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Fundação de Saúde ganha título de Organização 
Social 

Entidade sebastianense é a primeira a ser considerada OS no Vale do Paraíba e  Litoral Norte 

Foto: Luciano Vieira/PMSS

O prefeito Ernane Primazzi assinou decreto que concede título de Organi-
zação Social (OS), à Fundação Pública de Saúde de São Sebastião, na manhã 
da última quinta-feira (22). A qualificação, permitida por leis Municipal e 
Federal, possibilita maior atuação em serviços de interesse público e ganho 
de eficiência em gestão. 

A Fundação de Saúde de São Sebastião se torna a primeira a ganhar o status 
de OS na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O título 
de Organização Social só é permitido a entidades que servem ao bem público.

Apesar de ser uma entidade pública, a Fundação tem sua orientação jurídi-
ca de regime privado, e com a nova titulação permite flexibilidade e possibili-
dade de captação de recursos,  além de ampliar sua atuação, como atividades 
educacionais de saúde. 

Para conquistar a qualificação de OS, a Fundação deve cumprir todos os 
seus serviços por meio de contratos com condições de metas e gestão. Deve 
também dar continuidade aos pré-requisitos para a manutenção do título, 

como não promover atividades com finalidades lucrativas. 
Toda movimentação da Fundação e atuação como OS tem a fiscalização do 

Tribunal de Contas, Ministério Público (MP), Conselho Municipal de Saúde 
de São Sebastião (Comuss), Poder Legislativo Municipal e do Controle So-
cial e Fiscalização de Políticas Públicas. 

Fundação
A Fundação de Saúde Pública é uma entidade jurídica sem fins lucrativos 

de interesse coletivo e utilidade pública com autonomia institucional, geren-
cial, patrimonial, orçamentária e financeira que integra a administração indi-
reta do Município. 

Criada há quase três anos, a Fundação tem o objetivo de, em um primeiro 
momento, assumir a gestão do programa Estratégia Saúde da Família (ESF). 
A entidade tem 22 equipes de Saúde da Família, cerca de 240 concursados 
celetistas e aproximadamente 100 funcionários cedidos para a execução da 
Atenção Básica.
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D E C R E T O  Nº  6674/2016

“Cria a Creche da Topolândia.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no uso das atri-
buições que lhe confere o artigo 69, incisos III e VIII da Lei Orgânica do Município de São 
Sebastião,

D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica criada a Creche da Topolândia, situada a Rua Antonio Pereira da Silva, s/nº, 
Bairro da Topolândia, deste município.  

Artigo 2º-  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
                                                            
São Sebastião,         23      de dezembro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

SEDUC/acss

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO – ESTAGIÁRIOS 2015
Nº 001/2015

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CON-
VOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, APROVADOS EM PRO-
CESSO SELETIVO PARA COMPARECEREM AO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, 
SITO RUA: PREF. JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS 27 E 
28/12/2016, DAS 9h ÀS 17h, MUNIDOS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: XEROX 
DO RG., CPF., COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DECLARAÇÃO DE MATRICULA 
ATUALIZADA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE A ADMIS-
SÃO.

Ciências da Computação
Classificação:
1) Marlon Vinícius de Oliveira

ESCLARECEMOS QUE O NÃO COMPARECIMENTO DENTRO DO PRAZO ACI-
MA ESTIPULADO IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA 

FORMAL DA ADMISSÃO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS NESTA PREFEITURA.

Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Administração
26 de Dezembro de 2016.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SECTUR128 – Processo n.º 61.173/16
Contratada: Shirley Costa dos Santos e Heitor dos Santos.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação de imóvel na Expedicionários Brasileiros, nº 240 - Centro
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 20.
Valor: R$ 16.080,00 (Dezesseis mil e oitenta reais).
Data: 30.11.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Shirley Costa dos Santos e Heitor dos 

Santos pela contratada.
 
