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D E C R E T O
Nº  6644/2016

“Dispõe sobre suplementação de  Dotações  Orçamentárias,conforme  Leis 2359/2015, 2402 e 2407/2016”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes dotações orçamentárias constantes 

da Lei 2359/2015 (Loa 2016), no valor de R$ 61.850.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), 
assim especificado: 

Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional  Ação  Suplementar 
22 02.02.01 Secr.Assuntos Jur.Div. Subord 3.3.90.91.00 03.122.7003 2.263 500.000,00
29220 02.02.03 Procuradoria Trabalhista 3.1.90.91.00 03.122.7003 2.263 13.800.000,00
101 02.02.08 Procuradoria Judicial 3.3.90.91.00 03.122.7003 2.263 6.550.000,00
284 02.05.03 Depto Financeiro 4.6.90.71.00 28.843.9002 0.006 4.270.000,00
322 02.06.03 Depto Administrativo 4.4.90.52.00 04.122.7001 2.329 240.000,00
363 02.07.03 Depto de Obras Públicas 4.4.90.39.00 15.451.5002 1.078 1.000.000,00
29907 02.09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.93.00 12.361.2001 2.041 240.000,00
555 02.09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 12.361.2001 2.041 840.000,00
29953 02.10.02 Depto de Esportes 4.4.90.51.00 27.812.3007 1.110 400.000,00
745 02.11.02 Depto de Coord. Unid. Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.012 750.000,00
29544 02.11.02 Depto de Coord. Unid. Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.011 8.000.000,00
905 02.14.01 Secr. Adm.Reg.Div. Subord. 4.4.90.52.00 15.122.5010 2.190 660.000,00
17270 02.16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 24.600.000,00
  TOTAL    R$  61.850.000,00 

Artigo 2º-  Para atender a suplementação de que trata o artigo anterior, será utilizado, nos termos da Lei Federal nº 
4.320/1964, o recurso proveniente do excesso de arrecadação da Receita referente a depósitos judiciais do qual o município 
faz parte, conforme o disposto na Lei complementar Federal nº 151 de 05 de agosto de 2015. 

Artigo 3º-  Fica aberto ao Orçamento Fiscal o crédito adicional especial no valor de R$ 11.500.000,00 (onze milhões e 
quinhentos mil reais), à Secretaria de Habitação, conforme abaixo:

Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional  Ação  Suplementar 
32417 02.16.01 Depto de Habitação 4.4.90.61.00 16.482.5005 1.044 11.500.000,00
TOTAL      R $  
11.500.000,00 

Artigo 4º -  Para atender a suplementação de que trata o artigo anterior, será utilizado, nos termos da Lei Federal nº 
4.320/1964, o recurso proveniente do excesso de arrecadação da Receita referente a depósitos judiciais do qual o município 
faz parte, conforme o disposto na Lei complementar Federal nº 151 de 05 de agosto de 2015. 

Artigo 5º -  Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária, conforme artigo 1º  da Lei 2402/2016, de 10/10/2016 
no valor de  R$ 6.000,00   (seis mil reais);

Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional  Ação  Suplementar 
32415 02.02 Proc. Defesa Consumidor 4.4.90.52.00 03.122.7003 2.263 6.000,00
  TOTAL    R$           6.000,00

Artigo 6º -  Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total 
ou parcial da seguinte dotação orçamentária, no valor de  R$ 6.000,00 (seis mil reais);

Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional Ação   Anular 
68 02.05 Procuradoria Ambiental e Obras 4.4.90.52.00 03.122.7003 2.263 6.000,00
  TOTAL    R$            6.000,00  

Artigo 7º -  Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º Inciso I da Lei 2359/2015, 
de 26/11/2015 no valor de  R$ 387.000,00 (trezentos e oitenta e sete mil reais);

Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional  Ação  Suplementar 
267 05.02 Depto de Receita 3.3.90.93.00 04.129.7001 2.245 20.000,00
693 11.01 Depto de Adm e Controle 3.3.90.36.00 10.122.1009 2.039 12.000,00
711 11.02 Depto  Coord. Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.001 20.000,00
754 11.02 Depto  Coord. Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 300.000,00
957 15.01 Secr. Seg. Div. Subord. 3.3.90.93.00 06.122.8005 2.276 30.000,00
30697 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.93.00 06.181.8001 2.265 5.000,00
  TOTAL    R$       387.000,00

