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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 99
CONCURSO PÚBLICO 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SE-
BASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado 
Final e Classi�cação dos aprovados no Concurso Público aberto pelo EDITAL 
DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2014, de 17 de ABRIL DE 2014, 
publicado em 17.04.2014, bem como os editais de Classi�cação Final e Homo-
logação, publicados no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião e SH Dias 
Consultoria, 

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser 
lotado na Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, município de São Sebas-
tião, conforme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua 
Prefeito Mansueto Piero�i, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 24 (segunda-fei-
ra) e 25 (terça-feira) de outubro de 2016, das 09:00 às 16:00, impreterivelmen-
te, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certi�cado de especialização da área que concorre 
ou Certi�cado de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigi-
dos no Edital de abertura para cada cargo)
c) Carteira de Identidade Pro�ssional 

Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples:
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certi�cado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (CREMESP, 
COREN, CROSP etc..)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou 
bancário do mês  vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual 
ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente 
(xerox da  face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo, 
conf. item h do edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, 
conf. item h  do edital de abertura deste concurso ou protocolo de solicitação 
t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documentação. 
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega 
dos documentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, por procura-
dor, munido de instrumento de procuração particular com �rma reconhecida 
com poderes especí�cos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente 
habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada desistência do 
concurso, legitimando a convocação de outro candidato observada a ordem de 
classi�cação. 
Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem 
de posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de 
entrega de documentação. 
Art. 4º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o 
candidato  que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determi-
nados será  automaticamente ELIMINADO do concurso.
Art. 5º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orienta-
dos e resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 

São Sebastião, 21 de outubro de 2016.
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

ANEXO I 
Recepcionista
Classif./Insc./ Candidato
77 FRE 509503 ANA CRISTINA DOS SANTOS 

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

IDENTIFICAÇÃO
Nome:___________________________________________
Documento de Identidade: _____________________________
Cargo:_________________________   Inscrição Concurso nº: 

__________  Classi�cação: _____ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identi�cado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício 
pro�ssional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de adver-
tência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público ou 
entidade da esfera federal, estadual, distrital ou municipal.
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que AINDA RESPONDE...
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que JÁ RESPONDEU...
... a processo no exercício pro�ssional ou de qualquer função pública, conforme 
discriminado a seguir:
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal
Penalidade:________________________________________
Andamento:_______________________________________
________________________________________________
(   ) DECLA� não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer 
Estado da Federação na qual teria como parte lesada a ADMINIST�ÇÃO 
PÚBLICA.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transi-
tada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado __
_____________________________, no qual teria como parte lesada a 
ADMINIST�ÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumido):
________________________________________________
_________________________________________________.
(     ) DECLA� não ter sido condenado (a) em processo criminal em qualquer 
Estado da Federação.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença 
transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Esta-
do _______________________________, com seguinte teor (podendo 
ser resumido):________________________________________
_______________________________________________.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo penal com senten-
ça transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Esta-
do_______________________________, relativo a CRIMES CON-
T� A ADMINIST�ÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser 
resumido):______________________________________________
_________________________________________________.

D E C L A R A entregar neste ato a �cha de antecedentes criminais exigida no 
edital de chamamento nº 01/2014, bem como ter ciência de que deverá entregar 
certidão de distribuição cível no prazo de 30 dias, como forma de cumprimento 
das normas editalícias.
D E C L A R A, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das informações 
ora prestadas poderá acarretar a eliminação do concurso, sem prejuízo da 
responsabilidade penal pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no 
Código Penal Brasileiro.

São Sebastião, _____/_____/______.

______________________________________________ 
(assinatura do candidato)

Testemunhas:
_______________________________________ 
Assinatura e Matrícula do Servidor Público

_______________________________________ 
Assinatura e Matrícula do Servidor Público

EXT�TO DO 01º TERMO ADITIVO AO CONT�TO ADMINIST�-
TIVO – 2015SEFAZ003 – PROCESSO N.º 61.375/14
Contratada: Eicon Controles Inteligentes de Negocios Ltda.
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 040/14.
Valor: R$ 2.387.756,76 (Dois milhões trezentos e oitenta e sete mil setecentos e 
cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).
Data: 13.01.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo contratante e Carlos Henrique Pereira 
Travassos  pela contratada. 