 
Extrato do 04º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SEGOV124 – Processo 

n.º 61.868/12
Contratada: Nelson Luis Fernando.
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 020/12.
Valor: R$ 35.195,16 (trinta e cinco mil cento e noventa e cinco reais e dezesseis centavos).

Data: 08.12.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Nelson Luis Fernandes pela contrata-

da.
 
 
Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2013SEGOV31 – Processo n.º 

60.535/13
Contratada: La Guardia Engenharia e Avaliações Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 009/13.
Valor: R$ 11.280,00 (onze mil duzentos e oitenta reais).
Data: 20.05.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e La Guardia Engenharia e Avaliações 

Ltda – EPP pela contratada.
 
 
Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEGOV146 – Processo n.º 61.337/16
Contratada: Altamira Soares Leite.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação de imóvel na Rua Vereador Mário Olegário Leite, nº 45 - Centro
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 24.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Data: 23.12.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Altamira Soares Leite pela contratada.
  
ATO RATIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
                                 
                                 Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 61337/16 
(DJ 024/16), com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para 
locação do imóvel localizado à Rua vereador Mario Olegario Leite, 45, sala 9 e 10, Centro – São 
Sebastião  – SP, destinado  ás instalações da Procuradoria do Estado.

 
São Sebastião, 22 de Dezembro de 2016.
 
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
 
 
ATO RATIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
                                
 
                                 Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 61334/16 
(DJ 023/16), com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para 
locação do imóvel localizado à  Avenida: Antônio Januário do Nascimento,223,  Centro – São 
Sebastião  – SP, destinado  ás instalações da Secretaria do Meio Ambiente.

São Sebastião, 22 de Dezembro de 2016.
 
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
 
 
ATO RATIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
                                
 
                                 Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 61333/16 
(DJ 021/16), com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para 
locação do imóvel localizado à Rua Santa Ernestina, 126, Centro – São Sebastião  – SP, destina-
do  ás instalações do Instituto Médico Legal.

 
São Sebastião, 22 de Dezembro de 2016.
 
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 108
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 Classificação 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 Classificação 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 Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 27 (terça-
feira) e 28 (quarta-feira) de dezembro de 2016 das 09:00h às 12:00h, impreteri-
velmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada:

a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que concorre 

ou Certificado de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos 
no Edital de abertura para cada cargo)

c) Carteira de Identidade Profissional 

Original:

d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples:

e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado 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 filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos 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 procurador, 
munido de instrumento de procuração particular com firma reconhecida com po-
deres específicos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente ha-

bilitado, no local, data e horário indicados, será considerada desistência do con-
curso, legitimando a convocação de outro candidato observada a ordem de clas-
sificação. 

Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estive-
rem 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, 26 de dezembro de 2016.

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

ANEXO I 

Auxiliar Administrativo
100 MAA  506954 MARIA LUCIA APARECIDA DE JESUS OLIVEI-

RA
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ANEXO I I 
 

TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALIDADES 
(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: __________  Classificação: _____ ° lugar . 

O (A) candidato (a) acima identificado (a): 
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício profissional ou de qualquer função 
pública, penalidade disciplinar de advertência, 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 profissional ou de qualquer função pública, conforme discriminado a seguir: 
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar 
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal 
Penalidade:___________________________________________________________________________________ 
Andamento:_______________________________________________________________________________ __ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(   ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer Estado da Federação na qual teria como 
parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transitada em julgado em ___/_____/_____, 
no Tribunal de Justiça do Estado _______________________________, no qual teria como parte lesada a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser 
resumido):____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 
(     ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo criminal em qualquer Estado da Federação. 
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença transitada em julgado em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado _______________________________, com seguinte teor 
(podendo ser resumido): 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com sentença transitada em ___/_____/_____, no 
Tribunal de Justiça do Estado_______________________________, relativo a CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumido):__________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 
 
D E C L A R A entregar neste ato a ficha 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 
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Centro Integrado Profissionalizante fecha ano 
com 462 capacitações

Formatura dos alunos de Informática Básica e Auxiliar Administrativo

O Centro Integrado Profissionalizante (CIP), de São Sebastião, realizou a for-
matura de 80 alunos distribuídos entre os cursos de Informática Básica e Auxiliar 
Administrativo, ambos certificados pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial), na terça-feira (20).