Artigo 8º -  Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total 
ou parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de  R$ 387.000,00 (trezentos e oitenta e sete mil reais);

Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional Ação   Anular 
18444 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.122.3008 2.112 55.000,00
29544 11.02 Depto  Coord. Unid. De Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.011 332.000,00
  TOTAL    R$       387.000,00

Artigo 9º  Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabelecida pelo Artigo 8º,  da Lei 2359/2015, 
conforme abaixo descrito:

Nº Órgão   Econômica Funcional  Ação   Transpor de  Transpor para
32123 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.39.00 10.305.1005 2.353 25.000,00 
32124 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.305.1005 2.353  25.000,00 
      R$     25.000,00 R$      25.000,00  

Artigo 10º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 18 de novembro 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
SEFAZ/acss

D E C R E T O
Nº  6645/2016

“Dispõe sobre revogação de Decreto nº 6374/2015.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 13.889, de 18 de dezembro de 2014.
 
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 

Municipais, lavrada no dia 10/11/2016, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o Processo nº 13.072/2015.

CONSIDERANDO, as justificativas em requerimento anexo ao Processo Administrativo nº 13.072/2015;

CONSIDERANDO, que a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, nos termos do Inciso 
II do § 1º do art. 40 da CF.

D E C R E T A:

Artigo 1º- REVOGAR o Decreto nº 6374/2015 de 25/11/2015, que dispõe sobre a aposentadoria da servidora LOUR-
DES DE CAMPOS FERRAZ.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de dezembro de 2015.

São Sebastião,      25       de novembro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
SECAD/FAPS/nsa

D E C R E T O
Nº  6646/2016

“Declara de utilidade pública e interesse social para fins de desapropriação amigável ou judicial, o imóvel situado neste 
Município, para construção de unidades habitacionais e prédios públicos a fim de atender à comunidade local nas áreas da 
saúde, educação e outros de interesse público.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e nos termos da Lei 
Orgânica do Município, 

D E C R E T A:

Artigo 1º É declarado de interesse social e utilidade  pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, para 
construção de unidades habitacionais de padrão popular, bem como construção de prédios públicos a fim de atender à 
comunidade local nas áreas da saúde, educação e outros de interesse público, os imóveis situados na Avenida Dario Leite 
Carrijo, no bairro da Enseada, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, cadastrados em nome de VERA LÚCIA MAR-
TA BERTINI, com identificações cadastrais respectivamente: nº.3034.354.3248.0075.0000, nº.3034.354.3248.0111.0000
;3034.354.3248.0147.0000;3034.354.3248.0183.0000; 3034.354.3248.0233.0000; 3034.354.3248.0219.0000, cujas áreas 
assim se descrevem e se caracterizam: 

I- “Uma área de terras” situada no Bairro Enseada neste Município e Comarca, designada como área um(1), do des-
membramento do terreno matriculado sob n.º 21.507, medindo 36,00m(trinta e seis metros) de frente, igual medida nos 
fundos, por 30,00m(trinta metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando uma área de 1.076,81 m2( hum 
mil, setenta e seis metros e oitenta e um decímetros quadrados), confinando na frente com a Avenida Dario Leite Carrijo,, 
aos fundos com a área 06( matriculada sob n.º 32.937), no lado direito de quem da referida Avenida a olha com a área 02 
(matrícula n.º 32.933) e no lado esquerdo com o lote n.º um (1) de propriedade de São Sebastião Empreendimentos Ltda”.

Cadastro na Prefeitura Municipal local, sob n.º 3034.354.3248.0075-0000.

Matricula 32.932,Livro-02, Ficha 01,Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião/SP.

II-“Uma área de terras” situada no Bairro Enseada, neste Município e comarca designada como área dois (2),do des-
membramento do terreno matriculado sob n.º 21.507, medindo 36,00m(trinta e seis metros) de frente, 37,84m (trinta e 
sete metros e oitenta e quatro centímetros) nos fundos, por 30,00m(trinta metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, 
encerrando a área de 1.104,54m2(Um mil, cento e quatro metros e cinquenta e quatro decímetros quadrados), confinando 
na frente com a Av. Dario Leite Carrijo, nos fundos com a área 06 (matrícula n.º 32.937), no lado direito de quem da Aveni-
da a olha, com área 03(Matrícula n.º 32.934) e no lado esquerdo com a área 01(matrícula n.º 32.932)”

Cadastro na Prefeitura  Municipal local, sob n.º 3034.354.3248.0111.0000

Matricula:32.933-Livro 02, Ficha 01-Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião.

