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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 19/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
- FSPSS, no uso de suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) 
cargo (s) abaixo descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste processo 
seletivo, para contratação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no 
Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para melhor atender as necessidades da 
USF Jaraguá, tendo em vista as obras que serão realizadas.

Cargo Nº de vagas Carga horária 
semanal Salário Benefícios

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais

1 40 R$ 920,00

CLT e 
convenção 
coletiva de 

trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Fundamental Completo 
- Não ter �rmado contrato por prazo determinado com a Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião nos últimos 6 (seis) meses.

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário previstos Local

Entrega dos seguintes 
documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de Esco-
laridade
3) Original e cópia da 
Carteira de Trabalho, RG 
e CPF.
4) Comprovante de 
endereço

08 e 09 de novembro, das 
9h às 12h e das 13h às 16h.

Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião – R. Pref. 

Mansueto Piero�i, 391 – 2º 
piso – Centro – São Sebas-
tião/SP. A/C Departamen-
to de Recursos Humanos.

Avaliação dos candidatos e 
critério de desempate
Os candidatos serão ava-
liados pela documentação 
apresentada, �cando esta-
belecido como critérios de 
classi�cação e desempate, 
nesta ordem:
1) maior proximidade da 
residência com a Unidade 
de Saúde a ser lotada, 
2) candidato (a) de maior 
idade

10/11/2016 Diretoria Administrativa e 
Financeira

Publicação do resultado no 
site da Prefeitura Municipal 
de São Sebastião

11/11/2016 Site: www.saosebastiao.
sp.gov.br

Convocação para entrega 
de documentação descrita 
no item 2
Os candidatos selecionados 
serão convocados através 
do site da Prefeitura Muni-
cipal de São Sebastião

16/11/2016 Site: www.saosebastiao.
sp.gov.br

Início das atividades Imediato Unidades de Saúde da 
Família

2) Documentação a ser apresentada
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justi�cativa;
- cópia da Certidão de Casamento/Nascimento;
- cópia do PIS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do Certi�cado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do Poupa Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida no Fórum do 
município de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de �lhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- cópia da carteira de vacinação de �lhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- comprovante de conta bancária (cópia da face do cartão).

3) Dos Recursos:
3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) vias e 
protocolados no Departamento de Recursos Humanos da Fundação de Saúde Pública de 
São Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. Mansueto Piero�i, 391 – 2º piso – Centro – São Sebas-
tião/SP, e estar devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a denomina-
ção do motivo do recurso, endereço e telefones para contato.
3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência 
do fato gerador.

4) Disposições Finais:
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue 
normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo �nanceiro de inscrição para o 
candidato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases 
acima citadas.
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLT – Constituição 
das Leis Trabalhistas, conforme previsto no Art. 443 desta carta.
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresentá-los em 
discordância com as exigências deste edital.
São Sebastião, 07 de novembro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente

L E I - Nº 2406/2016
“Obriga a instalação de sistemas de radares e câmeras inteligentes, por qualquer órgão ou 
terceirizada que presta serviço de monitoramento em rodovias e vias públicas na área do 
Município de São Sebastião”.

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 a seguinte lei:

Artigo 1º- Ficam obrigados os órgãos federados, ou eventual empresa prestadora de serviço 
que vincule sua atividade a instalação de radares e câmeras de monitoramento na área do 
Município de São Sebastião, utilizar o equipamento conhecido popularmente como “radares 
e câmeras inteligentes”.
Parágrafo Único: Os sistemas de “radares e câmeras inteligentes” deverão reconhecer e 
remeter dados para as providências administrativas e penais de �scalização aos órgãos de 
segurança pública, quanto a eventuais incidências de furto, roubo, duplicidade de placas (a 
popular clonagem) e falta de licenciamento dos veículos.
Artigo 2º- Os sistemas de radares e câmeras hoje existentes deverão ser substituídos em um 
prazo máximo de 05 (cinco) anos pelo denominado sistemas de radares e câmeras inteligen-
tes, ou quando da renovação de contrato ou nova licitação para a prestação do serviço.
Artigo 3º- Eventuais modernizações de tecnologias que possam melhorar os registros e mo-
nitoramentos devem ser incorporadas ao sistema à medida das possibilidades previstas em 