EXT�TO DO 03º TERMO ADITIVO AO CONT�TO ADMINIST�-
TIVO – 2013SESAU056 – PROCESSO N.º 61.183/13
Contratada: Julia José Carbalo de Barrio.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato original e reajuste de 
valor.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 016/15.
Valor: R$ 47.036,16 (quarenta e sete mil e trinta e seis reais e dezesseis centa-
vos).
Data: 25.08.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo contratante e Julia José Carbalo de 
Barrio pela contratada. 

EXT�TO DO 04º TERMO ADITIVO AO CONT�TO ADMINIST�-
TIVO – 2012SET�DH078 – PROCESSO N.º 61.009/12
Contratada: Raul Dante Escudeiro.

Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato original e reajuste de 
valor.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 011/12.
Valor: R$ 45.346,32 (quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e 
trinta e dois centavos).
Data: 19.07.2016.
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo contratante e Raul Dante Escudeiro pela 
contratada. 

LEI COMPLEMENTAR - Nº.
“Dispõe sobre a implantação de subsolo para estacionamento de veículos em 
edi�cações particulares”. 

ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso 
de suas atribuições legais faz que a Câmara de Vereadores aprovou  e ele sancio-
na e promulga, a seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei Complementar visa disciplinar a implantação de subsolo nas 
edi�cações particulares previsto nas Leis 225/78 e 561/87 e respectivas altera-
ções, conforme disposto nos artigos seguintes.
Artigo 2º- É permitida a implantação de subsolo para uso exclusivo de estacio-
namento de veículos, na projeção da edi�cação, cuja área não será computada 
para cálculo de taxa de ocupação e de coe�ciente de aproveitamento, porém 
passível de cobrança das taxas de aprovação, do I.S.S. (imposto sobre serviços) 
para �ns de expedição de  “habite-se” e lançamento de I.P.T.U. – Imposto Terri-
torial Urbano.
§ 1º- Quando o subsolo tiver uso diverso do previsto no “caput” deste artigo, a 
altura e a área serão computadas para efeito de análise do projeto, do coe�ciente 
de aproveitamento, da taxa de ocupação e apuração das taxas devidas. 
§ 2º- Constatada a alteração de uso após a concessão do “Habite-se”, o bene-
�ciário, sem prejuízo da aplicação das multas e sanções previstas em lei, será 
noti�cado a providenciar a regularização no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de serem o “ habite-se” e o alvará de funcionamento  imediatamente  revogados, 
assegurada ampla defesa.
§ 3º - Para efeito de análise, a altura do subsolo será permitida até, no máximo,  
1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) acima do nível do logradouro 
público lindeiro mais baixo.
§ 4º- O início da rampa de acesso ao subsolo deverá ter recuo mínimo de 1,50 m 
(um metro e cinquenta centímetros) do limite do terreno do(s) lado(s) da via 
pública, respeitando-se a largura da calçada (passeio público).
§ 5º - Toda edi�cação deverá respeitar a largura mínima da calçada ( passeio 
público) de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros).
Artigo 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, e  
revoga  as disposições em contrário. 

São Sebastião,              de outubro de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrada em livro próprio e publicada por a�xação data supra.
Projeto de Lei Complementar nº     09/2016
SAJUR/nsa

LEI COMPLEMENTAR - Nº  213/2016
“Consolida Leis de outorga, de concessão onerosa da exploração dos serviços 
de remoção e de estadia de veículos infratores ou abandonados e dá outras 
providências”.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

SEÇÃO I
DA COMPILAÇÃO
Art. 1º. A presente Lei Complementar altera e consolida a seguinte legislação: 
Lei Complementar nº 155/2012 e Lei Ordinária nº 2344/2015, com o �to de 
regulamentar a concessão onerosa da exploração dos serviços de remoção e de 
estadia de veículos apreendidos por infração de trânsito ou abandonados em 
vias e logradouros públicos, bem como a cessão, a título oneroso, à pessoa física 
ou jurídica, de imóveis públicos municipais  destinados à estadia dos veículos 
objeto desta lei bem como  as especi�cidades da prestação desses  serviços, que 
vigorará com a seguinte redação.

SEÇÃO II
DA CONCESSÃO
Art. 2º - Fica o Município de São Sebastião, na forma da Lei Federal 9.503/97, 
autorizado a outorgar, por meio de licitação, a concessão onerosa da exploração 
dos serviços de remoção por guincho e de estadia em pátio de veículos em geral 
e caçambas, apreendidos por infração às regras de trânsito ou abandonados em 
vias e logradouros públicos. 

