembrou a importância 
das unidades de saúde inauguradas na Costa Norte 
recentemente. “Isso tudo mostra a importância que a 
administração dá à saúde”. O prefeito também expli-
cou que há muito ainda a se fazer, mas que o aumento 
populacional e a procura pela saúde do município de-
monstram a qualidade dos serviços. Ele citou o título 
de Cidadão Caraguatatubense, recebido recentemente 
da Câmara Municipal de Caraguá, por sua atuação na 
luta pelos royalties na região e pelo atendimento na área 

da saúde de moradores de Caraguá que chega a cerca 
de 30% da movimentação no Pronto Socorro Central.
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O mês de setembro foi fechado pelo projeto 
Garoçá, desenvolvido no Jaraguá, Costa Norte de 
São Sebastião, com chave de ouro, isto porque, os 
alunos vivenciaram um dia especial no Balneário 
dos Trabalhadores, na Praia Grande, na região 
central da cidade.

O local, que abriga o projeto Ventos & Velas, 
serviu de cenário para os alunos que além de fica-
rem mais próximos à natureza, também puderam 
se divertir com as atividades esportivas relacio-
nadas ao mar no último dia 30. “Nossas crianças 
apreciaram as belezas naturais do Canal de São 
Sebastião, desenvolvendo com isso a consciência 
náutica, através de temas básicos da navegação; 
divertiram-se com as atividades esportivas. A par-
tir disso tudo, entendemos que proporcionamos 
oportunidades de surgimento de talentos esporti-
vos ou até mesmo futuros profissionais voltados à 
área marinha”, explicou a coordenadora do Garo-
çá, Luciana Gallani.

Gabriel de Mello, 6, uma das alunas do proje-
to, foi enfática ao descrever o passeio como algo 
muito especial.  “É um evento muito legal e bas-
tante produtivo; me diverti com amigos e moni-
tores”, comentou. Quanto ao projeto em si, disse 
ter aproveitado ao máximo.  “Curti cada instante 
dentro do projeto Ventos & Velas”, afirmou.

O Garoçá, desenvolvido pela Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Humano (Setradh), 
atende crianças de 6 a 12 anos com atividades ex-
tracurriculares no contraturno escolar.

Alunos do Garoçá encerram  
mês com projeto Ventos & Velas

Crianças se divertem com as atividades náuticas
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A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Sefaz 
(Secretaria da Fazenda), realizou nessa quinta-feira 
(29), audiência pública para a elaboração da Lei Orça-
mentária Fiscal (LOA) 2017. 

A Lei Orçamentária Anual regula receitas e despe-
sas da Administração Municipal para o próximo exer-
cício �scal. E cumpre também a função de ser a ligação 
entre o Plano Plurianual (PPA) e a LOA. 

Prefeitura realiza audiência pública para LOA
De acordo com o trabalho da Sefaz, a receita pre-

vista para a Prefeitura no próximo ano é cerca de R$ 
645 milhões. Contudo, com as deduções em razão da 
contribuição com o Fundeb, esse valor �ca estimado 
em R$ 619 milhões. 

As secretarias com maior orçamento, Saúde e Edu-
cação também tiveram a �xação das suas despesas di-
vulgadas. A Sesau (Secretaria de Saúde) aponta-se R$ 

121.090,954. Na Seduc (Secretaria da Educação), as 
despesas �xadas são R$ 159.552,480,00. Já para o Po-
der Legislativo, a Sefaz aponta que R$ 19.490,699,00 
milhões serão destinados à Câmara Municipal. 

A audiência pública cumpre com Lei da Responsa-
bilidade Fiscal e foi realizada no Espaço Cultural Batuí-
ra, no bairro São Francisco, na região central da cidade. 