III-“Uma área de terras”, situada no Bairro Enseada, neste Município e Comarca, designada como área três (03) , do 
desmembramento do terreno matriculado sob n.º 21.507, medindo 36,00m (trinta e seis metros)de frente 39,05m(trinta e 
nove metros e cinco centímetros) nos fundos, por 30,00m(trinta metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, encerran-
do a área de 1.122,90m2(um mil, cento e vinte e dois metros e noventa decímetros quadrados), confinando na frente, com 
a Avenida Dario Leite Carrijo, nos fundos com a área 06(matrícula n.º 32.937), no lado de quem da Avenida o olha com  a 
área 04( matrícula n.º 32.935) e no lado esquerdo com a área 02(matrícula n.º 32.933).

Cadastro na Prefeitura local sob n.º 3034.354.3248.0147.0000.

Matrícula:32.934,Livro 02-Ficha 01-Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião

IV-“Uma área de terras”situada no Bairro Enseada, neste município e comarca, designada como área  quatro(4), do 
desmembramento do terreno matriculado sob n.º 21.507, medindo 36,00(trinta e seis metros) de frente, igual medida nos 
fundos, por 30,00m(trinta metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando a área de 1.080,00m2(Um mil e 
oitenta metros quadrados), confinando na frente com a Avenida Dario Leite Carrijo, nos fundos com a área 06(matrícula 
n.º 32.937), no lado direito de quem da Avenida a olha com a referida área 06 e no lado esquerdo com a área 03(matrícula 
n.º 32.934).
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Cadastro na Prefeitura local sob n.º 3034.354.3248.0183.0000.

Matrícula:32.935, Livro-02, Ficha 01, Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião.

V-“Uma área de terras” situada no Bairro Enseada , neste município e comarca, designada como área cinco(5) ,do 
desmembramento do terreno matriculado sob n.º 21.507, medindo 96,00(noventa e seis metros) de frente para a Avenida 
Dario leite Carrijo; 108,44m(cento e oito metros e quarenta e quatro centímetros) nos fundos, confrontando com a área 
06(matricula n.º 32.937), 30,00m(trinta metros) da frente aos fundos no lado esquerdo de quem da Avenida a olha, con-
finando com a área referida n.º 06, e 31,35m(trinta e hum metros e trinta e cinco centímetros) da frente aos fundos, no 
lado direito, confrontando com a propriedade de Walter Cerante, encerrando a área de 2.852,10 m2(dois mil, oitocentos e 
cinquenta e dois metros e dez decímetros quadrados).

Cadastro da Prefeitura local sob n.º 3034.354.3248.0233.0000.

Matrícula :32.936-Livro-02-Ficha 01-Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião.