§ 1º - A outorga da concessão não onerará os cofres públicos. 
§ 2º - A licitação para outorga da concessão deverá estar em conformidade com 
a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 9.503/97, Resoluções do CONT�N 
e Portarias da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública ou do 
Departamento Estadual de Trânsito e demais  Leis, Decretos, Portarias ou Reso-
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luções que venham a substituir aquelas em vigor.

SEÇÃO III
DA CESSÃO
Art. 3º - Fica ainda por esta Lei, autorizado o Município de São Sebastião a ce-
der, mediante remuneração, imóvel público, integrante de seu patrimônio dispo-
nível, com a �nalidade especí�ca de viabilizar o cumprimento da obrigação do 
concessionário vencedor da licitação, como previsto nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. O valor pecuniário da contraprestação a ser satisfeito mensal-
mente pelo concessionário, em razão da cessão do imóvel público, será precedi-
do de avaliação e terá como referência mínima, o valor que constar do edital de 
licitação e será considerado como fator de seleção do proponente vencedor.

SEÇÃO IV
DEMAIS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 4º - O prazo da concessão e da cessão tratadas nesta Lei Complementar não 
poderá ser superior a 10 (dez) anos. 
Parágrafo único. O prazo prescrito no caput deste artigo será contabilizado 
concomitantemente para a concessão e para a cessão.
Art. 5º. Os serviços de que trata esta Lei Complementar serão prestados em 
toda extensão do município e a remoção deverá ser setorizada do seguinte 
modo:
I- Do limite na Costa Norte, na divisa com o município de Caraguatatuba, até o 
bairro de Guaecá, com dois guinchos;
II- Do bairro de Toque Toque Grande até Boracéia, divisa com o Município de 
Bertioga, com dois guinchos.

CAPÍTULO II
DOS SERVIÇOS

SEÇÃO I
DO SERVIÇO DE REMOÇÃO
Art. 6º. Por serviço de remoção entende-se o recolhimento de veículos do tipo 
automotores, carga, motocicleta, misto, reboque ou semi-reboque, coletivo 
de passageiros, vans, caçambas ou contêineres, em desacordo com a legislação 
vigente e bicicletas que estiverem nas vias e logradouros públicos e que sejam 
objeto de infração à legislação vigente, ou ainda que  estejam abandonados ou, 
de alguma forma, perturbando a segurança e �uidez do trânsito.
Art. 7º. O serviço de remoção será executado como uso de caminhão guincho 
dotado de plataforma com capacidade para até 45 (quarenta e cinco) toneladas 
de peso bruto, equipado com dispositivos de segurança, aptos a garantir a inco-
lumidade do veículo transportado.

SEÇÃO II
DO SERVIÇO DE ESTADIA
Art. 8º. Por estadia, também denominado pátio, entende-se o serviço de guarda 
de veículos objeto da remoção descrita no artigo 6º desta Lei Complementar, 
em imóvel localizado no município de São Sebastião.
Parágrafo único. O imóvel destinado ao abrigamento dos veículos recolhidos 
deverá estar murado, contar com segurança e vigilância 24 (vinte e quatro) ho-
ras, estar coberto por seguro patrimonial contra furto, roubo, danos, acidentes 
e incêndio, como forma de garantir a integridade dos veículos no período da 
estadia ou sua indenização, conforme seja o caso. 
Art. 9º. A área total do imóvel destinada ao pátio é de 5.000m2 (cinco mil 
metros quadrados), podendo ser fracionada em vários imóveis, desde que obe-
decidas as determinações arroladas no parágrafo único do artigo 8º.

CAPÍTULO III
DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA
Art. 10. A concessão dos serviços poderá ser outorgada para até 2 (duas) empre-
sas distintas. 
Art. 11. O concessionário será contratado mediante prévio processo licitatório 
e deverá manter escritório administrativo neste município, com atendimento ao 
público, em horário compatível ao da Prefeitura.
§1º. No escritório deverá se manter arquivada, em arquivo físico e em mídia ele-
trônica, toda documentação pertinente aos procedimentos executados, inclusive 
o registro fotográ�co de cada veículo para posterior cotejo.
§2º. Em sendo mais de um os concessionários, cada qual deverá manter um 
escritório administrativo no setor onde ocorrerá a prestação do serviço.