A secretária da Educação, Maria Zeneide Moraes, ressaltou a importância da 
qualificação profissional diante de um mercado de trabalho extremamente com-
petitivo. “Temos lutado juntos para investir cada vez mais na educação de São 
Sebastião, a fim de podermos contribuir na formação e capacitação de cada cida-
dão, proporcionando assim mais chances de competir por uma oportunidade de 
emprego”, afirmou.

Durante a cerimônia, a representante do Senai, Sílvia Camargo, afirmou que a 
conclusão do curso é o primeiro passo rumo ao sucesso. “Nunca percam as opor-
tunidades que a vida apresenta e corram atrás de seus sonhos e objetivos”, disse.

Já o professor Ricardo Camargo, parabenizou as turmas pelo empenho e de-
dicação que todos demonstraram no decorrer dos cursos. “A seriedade de cada 

um de vocês revela o quanto estão focados e determinados, pois mesmo diante 
de algumas dificuldades conseguiram concluir brilhantemente o curso”, explicou.

Para as irmãs Ana Paula dos Santos Martins, 16, Júlia dos Santos Martins, 14, 
e Letícia dos Santos Martins, 19, as aulas de Informática Básica foram extrema-
mente positivas. “Nós não sabíamos praticamente nada sobre computadores, usá-
vamos apenas a internet, e agora sabemos mexer em vários programas, inclusive 
os usados no mercado de trabalho. Nosso professor foi sensacional”, afirmaram.

Ao longo dos últimos oito anos, mais de 2500 sebastianenses tiveram a possibi-
lidade de fazer diversos cursos de capacitação e profissionalizantes, disponibiliza-
dos de forma totalmente gratuita, devido a excelentes parcerias entre a Prefeitura 
de São Sebastião e órgãos como Senai, Senac, Sherwin Willians, Tigre , North 
Shore (Soldagem Industrial), Queiroz Galvão, Sert, Invar, Pronatec, Etec, e Ver-
descola, além de alguns criados exclusivamente pelo CIP na área de beleza e esté-
tica, hospitalidade, espanhol receptivo, tecnologia da informação, corte e costura 
e alimentação.

Foto: Beatriz Rego /PMSS
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Janeiro é tempo de visitar o CEBIMar/USP na 
praia do Cabelo Gordo

A partir do próximo mês quem curte a natureza terá mais um motivo para apor-
tar em São Sebastião, isso porque o CEBIMar/USP  (Centro de Biologia Marinha 
da Universidade de São Paulo), estará com suas portas abertas para as visitas mo-
nitoradas.

Durante o passeio, moradores, turistas e veranistas têm a oportunidade de co-
nhecer a unidade  e aprender um pouco mais sobre o oceano, seus animais e plan-
tas, pois serão acompanhados por monitores.

A visita compreende uma excursão à praia bem como a observação de animais 
vivos expostos em tanques onde os visitantes recebem informações sobre os or-
ganismos e sobre os ecossistemas em que vivem e ainda podem tocar em alguns 

deles.
De acordo com o CEBIMar, não  há limite de idade para participar das visitas, 

basta apenas ao interessado  verificar as datas e horários disponíveis no site oficial 
do Centro www.usp.br/cbm onde pode inscrever-se para o passeio que é gratuito.

As visitas são realizadas somente de segunda a sexta-feira (exceto feriados), 
normalmente iniciando por volta das 9h00-9h30 ou das 13h30-14h, e sua dura-
ção varia de duas a três horas.

Serviço : O CEBIMar/USP fica na praia do Cabelo Gordo,  Rodovia Manoel 
Hypólito do Rego (SP-55), Km 131,5, na região central da cidade.  Mais informa-
ções no ou pelo telefone  (12) 3862-8450. 
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