VI-“ Uma área de terras”, situada no Bairro  Enseada, neste município e comarca, designada como área seis(6), do des-
membramento do terreno matriculado sob n.º 21.507, que se inicia num ponto , no alinhamento da Avenida Dario Leite 
Carrijo, na divisa com a área 04(matrícula n.º 32.935); daí segue em linha reta, em direção aos fundos, numa distância de 
30,00m(trinta metros), confrontando com a mesma área 04; daí vira à esquerda e segue 148,89m(cento e quarenta e oito 
metros e oitenta e nove centímetros), em quatro segmentos de reta, o primeiro medindo 36,00m(trinta e seis metros)e 
confrontando com a área 04, o segundo medindo 39,05m(trinta e nove metros e cinco centímetros)confinando com a área 
03(matrícula n.º 32.934), o terceiro medindo 37,84m(trinta e sete metros e oitenta e quatro centímetros)confinando com a 
área 02(matrícula n.º 32.933) e o quarto e último medindo 36,00m(trinta e seis metros)divisando com a área 01(matrícula 
32.932), atingindo um ponto na divisa com o lote 01 de propriedade de São Sebastião Empreendimentos Ltda. Ponto este 
distante 30,00m(trinta metros) do ponto n.º 8-A; deste ponto vira a direita e segue rumo SW 02° 40’ , confrontando com 
o mesmo lote 01 de propriedade de São Sebastião Empreendimentos Ltda, numa distância de 117,50m(cento e dezessete 
metros e cinquenta centímetros), até atingir o ponto 08, daí vira a direita e segue rumo NW 80° 15’, numa distância de 
220,00m(duzentos e vinte metros) até o ponto n.º 09, confrontando com a propriedade de Jose Ferreira de Moura, daí de-
flete à direita e segue rumo a NW 58° 00’, numa distância de 89,00m(oitenta e nove metros) até atingir o ponto n.º 10, con-
frontando com a propriedade de Jose Ferreira Moura, daí defletindo à direita, segue rumo NE,24° 00’,SW,numa distância 
de 30,65m(vinte metros e sessenta e cinco centímetros, confrontando com Walter Cerante e atingindo o ponto da divisa  da 
área 05(matrícula 32.936), ponto este distante 31,35m(trinta e um metros e  trinta e cinco centímetros) do ponto n.º 11, daí 
vira a direita e segue 108,44m(cento e oito metros e quarenta e quatro centímetros, confrontando com a mesma área 5, daí 
vira a esquerda e segue 30,00(trinta metros), confrontando com a citada área 5 e atingindo o alinhamento da Avenida Dario 
Leite Carrijo, daí vira a direita e segue pelo alinhamento da citada avenida, numa distância de 14,30m.(quatorze metros e 
trinta centímetros) atingindo  a divisa com a área 04,(matrícula n.º 32.935), ponto inicial desta descrição, encerrando  a área 
de 17.817,65 m2(Dezessete mil, oitocentos e dezessete metros e sessenta e cinco decímetros quadrados).

Cadastro na Prefeitura Municipal local, sob n.º 3034.354.3248.0219-0000.

Matrícula:32.937-Livro-02, Ficha-01,Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião/SP.

Artigo 2º- Fica a expropriante autorizada, se necessário, a invocar o caráter de urgência em eventual processo judicial 
para os fins do disposto no artigo 5, do decreto Lei Federal nº. 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº. 2786 de 
21 de maio de 1956. 

Artigo 3º- As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
São Sebastião,    25      de novembro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

D E C R E T O
Nº  6647/2016

“Declara de interesse social e/ou utilidade pública para fins de desapropriação amigável, o imóvel situado neste Muni-
cípio, para implantação de Construção de Casas Populares.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e nos termos da Lei 
Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Artigo 1º - É declarada de interesse social e/ou utilidade pública para fins de desapropriação amigável, a área situ-
ada na Rua Benedito Ramos dos Santos, s/n, Bairro Topovaradouro, nesta cidade e Comarca de São Sebastião, consti-
tuídos em dois terrenos com 20.175,73 m² e 5.030,57m, totalizando 25.206,30 m³, com inscrições municipais sob nº 
3134.143.3389.0556.0000 e 3134.143.3389.0208.0000, respectivamente, cadastradas em nome de José Milton Duarte 
Cordeiro e Olívia Ramos dos Santos Cordeiro, que se destinará à construção para construção de casa populares, que assim 
se descreve e se caracteriza:

“Este memorial descreverá a área, de propriedade do Sr. José Milton Duarte Cordeiro, localizada no Município de 
São Sebastião, Bairro do Varadouro, na rua Benedito Ramos dos Santos, s/nº. O levantamento teve origem nos marcos 
geodésicos(M-18A)N-7.365.234,822m E-458.000,599m e (M-19A)N-7.365.387,210m E-457.547,889m, datum SAD 69, 
da rede referência cadastral do Município de São Sebastião-SP, como segue:

A descrição perimétrica inicia-se no Ponto 1(E(X)=458.626,555/N(Y)=7.365.340,717), localizado as margens da rua 
Benedito Ramos dos Santos, na divisa com a propriedade nº262(rua Benedito Ramos dos Santos), na divisa com a proprie-
dade á quem de direito e distante 37,08metros da intersecção da rua Benedito Ramos dos Santos com a  rua Doutor Delfim 
Corres da Silva. Do Ponto 1(E(X)=458.626,555/N(Y)=7.365.340,717), segue-se atravessando a rua 