SEÇÃO I
DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO
Art. 12. O concessionário será responsável: 
I – pela remoção de veículo, desde que previamente autorizado pela autoridade 
competente; 
II – pelo que ocorrer durante a estadia dos veículos em imóvel para esse �m 
destinado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 8º;
III – pela disponibilização e manutenção de guincho para o órgão executivo 
de trânsito, garantindo o serviço de liberação de vias, bem como a remoção de 
veículos o�ciais até o local indicado pela autoridade de trânsito, respeitado o 
limite dos trechos setorizados;
IV – pelo serviço de tecnologia de comunicação para contato imediato entre o 
órgão executivo de trânsito, o pátio e os caminhões-guincho em serviço; 
V- por dispor de linha telefônica convencional �xa e móvel, para recebimento, 
em qualquer horário, de comunicação para execução dos serviços de guincho; 
VI- pela execução dos serviços descritos nesta Lei Complementar, por meios 
próprios, exceto com relação ao terreno que servirá de pátio, se dele for cessio-
nário;
VII – por dispor de pessoal habilitado, em quantidade necessária e su�ciente 
para a �nalidade a que se destina, devendo estes �car à disposição em qualquer 
dia da semana e em qualquer horário para execução dos serviços de que trata 
esta Lei Complementar;
VIII - por preencher formulário próprio, que será fornecido pela Secretaria de 
Segurança Urbana - Segur, no ato da apreensão ou da liberação do veículo, dele 
fazendo constar a relação de objetos eventualmente encontrados no interior do 
veículo, bem como o estado de conservação do veículo apreendido e recolhido, 
cópia do qual será regularmente preenchida e entregue à referida Secretaria, no 
primeiro dia útil seguinte ao recolhimento do veículo no pátio.
IX – por liberar o veículo apreendido, que se dará somente por ordem escrita 
da autoridade de trânsito, responsável pela apreensão do veículo ou ainda por 
autoridade judiciária; 
X – por manter em local visível e de fácil acesso ao público, tabela dos preços 
dos serviços, de�nidos em Decreto pela Municipalidade; 
XI – por manter em cada setor, no mínimo, dois caminhões guincho;

XII - por tratar com urbanidade os condutores ou proprietários dos veículos 
recolhidos, bem como os interessados;

SEÇÃO II
DA APÓLICE DE SEGURO
Art. 13. Todas as áreas destinadas à estadia dos veículos deverão ser muradas, 
bem como dispor de segurança e vigilância 24 (vinte e quatro) horas e ainda 
possuir seguro patrimonial contra furto, roubo, danos, acidente e incêndio, 
como forma de garantir a indenização dos veículos recolhidos. 
§1º. A apólice de seguro deverá ser entregue à Secretaria de Segurança Urbana 
– Segur, no prazo máximo de 15 dias após a assinatura do contrato, podendo ser 
tal prazo prorrogado, desde que em requerimento devidamente justi�cado.
§2º. Durante o período estabelecido no §1º, o concessionário será responsável 
pelo pagamento de toda e qualquer indenização por evento ocorrido dentro das 
dependências do pátio.

CAPÍTULO IV
DO ABANDONO E DA INF�ÇÃO

SEÇÃO I
DO ABANDONO 
Art. 14. Para efeito da presente Lei, entende-se por veículo abandonado em via 
ou logradouro público aquele que:
I - estiver estacionado ininterruptamente, no mesmo local, por tempo superior a 
15 (quinze) dias.
II - estiver estacionado no mesmo local, por tempo superior a 10 (dez) dias, 
no caso de veículo agrícola, máquina industrial, reboque ou semi-reboque não 
atrelado ao veículo trator e veículo publicitário;
III - apresente sinais exteriores evidentes de abandono ou de impossibilidade de 
se deslocar com segurança pelos próprios meios, estacionado ininterruptamente 
no mesmo local, por tempo superior a 05 (cinco) dias.
§1º. Contar-se-ão os prazos previstos nos incisos anteriores a partir da constata-
ção do estado de abandono feita pela �scalização do órgão executivo de trânsito.
§2º. A constatação do estado de abandono será feita por meio de relatório ope-
racional elaborado pelo Agente da Autoridade de Trânsito.

