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LEI  Nº 2549/2018 
“Dispõe sobre a concessão de credencial de isenção de tarifa do transporte público às Pessoas com Deficiência, e dá 

outras providências”. 

FELIPE AUGUSTO, 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, 

Art.1º A presente Lei concede a isenção de tarifa no transporte coletivo urbano para pessoa com deficiência, mediante 

credencial (cartão magnético com foto ou biometria), no limite das disponibilidades existentes e das necessidades dos 
beneficiários. 

Parágrafo único. Será fornecida a credencial para utilização em conformidade com suas necessidades, assim como ao 

acompanhante, caso lhe couber este direito de estar acompanhado na sua locomoção. 
Art.2º Para os efeitos desta Lei considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
Art.3º. Esta Lei Municipal será  regulamentada por Decreto Municipal expedido pelo Chefe do Poder Executivo, no 

que couber. 

Art.4º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento do 
Município. 

Art.5º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a 

Lei 1917/2008. 
São Sebastião, 15 de maio de 2018. 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 
 

 

 
LEI  Nº 2550/2018 

“Prorroga o prazo de repasses financeiros de que trata o artigo 3º da Lei 2324/2015 e dá outras providências”.  
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de 

Vereadores aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo previsto no artigo 3º da Lei 2324 de 06 de maio de 2015 até 22/10/2019, sendo 
compatível com o disposto na Lei Federal nº 13.333 de 12 de setembro de 2016. 

Art. 2º - Para definir o índice de reajuste anual previsto no Artigo 2º da Lei 2324 de 06 de maio de 2015, fica elegido 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, cuja aplicação anual se dará por Decreto do 
Executivo, sempre no mês de Junho, mediante disponibilidade orçamentária/financeira. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de maio de 2018.  

São Sebastião, 15 de maio de 2018. 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 

 
 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD 
O Conselho Municipal Antidrogas, neste ato representado pela Secretária da Educação, no uso das atribuições 

previstas na Lei Municipal nº 2417/2016 e Decreto Municipal nº 7072/2017, com o propósito de integrar-se ao esforço 

nacional de redução extrema do uso de drogas ilícitas e álcool e dedicar-se ao pleno desenvolvimento das políticas 
públicas com esse objetivo, e, 

CONSIDERANDO o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado com o Ministério Público 

do Estado de São Paulo, CONVOCA os representantes da sociedade civil, poder público e entidades conveniadas, 
para eleição do presidente do COMAD, aberta ao público.  

DA ELEIÇÃO  

Art. 1º. A eleição será exclusivamente para a função de presidente do COMAD, referente ao biênio 2018/2020.  
Art. 2º. A eleição será realizada nas dependências da Secretaria da Educação “SEDUC”, localizada na Rua Prefeito 

Mansueto Pierotti, 391, 2º andar, Centro, na data de 18/05/2018, a partir das 18h30.  

Art. 3º. A coordenação da eleição será realizada por representantes da Secretaria da Educação. 
DOS CANDIDATOS  

Art. 4º. Todos os membros do COMAD podem ser candidatos à função de Presidente.  

DO PROCESSO ELEITORAL  
Art. 5º. Definidos os candidatos, os representantes da Secretaria da Educação coordenará o escrutínio, sendo eleito 

para a função o candidato com maior número de votos.  

Parágrafo Único. Em caso de empate, será realizado novo escrutínio entre os dois ou mais candidatos.  
Art. 6º. Os casos omissos serão resolvidos Secretaria da Educação.  

Art. 7º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião, no link 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br  
São Sebastião, 16 de maio de 2018. 

VIVIAN MONTEIRO AUGUSTO  

Secretária da Educação  
 

 

Calendário anual do CONSELHO DE MEIO AMBIENTE 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vem por meio desta publicação, após deliberação do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente (COMAM) em reunião extraordinária realizada no dia 10 de maio de 2018, divulgar o calendário 

anual de reuniões ordinárias do exercício de 2018. 
As reuniões ocorreram mensalmente, toda a 2ª quinta-feira do mês, sempre às 17h00, no Observatório Municipal, 

situado a Avenida Doutor Altino Arantes, nº 284, Centro. 

Seguem as datas das reuniões ordinárias: 14/06/2017; 12/07/2018; 09/08/2018; 13/09/2018; 11/10/2018; 08/11/2018 
e 13/12/2018. 

As reuniões são abertas ao público, porém apenas os Conselheiros eleitos tem direito a voto. 
Auracy Mansano Filho 

Secretário Interino de Meio Ambiente 

Presidente do Conselho de Meio Ambiente 
 

 

 
 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
https://maps.google.com/?q=Avenida+Doutor+Altino+Arantes,+n+284&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+Doutor+Altino+Arantes,+n+284&entry=gmail&source=g
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