Benedito Ramos dos Santos. Do Ponto 2(E(X)=458.614,761/N(Y)=7.365.342,939), deflete-se a direita, com 
rumo NE 11º31’49” e distância de 165,28metros, atinge-se o Ponto 2D, confrontando-se com a propriedade cadastra-
da na Prefeitura Municipal de São Sebastião sob o I.P.T.U. nº3334.143.3389.0208.0000. Do Ponto 2D, segue-se o mes-
mo alinhamento, com rumo NE 11º31’49” e distância de 134,72metros, atinge-se o Ponto 2A(E(X)=458.674,727/
N(Y)=7.365.636,885), confrontando-se com a propriedade cadastrada na Prefeitura Municipal de São Sebastião sob o 
I.P.T.U. nº3334.143.3407.0001.0000-Área Maior. Do Ponto 2A(E(X)=458.674,727/N(Y)=7.365.636,885), segue-se o 
mesmo alinhamento, com rumo NE 11º31’49” e distância de 236,38metros, atinge-se o Ponto 2C, confrontando-se com a 
propriedade cadastrada na Prefeitura Municipal de São Sebastião sob o I.P.T.U. nº3334.143.3407.0001.0000-Área Maior. 
Do Ponto 2C, segue-se o mesmo alinhamento, com rumo NE 11º31’49” e distância de 08,93metros,atinge-se o Ponto 
3(E(X)=458.723,761/N(Y)=7.365.877,247), confrontando-se com a propriedade do Sr. José Milton Duarte Cordei-
ro. Do Ponto 3(E(X)=458.723,761/N(Y)=7.365.877,247), deflete-se a direita, com rumo SE 79º51’19” e distância de 
41,01metros, atinge-se o Ponto 4(E(X)=458.764,132/N(Y)=7.365.870,023), confrontando-se com a propriedade do Sr. 
Mario Marmo. Do Ponto 4(E(X)=458.764,132/N(Y)=7.365.870,023), deflete-se a direita, com rumo SW 11º31’49” e 
distância de 431,74metros, atinge-se o Ponto 5(E(X)=458.677,833/N(Y)=7.365.446,992), confrontando-se com a Área 
Remanescente. Do Ponto 5(E(X)=458.677,833/N(Y)=7.365.446,992), segue-se o mesmo alinhamento, com rumo SW 
11º31’49” e distância de 38,44metros, atinge-se o Ponto 6A, confrontando-se com o Forum. Do Ponto 6A, deflete-se a 
direita, com rumo NW 79º19’46” e distância de 29,00metros, atinge-se o Ponto 7A, confrontando-se com a propriedade 
á quem de direito. Do Ponto 7A, deflete-se a esquerda, com rumo SW 11º31’49” e distância de 75,49metros, atinge-se o 
Ponto 1(E(X)=458.626,555/N(Y)=7.365.340,717), onde iniciou-se essa descrição, confrontando-se com a propriedade á 
quem de direito. A área descrita perfaz um total de 20,175,73metros quadrados.”

-ÁREA(I.P.T.U. nº3334.143.3389.0208.0000):

Este memorial descreverá a área, de propriedade do Sr. José Milton Duarte Cordeiro, localizada no Município de 
São Sebastião, Bairro do Varadouro, na rua Benedito Ramos dos Santos, s/nº. O levantamento teve origem nos marcos 
geodésicos(M-18A)N-7.365.234,822m E-458.000,599m e (M-19A)N-7.365.387,210m E-457.547,889m, datum SAD 69, 
da rede referência cadastral do Município de São Sebastião-SP, como segue:

 
A descrição perimétrica inicia-se no Ponto 2(E(X)=458.614,761/N(Y)=7.365.342,939), localizado na divisa com Àrea 

Remanescente, distante 37,08metros da intersecção da rua Benedito Ramos dos Santos com a  rua Doutor Delfim Corres da 
Silva e as margens da rua Benedito Ramos dos Santos. Do Ponto 2(E(X)=458.586,263/N(Y)=7.365.348,309) segue-se as 
margens da rua Benedito Ramos dos Santos, com rumo NE 11º31’49” e distância de 165,28metros, atinge-se o Ponto 2D, 
confrontando-se com a rua Benedito Ramos dos Santos(prolongamento). Do Ponto 2D, deflete-se a esquerda, com rumo 
NW 78º28’11” e distância de 28,84metros, atinge-se o Ponto 2F, confrontando-se com a propriedade cadastrada na Prefei-
tura Municipal de São Sebastião sob o I.P.T.U. nº3334.143.3407.0001.0000-Área Maior. Do Ponto 2F, deflete-se a esquerda, 
com rumo SW 11º35’00” e distância de 165,72metros, atinge-se o Ponto 2G(E(X)=458.586,263/N(Y)=7.365.348,309), 
confrontando-se com a Área Remanescente. Do Ponto 2G(E(X)=458.586,263/N(Y)=7.365.348,309), deflete-se a esquer-
da, com rumo SE 79º19’46” e distância de 29,00metros, atinge-se o Ponto 2(E(X)=458.614,761/N(Y)=7.365.342,939), 
onde iniciou-se essa descrição, confrontando-se com a Área Remanescente. A área descrita perfaz um total de 4.786,00me-
tros quadrados.