SEÇÃO II
DO PROCEDIMENTO PA� REMOÇÃO VEÍCULO ABANDONADO
Art. 15. A remoção do veículo abandonado será sempre precedida de noti�-
cação pessoal ao seu proprietário ou por meio de correspondência com aviso 
de recebimento, para que retire ou justi�que o motivo do veículo em via ou 
logradouro público, no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar do recebimen-
to da noti�cação.
§1º. Não sendo localizado o proprietário do veículo, a noti�cação será feita por 
edital a ser publicado, uma única vez, no prazo de 30 dias, no órgão local de 
imprensa que publica os atos o�ciais da Prefeitura Municipal de São Sebastião.
§2º. Constará da noti�cação prevista neste artigo, que será expedida pelo órgão 
executivo de trânsito ou quem o representar: 
I – o nome do proprietário do veículo que constar no Certi�cado de Registro de 
Licenciamento Veicular;
II - a marca e o modelo do veículo;
III - a placa de identi�cação do veículo, se existente;
IV - o local, a data e o horário da constatação do abandono;
V - o prazo para retirada do veículo.
§3º. Não sendo identi�cado o proprietário do veículo em virtude da falta da 
placa de identi�cação ou do elevado grau de deterioração que torne ilegível seus 
caracteres, a noti�cação será necessariamente feita nos termos do § 1º deste arti-
go, da qual constará apenas a marca, o modelo do veículo e local de abandono.
Art. 16. Noti�cado o proprietário e decorrido o prazo estabelecido na noti�-
cação sem manifestação do interessado, o veículo será recolhido ao pátio por 
ordem do Agente de Autoridade de Trânsito. 

SEÇÃO III
DA REMOÇÃO DE VEÍCULO INF�TOR ÀS LEIS DE TRÂNSITO E 
DEMAIS DISPOSIÇÕES
Art. 17. Constatada infração legal do veículo, este será removido por ordem do 
Agente de Autoridade de Trânsito.
Art. 18.  Nos casos de remoção dos artigos 14 e 17 desta Lei, o veículo removido 
�cará à disposição de seu proprietário, podendo ser retirado após o recolhimen-
to das tarifas relativas aos serviços de guincho, remoção e estadia e desde que 
esteja regularmente licenciado. 
Art. 19. Para a execução dos serviços de guincho, remoção e estadia, a empresa 
deverá atender à tabela de preços que será �xada em Decreto, conforme resulta-
do do processo licitatório correspondente.
Parágrafo único. A responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados na 
forma desta Lei será do proprietário ou do legítimo possuidor do veículo infra-
tor ou abandonado, que efetuará o recolhimento por meio de guia municipal 
própria.
Art. 20. Se o veículo removido não for reclamado por seu proprietário, dentro 
do prazo legal de 90 (noventa) dias, será levado à hasta pública, nos termos do 
artigo 328, do Código de Trânsito Brasileiro.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GE�IS
Art. 21. O Poder Executivo manterá o controle e a �scalização dos serviços 
descritos nesta Lei por meio do órgão executivo de trânsito.
Art. 22. Os serviços objeto desta Lei também alcançam os veículos envolvidos 
em acidente de trânsito e os veículos o�ciais.
Art. 23. O atendimento às ocorrências de remoção não deve ultrapassar o tempo 
de 30 (trinta) minutos entre o acionamento e o atendimento no local da ocor-
rência, salvo se empenhado em outra ocorrência municipal. 
Art. 24. O serviço de remoção será ininterrupto, ou seja, 7 (sete) dias por sema-
na, 24h (vinte e quatro horas) por dia.
Art. 25. Os preços públicos relativos aos serviços de remoção e de estadia em 
pátio de administração municipal serão estabelecidos em Decreto do Executivo 
Municipal, conforme resultado do processo licitatório correspondente.
Art. 26. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Lei complementar nº 155/2012, Lei Ordinária nº 2344/2015 e 
o Decreto nº 6380/2015.