processo licitatório, buscando sempre a melhoria dos serviços e principalmente a segurança 
do Município e seus munícipes.
Artigo 4º- A comunicação dos sistemas para eventuais �scalizações devem acessar interliga-
do aos órgãos de inteligência das Polícias Federal, Rodoviária Federal Estadual, Rodoviária 
Estadual, Militar e Civil, podendo realizar convênios ou parcerias, caso sejam necessários, 
além do controle de visualização no C.O.I. – Centro de Operações Integradas, subordinado 
à SEGUR – Secretaria da Segurança Urbana, da Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Artigo 5º- As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias do ente federado ou prestadora de serviço que implantar o sistema 
de radares Câmeras de monitoramento.
Artigo 6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião,         31      de outubro de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por a�xação data supra.
Projeto de Lei nº 33/2016
Autoria do Vereador: Onofre Santos Neto
CMSS/SAJUR/nsa
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PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ 

CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA 
COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA 
JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS 08, 09, 10,11 ou 16 de novembro de 2016, 
DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE 
ADMISSÃO. 

 
 

 
Inspetor Fiscal de Rendas 
Classif./ insc / Candidato                                                                                                       
5         1014015145   ANDRE SOARES FARIA  
6         1014011787   FABRICIO CARDIM DE SOUZA  
7          2000016967  FILIPE MENEZES MOREIRA  
 
ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA 
DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL. 

Departamento de Recursos Humanos 
Secretaria da Administração 

07 de novembro de 2016  
 
 
 

 

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
CONCURSO PÚBLICO 01/2014 
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Cidade ganha Centro  
de Operações Integradas
Centro de Operações Integradas tem auxiliado a manter a segurança na cidade

COI será inaugurado na Rodoviária Municipal dia 16

A Prefeitura de São Sebastião, através da Secreta-
ria de Segurança (Segur), entrega a sede do Centro 
de Operações Integradas (COI) no próximo dia 16, 
na Rodoviária Municipal. O objetivo é proporcionar 
mais Segurança à população e turistas que visitam a 
cidade. Para isso também já foram investidos por esta 
Administração a instalação de novas câmeras de mo-
nitoramento, colocadas entre o bairro da Enseada, na 
Costa Norte, até a Praia Grande (no Balneário dos 
Trabalhadores), incluindo a região central da cidade.

Fábio Marcelo Moura de Santos, chefe do COI, 
ressalta que a qualquer suspeita a população pode li-
gar para os números 199 e 153. O chefe do COI desta-
ca a nova estrutura do COI. “Agora teremos uma sede 
própria e o ganho de não precisar mais gastar com alu-
guéis. Além disso, temos uma estrutura nova e investi-
mentos em vídeo”, comentou. 

Os investimentos e um sistema e�ciente e inteli-
gente de câmeras vai cobrir os bairros da Enseada e 
toda Costa Norte, região do bairro São Francisco, Por-
tal do Olaria, Arrastão e Pontal da Cruz, Porto Gran-
de, centro da cidade, Complexo Turístico da Rua da 
Praia, Praça do Coreto, pontos estratégicos próximos 

Foto: H
alsey M

adeira e Rosângela Falato | PM
SS

às redes bancárias, delegacia e faculdade, até o Balneá-
rio dos Trabalhadores.

No primeiro semestre começou a instalação dessas 
novas câmeras. Além de outras nos limites da cidade, 
Enseada e Balneário, com sistema Optical Character 
Recognition (OCR) que vai possibilitar o COI colher 
informações sobre carros roubados, clonados, com 
restrições judiciais e outros dados transmitidos pelas 
câmeras e de monitoramento. 

As câmeras avançadas são �xas, de alta resolução 
e com giro de 360 graus. Elas possuem tecnologia de 
detecção de movimento e reconhecimento de objetos 
destinados à contagem de �uxo de veículos e pessoas; 
seus dados e imagens são analisados pela Central de 
Operações Integradas, o que permite comunicação 
imediata das autoridades.

Mais investimentos 
Os investimentos em Segurança incluem a troca 

de �bra ótica necessária e treinamento da equipe. Há 
também a proposta em benefício da Costa Sul com o 
mesmo sistema. No entanto, a di�culdade é a passa-
gem de �bra ótica na região. Por essa razão, está em 

estudo a possibilidade de interligação do sistema via 
satélite. Para a instalação de câmeras, a Prefeitura tem 
realizado conversações com as entidades de bairros 
para ver se é possível parceria para instalação do siste-
ma na região.