-ÁREA REMANESCENTE 1:

Este memorial descreverá a área, de propriedade do Sr. José Milton Duarte Cordeiro, localizada no Município de 
São Sebastião, Bairro do Varadouro, na rua Benedito Ramos dos Santos, s/nº. O levantamento teve origem nos marcos 
geodésicos(M-18A)N-7.365.234,822m E-458.000,599m e (M-19A)N-7.365.387,210m E-457.547,889m, datum SAD 69, 
da rede referência cadastral do Município de São Sebastião-SP, como segue:

 
A descrição perimétrica inicia-se no Ponto 2C, localizado na divisa com a propriedade do Sr. José Milton Duarte Cordeiro, 

distante 573,46metros da intersecção da rua Benedito Ramos dos Santos com a  rua Doutor Delfim Corres da Silva e na divi-
sa com a propriedade cadastrada na Prefeitura Municipal de São Sebastião sob o I.P.T.U. nº3334.143.3407.0001.0000-Área 
Maior. Do Ponto 2C, segue-se na divisa com a propriedade do Sr. José Milton Duarte Cordeiro, com rumo NE 11º31’49” e 
distância de 08,93metros, atinge-se o Ponto 3(E(X)=458.723,761/N(Y)=7.365.877,247), confrontando-se com a proprie-
dade do Sr. José Milton Duarte Cordeiro. Do Ponto 3(E(X)=458.723,761/N(Y)=7.365.877,247), deflete-se a esquerda, 
com rumo NW 79º51’19” e distância de 28,50metros, atinge-se o Ponto 2B(E(X)=458.695,707/N(Y)=7.365.882,266), 
confrontando-se com a a propriedade do Sr. Mario Marmo. Do Ponto 2B(E(X)=458.695,707/N(Y)=7.365.882,266), de-
flete-se a esquerda, com rumo SW 11º35’00” e distância de 08,24metros, atinge-se o Ponto 2E, confrontando-se com a Área 
Remanescente. Do Ponto 2E, deflete-se a esquerda, com rumo SE 78º28’11” e distância de 28,50metros, atinge-se o Ponto 
2C, onde iniciou-se essa descrição, confrontando-se com a propriedade cadastrada na Prefeitura Municipal de São Sebas-
tião sob o I.P.T.U. nº3334.143.3407.0001.0000-Área Maior. A área descrita perfaz um total de 244,57metros quadrados.

 Artigo 2º As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião,        25          de novembro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.

SAJUR

D E C R E T O
Nº  6649/2016

“Dispõe sobre benefício de pensão por morte.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 12.021 de 26 de outubro de 2016, requerido por ANTONIA GO-
MES DA SILVA, que solicita benefício de pensão por óbito em 16/10/2016 do servidor aposentado ANTONIO PEREIRA 
DA SILVA, desde 01/07/2012.

 
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 

Municipais, lavrada no dia 10/11/2016, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma 
da Lei e anexada no Processo acima mencionado.

  
D E C R E T A:

Artigo 1º- E declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a Senhora ANTONIA GOMES DA SILVA, na condição de 
esposa.

Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento) calculado sobre o último provento recebido pelo servidor 
falecido conforme artigo 40 da Constituição Federal. 

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/10/2016, revogando-se 
as disposições em contrário.