São Sebastião,     21    de outubro de 2016.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrada em livro próprio e publicada por a�xação data supra.
Projeto de Lei Complementar nº 05/2016

SEGUR/SAJUR/SECAD/nsa

D E C R E T O - Nº 6623/2016    
“Considera hóspedes o�ciais da cidade de São Sebastião, Excelentíssimo Senhor 
Edson Jose das Neves e Margareth Neves”.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de 
suas atribuições legais, que lhe confere o Artigo 69, Incisos V, VI e VIII, da Lei 
Orgânica do Município de São Sebastião, 

D E C R E T A:

Artigo 1º- São considerados hóspedes o�ciais da cidade, por ocasião de sua 
visita a São Sebastião, no dia 15 de outubro de 2016 para cerimônia festiva, o 
Excelentíssimo Senhor Governador do Lions Clube do Distrito LC5 PIP, CL 
Edson Jose das Neves e da PDG CaL Margareth Neves.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião,           11          de outubro de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio, e publicado por a�xação data supra.
/acss

D E C R E T O - Nº  6624/2016
“Dispõe sobre autorização de repasse Financeiro ao Instituto VERDESCOLA 
objetivando a execução de atividades socioeducacionais para crianças e do 
adolescentes - FUMCAD.”

ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de 
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2370/2015

D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica autorizado o repasse �nanceiro à entidade de Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, Instituto VERDESCOLA, 
cbjetivando a execução de atividades socioeducacionais para crianças e do 
adolescentes, conforme convênio anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião,    13   de outubro de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra.
SET�DH/nsa

PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/16
PROCESSO LICITATÓRIO N° 60.781/16
TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PA� AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS HOSPITALARES, MÓVEIS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS E ELETRODOMÉSTICOS, PA� ATENDER UNI-
DADES DE SAÚDE
EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTE�DA 
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14 HÁ COTAS PA� MICROEM-
PRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
DATA PA� O CREDENCIAMENTO, ENTREGA DOS ENVELOPES 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO PA� HABILITAÇÃO, 
ABERTU� DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E SESSÃO DE 
LANCES: 07/11/2016.
HORÁRIO: 9:30 HO�S;
DATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO: 10/11/2016. 
HORÁRIO: 9:30 HO�S;
ENDEREÇO PA� OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVES-
TRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINIST�ÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRI-
MENTOS
TAXA PA� ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DIS-
PONÍVEL G�TUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.
BR 
SÃO SEBASTIÃO, 20 DE OUTUBRO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST�ÇÃO

EXT�TO DO 01º TERMO ADITIVO AO CONT�TO ADMINIST�-
TIVO –2015SEADR057– PROCESSO N.º 60.932/15
Contratada: Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação de prazo da vigência e o reajuste de 8,4976 % de acordo 
com o índice IPCA/IBGE do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.002.517,72 (um milhão, dois mil, quinhentos e dezessete reais e 
setenta e dois centavos).
Modalidade: Pregão Presencial nº. 031/15. 
Data: 09.09.2016
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Mauro Ribeiro do Prado 
pela contratada.

EXT�TO DO 04º TERMO ADITIVO AO CONT�TO ADMINIST�-
TIVO –2013SEADR075– PROCESSO N.º 61.477/13
Contratada: Ecopav Construção e Pavimentação Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: reequilíbrio econômico - �nanceiro.
Valor: R$ 177.419,65 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e dezenove mil, 
sessenta e cinco centavos).
Modalidade: Pregão Presencial n.º 030/13. 
Data: 13.10.2016
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo Município e Luiz Alberto Poggio pela 
contratada.
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Prefeitura envia representantes de aldeia 
indígena para Feira Agroecológica

Índios participam da feira que reúne centenas de pessoas para fomentar o desenvolvimento sustentável

Evento teve por objetivo promover o conhecimento tradicional, geração de renda, cuidado com o meio ambiente e segurança alimentar

Representantes da aldeia indígena Ribeirão Sil-
veiras, em Boracéia, Costa Sul de São Sebastião, fo-
ram enviados pela Prefeitura para participarem da 
VI Feira de Troas de Sementes Crioulas e Mudas de 
Cunha. 

A ação aconteceu no último dia 15, organizada 
pela pela Associação de Cultura e Educação Am-
biental  (Serracima) e pelo Grupo de Agricultores 
Familiares Agroecológicos de Cunha (Gafac) e con-
tou com a participação da Secretaria de Meio Am-
biente de São Sebastião (Semam) que apoiou a par-
ticipação dos índios locais. 

De acordo com a bióloga Cintia Castro de Freitas, 
chefe de Divisão de Agricultura e Abastecimento da 
pasta, o convite para o evento partiu do técnico Silas 
Barrozo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Re-
cursos Naturais (CBRN).  “Conseguimos contribuir 
com o transporte, uma Sprinter da Secretaria Muni-
cipal de Educação que conduziu dez representantes 
da aldeia acompanhados do cacique Adolfo Timó-
teo, que também puderam transportar mudas de pal-
mito e artesanato indígena para exposição e venda”, 
observou. 