O prefeito Ernane Primazzi con�a que com os in-
vestimentos no setor, venha trazer redução dos índi-
ces de acidentes e violência com o funcionamento das 
novas câmeras de monitoramento.
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Ernane pede alterações na proposta 
do Zoneamento Ecológico Econômico

Reunião contou com a participação da comunidade na FASS

Prefeito aponta problemas do novo mapa para questões habitacionais e ambientais

A redução de cerca de 13% da área útil do municí-
pio de São Sebastião para a expansão urbana e a ne-
cessidade de preservação da Baía do Araçá foram preo-
cupações apontadas pelo prefeito Ernane Primazzi em 
relação à proposta de revisão do Zoneamento Ecológi-
co-Econômico do Litoral Norte. O tema foi discutido 
em audiência pública realizada na última sexta-feira 
(4), no Ginásio de Esportes da Faculdade São Sebas-
tião (FASS), pelo Conselho Estadual do Meio Am-
biente (Consema).

Esta foi a quarta e última audiência sobre a proposta 
de revisão do ZEE do setor costeiro do Litoral Nor-
te que está sob a responsabilidade da Coordenadoria 
de Planejamento Ambiental da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente. Elaborado especi�camente para 
a região, o Zoneamento Ecológico Econômico, um 
dos instrumentos do Plano Estadual de Gerenciamen-
to Costeiro, foi instituído pelo Decreto Estadual nº 
49.215/2004, visando promover o ordenamento terri-
torial e disciplinar os usos dos recursos naturais. A pro-
posta de revisão tem como meta de�nir as diretrizes do 
ZEE para os próximos 10 anos.

Durante a audiência, que durou quatro horas, fo-
ram apresentadas várias sugestões com contribuições 
positivas para alterações na proposta de revisão do 
ZEE apresentado pelo grupo que realizou 72 reuniões 
desde 2010. Vale ressaltar que os Planos Diretores dos 
quatro municípios do Litoral Norte devem ser adequa-
dos ao Zoneamento Ecológico-Econômico da região.

Preocupação 
A proposta de revisão do ZEE foi questionada pelo 

prefeito Ernane Primazzi que solicitou atenção espe-
cial para que as sugestões do público sejam analisadas 
bem como uma das principais preocupações da Admi-
nistração que é a redução da área útil do município pro-
posta nesse novo mapa em relação ao de 2004. “Com 
esse mapa atual, a gente perde cerca de 13% da área 
útil. Isso é preocupante porque o nosso Plano Diretor, 
discutido amplamente em audiências feitas pelo Exe-
cutivo e Legislativo, já contemplava áreas para expan-
são urbana. Essa redução de 13% é muito signi�cativa. 
É preciso rever essa situação para não �car prejudicado 
qualquer plano de expansão populacional que possa 
se adequar a uma demanda não só atual, mas também 
futura e, assim, evitar a ocupação desordenada”, frisou 
Ernane.

De acordo com o prefeito, essa redução inviabiliza 
a possibilidade de criar, por meio de lei municipal, os 
chamados “bolsões habitacionais” e contemplar, as-
sim, uma ocupação ordenada por parte da população. 
“Gostaria que o grupo tivesse sensibilidade para essa 
questão e também com a preservação da Baía do Ara-
çá”.

Segundo Ernane, da mesma forma que se há altera-

Foto: H
alsey M

adeira e Rosângela Falato | PM
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ções para contemplar a ampliação do Porto de São Se-
bastião, seria necessária a preocupação ambiental com 
o Baía do Araçá. “Nesse momento, o meio ambiente 
está abandonado e a questão populacional com regras 
rígidas demais. Temos de proteger o meio ambiente e 
ordenar as ocupações. Se não tivermos áreas para essa 
população, vamos continuar tendo problemas com au-
mento dessa invasão. É preciso prever essa situação. O 
ZEE tem de ser revisto senão os próximos gestores �-
carão de mãos atadas, sem poder fazer nada. Não será 
possível a ocupação ordenada e nem recuperação das 
áreas”, frisou o prefeito.

Responsável pela Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
Eduardo Trani, elogiou a participação do público na 
última audiência e explicou que há prazo de cinco dias 
para apresentação de sugestões à proposta de revisão 
do ZEE-LN. O objetivo é que até dezembro tudo este-
ja pronto para ser encaminhado ao governador Geral-
do Alckmin.

A mesa de debates foi composta por Trani, pelo 
secretário executivo do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (Consema), Germano Seara Filho, e pela 
conselheira Lúcia Sena. A audiência contou, também, 
com a presença dos secretários municipais Fábio Lo-
pez (Governo), Eduardo Hipólito (Meio Ambiente) e 
José Evanildo Silva (Obras). 
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