São Sebastião,       7     de dezembro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
SECAD/FAPS/nsa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 61.248/16
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E 

ANATOMO-CITOPATOLÓGICOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REALIZAÇÃO: 21/12/2016
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 09:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NE-

VES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPONÍVEL 

GRATUITAMENTE NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR
SÃO SEBASTIÃO, 08 DE DEZEMBRO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Com direito a apresentações artísticas, homena-
gens e exposição de artesanato, o “Valorizando a Pes-
soa Idosa” encerrou suas atividades do ano na tarde 
desta quinta-feira (8). O evento aconteceu no Teatro 
Municipal de São Sebastião e contou com a participa-
ção de amigos e familiares dos mais de 300 idosos que 
participam do projeto durante todo o ano.  

Os alunos de Juquehy e Boiçucanga, na Costa Sul, 
Topolândia e São Francisco, na região central da cida-
de, além do Jaraguá, na Costa Norte, contaram com a 
presença de amigos e familiares que fizeram questão 
de prestigiar as apresentações de dança, yoga, artesa-
nato, coral e teatro. A emoção também tomou conta 

Apresentações artísticas lotou o Teatro Municipal

Dia da família é celebrado no encerramento 
do Projeto Valorizando a Pessoa Idosa

do Municipal durante a exibição de um vídeo espe-
cialmente preparado para a ocasião e que mostrou a 
importância de se cuidar dos idosos.

Em seu discurso, a secretária de Trabalho e Desen-
volvimento Humano (Setradh), e primeira-dama Ro-
seli Trevizan Primazzi enfatizou todas as conquistas 
nestes oito anos de atuação à frente da pasta respon-
sável pelo desenvolvimento do projeto. “Há oito anos 
trabalhamos juntos e não tenho palavras para agra-
decer a cada um de vocês por ter nos confiado esta 
missão tão importante que é valorizar a pessoa idosa. 
É gratificante poder estar aqui hoje e observar que, 
apesar da idade, vocês têm um vigor e uma energia 

de causar inveja em muitos jovens. Me despeço como 
secretária, mas estarei sempre com vocês como cida-
dã”, disse.

A presidente do Centro de Convivência da Tercei-
ra Idade (CCTI) Polvo, Maria Evelina, de 85 anos, 
enfatizou a importância da parceria entre entidade e 
Administração. “É muito bom saber que temos um 
parceiro como a Prefeitura de São Sebastião, afinal, 
todos juntos conseguimos fazer alguma coisa em prol 
da sociedade. Tenho só a agradecer ao prefeito Erna-
ne e à secretária Roseli pela confiança depositada em 
nossa entidade e dizer que como idosa, que sou, que-
ro sempre o melhor para nós”, finalizou.
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A escola municipal da Topolândia, região Central 
de São Sebastião, realizou na tarde de ontem (8), a 
formatura de 16 estudantes que participaram do 
“Projeto Ajudando Vidas – Ressuscita Teens” que 
ensinou técnicas de primeiros socorros para adoles-
centes, e conhecimentos sobre as profissões que tra-
balham na área de emergência. O curso aconteceu no 
contra turno escolar e abordou assuntos como ana-
tomia e fisiologia, hemorragia e controle, trauma de 
membros superiores e inferiores e prática de imobili-

zação, trauma na coluna, obstrução e desobstrução de 
vias áreas, afogamento, atuação do Samu, Bombeiros 
Salvamar, Bombeiros de Incêndio, Defesa Civil, Ur-
gência e Emergência, entre outros.

Segundo o professor do curso e idealizador do pro-
jeto, Fábio Luiz Silva, o projeto trouxe os primeiros 
socorros para dentro da escola. “É importante que os 
adolescentes saibam como agir diante de alguma si-
tuação de risco. Tenho certeza que todos estão sain-
do daqui mais maduros e preparados para lidar com 

Adolescentes participam de curso gratuito 
de Primeiros Socorros

qualquer circunstância adversa”, declarou. De acordo 
com os formandos Amanda Lopes da Silva, 16, Ka-
mila Alves Campos, 15, Natália Penha de Lima, 16, 
Rayanne Santos Gil Lacerda, 14, Deived Douglas de 
Assis Silva, 15, as aulas foram fantásticas e os aprendi-
zados essenciais. “Podemos ajudar muitas pessoas, se 
acontecer algo ao nosso redor estamos aptos para agir 
e controlar o problema até que o Samu chegue, além 
disso, o curso entra e dá destaque em nosso currículo, 
foi muito bom”, afirmaram os estudantes.

Jovens aprendem diversas práticas para lidar com situações de risco