Sob o tema “Agroecologia, alimentos e saúde” na 
forma de uma roda de conversas, a feira eira contou 
com apresentação de capoeira, danças e músicas re-
gionais (como a apresentada pelos índios da Reserva 

Foto: D
ivulgação

local), além de uma programação especial para crian-
ças que facilitou a participação dos pais.  “A partici-
pação dos índios sebastianenses no evento foi uma 
experiência muito bené�ca, pois contribui na cons-
trução de experiências locais e regionais mais soli-
dárias e colaborativas, fortalecendo as comunidades 
envolvidas no processo de transição agroecológica. 
De acordo com o cacique Adolfo, o grupo gostou 
muito de participar, pode trocar muitas experiências 
e trouxe de volta para a tribo novos conhecimentos”, 
comentou a bióloga da Semam. 

Participaram da feira as cidades de Lagoinha, Sil-
veiras, Pindamonhangaba, São José dos Campos, 
Paraibuna, São Luiz do Paraitinga, Paraty e Cunha e 
São Sebastião.

Eventos anteriores
No ano passado, mais de 300 participantes tro-

caram quase 200 quilos de sementes e 600 mudas 
de 300 variedades de espécies vegetais.  Ao mesmo 
tempo, aconteceram muitas trocas de experiências 
inovadoras e de histórias de resistência da agricultu-
ra tradicional. “A importância da troca e resgate de 
sementes crioulas e mudas fortalece a resistência no 
campo e o movimento de transição agroecológica, 
garantindo a soberania alimentar das famílias dos 
agricultores, a redução do uso de insumos externos, 

a geração de renda no campo e o aumento da agro-
biodiversidade, além de contribuir signi�cativamen-
te com a segurança alimentar da população do muni-
cípio”, destacou Cintia. 

De acordo com informações dos organizadores, a 
feira tem a �nalidade de promover o conhecimento 
tradicional, geração de renda, cuidado com o meio 
ambiente e segurança alimentar. Ela traz empreendi-
mentos comunitários, criando ambientes para a gera-
ção de trabalho e renda. Com pequenos recursos se 
consegue garantir a manutenção anual da festa, que 
compartilha sementes, conhecimentos e esperanças. 
O almoço aos participantes é gratuito em parceria 
com restaurante local e, à tarde, é servido um café 
da roça, com o incentivo do uso de canecas trazidas 
pelos participantes, evitando, assim, o consumo de 
copos descartáveis. O propósito é juntar forças, co-
nectar territórios e iniciativas ao desenvolvimento 
local sustentável, que promovam direitos, respeito 
aos seres vivos, ao ambiente e às relações sociais. 

Em 2014, a proposta do evento foi debater os im-
pactos do sistema de produção agrícola na saúde, 
bem como apresentar caminhos concretos para a 
garantia de uma produção livre de venenos e outros 
insumos químicos, diversi�cada, que valoriza os re-
cursos locais e hábitos culturais desenvolvidos por 
famílias agricultoras em transição agroecológica.
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Palestra homenageia  
Mario Quintana no “Dia do Poeta”

Público acompanha apresentação especial do professor Geraldo

Poemas e curiosidades da vida de Quintana foram apresentados por Geraldo de Buta, no Deppat

Nada mais apropriado do que um poeta para ex-
pressar a importância da poesia na vida das pessoas. 
Para saudar o “Dia do Poeta”, celebrado em 20 de ou-
tubro, a noite da última quarta-feira (19), reservou 
momentos especiais com palestra do poeta e profes-
sor de São Sebastião, Geraldo de Buta, homenagean-
do Mário Quintana, considerado o “Príncipe dos Po-
etas” pelos escritores brasileiros.

O espaço do Departamento do Patrimônio Histó-
rico (Deppat), na Rua da Praia, Centro Histórico, se 
transformou em palco para uma viagem à vida e obra 
de Quintana, conhecido também como o “poeta das 
coisas simples”, como explicou Geraldo de Buta em 
sua palestra. Foi em meio a trechos de poemas e rela-
tos curiosos que o público se encantou com “Alguns 
Quintanares” apresentado pelo professor Geraldo. 

Foto: Arnaldo K
lajn | PM

SS

O tema refere-se ao poema de autoria de Manuel 
Bandeira em homenagem ao poeta nascido em Ale-
grete, Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 1906. 
O professor declamou o poema que começa assim: 
“Meu Quintana, os teus cantares, Não são, Quintana, 
cantares: São, Quintana, quintanares. Quinta-essên-
cia de cantares...Insólitos, singulares...Cantares: Não! 
Quintanares!”.

Durante o evento, Geraldo de Buta declamou vá-
rias obras e falou da importância de Quintana na lite-
ratura brasileira e mundial. Aos 87 anos, em 5 de maio 
de 1994, o poeta falece em Porto Alegre (RS). Sobre a 
morte, Quintana escreveu: “Amigos não consultem os 
relógios quando um dia me for de vossas vidas... Por-
que o tempo é uma invenção da morte: não o conhece 
a vida - a verdadeira - em que basta um momento de 

poesia para nos dar a eternidade inteira”. E brincando 
com ela, disse: “A morte é a libertação total: a morte é 
quando a gente pode, a�nal, estar deitado de sapatos”.

Dia do Poeta
Não existe uma lei que o�cialize 20 de outubro 

como o “Dia Nacional do Poeta”. Porém, essa data 
foi escolhida por um motivo especial para os poetas 
brasileiros. É que em 20 de outubro de 1976, em São 
Paulo, surgiu o Movimento Poético Nacional na casa 
do jornalista, romancista, advogado e pintor brasileiro 
Paulo Meno�i Del Picchia. 

Por essa razão, a data é comemorada em homenagem 
a todos os poetas que, com suas obras, transportam as 
pessoas para um mundo especial em que as palavras, 
em formas de sonetos e poemas, transformam vidas.
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Estudantes são premiados em  
cerimônia no Teatro Municipal 

Premiação da OBA reúne comunidade escolar

Quarenta e cinco estudantes do Fundamental 1 e 
2 (1º ao 9º anos), da rede de ensino de São Sebas-
tião foram homenageados, na manhã de hoje (20), 
no Teatro Municipal. A cerimônia premiou os meda-
lhistas da XIX Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA), organizada pela Sociedade As-
tronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agên-
cia Espacial Brasileira (AEB). 

A secretária da Educação, Maria Zeneide Moraes, 
felicitou os professores, diretores e em especial os 
alunos, que brilhantemente conquistaram medalhas. 
“A Olimpíada não é apenas uma competição, mas 
sim uma troca de conhecimentos que as crianças vão 
levar para o resto de suas vidas, todos estão de para-
béns”, a�rmou ela. 

Foto: Beatriz Rego | PM
SS 

Durante a cerimônia, o coordenador nacional da 
OBA, o professor doutor João Batista Garcia Canalle 
disse que ações como esta da Secretaria de Educa-
ção são um incentivo muito grande para as crianças. 
“Esse momento é único e os estudantes vão lem-
brar-se dessas medalhas para o resto da vida. Esse 
reconhecimento faz também com que os alunos se 
esforcem e estudem cada vez mais, eles superam-se, 
descobrem talentos, melhoram seu rendimento e de-
sempenho escolar e a escola passa a ser um lugar pra-
zeroso, e isto é fundamental”, declarou Canalle. 

Para as alunas da EM Sebastiana Costa Bi�encourt, 
em Barra do Una, na Costa Sul, Izabela Andrade dos 
Anjos, 13, e Marissol Gasparoto, 12, ganhar as meda-
lhas foi muito emocionante. “Nós nos esforçamos mui-

to, estamos estudando desde o ano passado. Vamos 
continuar melhorando para que na próxima Olimpía-
da possamos ganhar de novo”, contaram. 

Já para Alice Lirian de Souza Santos, 12, aluna da 
escola Edileusa Brasil Soares de Souza, em Maresias, 
relatou que ter conseguido o prêmio foi mais um ob-
jetivo conquistado. “Meu sonho é ser astrônoma, e 
vou me empenhar cada vez mais para ir em busca do 
meu sonho, esta foi a primeira vez que ganhei meda-
lha e quero conseguir muitas outras”, disse. 

O pai de Alice comemorou a conquista da �lha 
e a�rmou estar muito orgulhoso. “Ela é muito estu-
diosa, e com muita felicidade nossa família irá se es-
forçar sempre para que ela consiga realizar o sonho 
dela, que é o de ser astrônoma”, concluiu.


