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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA 
Notificação Autuação: – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 
Considerando a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito e, Considerando a Resolução CONTRAN 
619/2016; O Departamento de Tráfego no uso de suas atribuições torna público, a listagem de notificações 
de autos de infrações de trânsito que foram postadas junto aos Correios, notificando os proprietários dos 
veículos que, caso queiram, terão o prazo indicado abaixo, para oferecer defesa da autuação e/ou indicar 
o condutor/infrator quando for o caso. 
EXPEDIÇÃO DE 07/01/2019 A 07/01/2019 
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Para acesso a segunda via do auto e maiores informações acessar 
www.saosebastiao.sp.gov.br/detraf_forms.asp, ou telefone (12) 3892-1540 / 3892-6180. 
 
 
 
Processo Nº 62.832/2018 – Pregão Nº 104/2018-DCS 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOGRAFIA DIGITAL, PARA A UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO DE BOIÇUCANGA -  ATRAVÉS DO CONVÊNIO 248/2018/SES/SP, COM 
VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018 

INFORMAÇÃO 
Sr. Secretário, de acordo com o Termo de Abertura e Julgamento, informo que foi(ram) vencedora(s) do 
certame a(s) empresa(s): 

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 279.000,00 Duzentos e setenta e nove mil 
reais 

Data: 08/01/19 
PAULA SALLES RODRIGUES 
PREGOEIRA 
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 
Acolhendo o julgamento procedido pelo Pregoeiro, HOMOLOGO e ADJUDICO, nos termos do Inciso VI 
do Artigo 43, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações contidas na Lei Federal 
nº 8.883/94, esse procedimento licitatório à(s) empresa(s): 

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 279.000,00 Duzentos e setenta e nove mil 
reais 

Data: 08/01/19 
Luiz Carlos Biondi 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
Extrato do Contrato Administrativo – 2018SEDUC186 – Processo n.º 62.079/18 
Contratada: W. F. Borges - ME 
Objeto: Execução dos serviços de reforma e adequação da Creche Adriana Vasques no bairro da 
Topolândia, com fornecimento de material e mão de obra. 
Prazo: 04 (quatro) meses. 
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/18 
Valor: R$ 716.624,38 (setecentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) 
Data: 21.12.2018 
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Willer Frederico Borges pela Contratada. 
 
 
 
Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato Administrativo n° 2018SEDES094 
Processo Administrativo nº 61.767/18.   
Contratada: Auto Viação São Sebastião LTDA.  
Contratante: Município de São Sebastião. 
Objeto: Acréscimo das quantidades de serviços previstos no Contrato Original.  
Inexigibilidade de Licitação: 041/2018. 
Valor: R$ 11.706,00 (onze mil, setecentos e seis reais). 
Data: 11/12/18.  
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Luis Fernando Corazza Geniolli pela Contratada.  
 
 
 
Extrato do Termo Aditivo nº 02 ao Contrato Administrativo n° 2017SECAD013 
Processo Administrativo nº 60.037/17.   
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.  
Contratante: Município de São Sebastião. 
Objeto: Acréscimo das quantidades de serviços previstos no Contrato Original.  
Dispensa por Justificativa: 001/2017. 
Valor: R$ 38.016,00 (trinta e oito mil e dezesseis reais). 
Data: 11/12/18.  
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Luiz Gustavo Coppola pela Contratada.  
 
 
 
Extrato do Contrato Administrativo n° 2018SESAU184  
Processo Administrativo nº 62.957/18.  
Contratada: Auto Viação São Sebastião LTDA.  
Contratante: Município de São Sebastião. 
Objeto: Aquisição de vales transporte para pacientes atendidos no CAPS AD e CAPS I. 
Prazo: 12 (doze) meses. 
Inexigibilidade de Licitação: 065/2018. 
Valor: R$ 23.020,00 (vinte e três mil e vinte reais). 
Data: 21/12/18.  
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Luis Fernando Corazza Geniolli pela Contratada. 
 
 
 
O Diretor Presidente da FUNDASS – Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato 
Sant’Anna, no uso de suas atribuições, torna público o Edital n° 02/2019 do II TODAS AS DANÇAS - 
Festival de Dança de São Sebastião, Processo Administrativo 1001, que será realizado de 11 a 14 de 
Abril 2019, e faz saber: 
1 – DOS OBJETIVOS: 
A FUNDASS – Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna realizará, de 11 a 
14 de Abril 2019, o II TODAS AS DANÇAS - Festival de Dança de São Sebastião, com os objetivos de: 
– Oferecer espaços para companhias, grupos e academias de dança, proporcionando um intercâmbio 
entre as práticas de danças mais diversas, a troca de experiências e o aprimoramento da  s técnicas entre 
aprendizes e mestres, em âmbito municipal, estadual e nacional; 
– Promover um festival focado na valorização dos artistas locais, inserindo grupos de São Sebastião no 
escopo das equipes de curadoria, de acolhimento e de organização; 
– Garantir a gratuidade nas inscrições e qualificações dos artistas e grupos de dança de São Sebastião;  
 - Promover Rodas de Conversa entre os corpos de jurados e os competidores; 
– Oferecer Corpo de Jurado especializado para cada categoria; 
– Oferecer workshop nas mais variadas modalidades; 
– Oferecer premiações para cada categoria. 
– DO CRONOGRAMA DE PRAZOS 
- Data para envio das Inscrições – Via E-mail todasasdancasss@gmail.com - (Fichas Oficiais – Anexos I, 
Links dos Vídeos e Documentações, para Seleção) - De 07 de Janeiro a 17 de Março de 2019; 
– Audição para Coreografia de Abertura e Encerramento – 02 de Fevereiro de 2019, às 9h, na Sala de 
Dança da Casa da Cultura de São Sebastião – Centro Histórico; 
 - Divulgação dos resultados da Seleção – (Mostra Competitiva) – 22 de Março de 2019; 
– Data final de envio da confirmação (Anexo II) – 27 de Março de 2019; 
– Divulgação da programação – 05 de Abril de 2019;  
– Data de abertura do II TODAS AS DANÇAS – 11 de Abril de 2019, às 20h; 
– Data das entradas nos alojamentos – 12 de Abril de 2019, a partir das 19h; 
– Data de saída dos alojamentos – 14 de Abril de 2019, até as 16h30; 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/detraf_forms.asp
mailto:todasasdancasss@gmail.com
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– Data de encerramento – 14 de Abril de 2019, às 17h. 
3 – DAS INSCRIÇÕES: 
3.1 – As inscrições serão recebidas do dia 02 de Janeiro até às 23h59, do dia 17 de Março de 2019, por 
meio do e-mail, exclusivo do Festival: todasasdancasss@gmail.com 
3.2 – Cada grupo poderá se inscrever e participar com até 3 (três) coreografias por modalidade e 
categoria;  
3.3 – As inscrições serão realizadas por meio de fichas próprias do Festival, conforme modelos anexos, 
que deverão ser encaminhadas por e-mail juntamente com as demais documentações;  
3.4 – A inscrição deverá ser enviada em um único e-mail, tendo como assunto o nome do 
grupo/companhia/academia e contendo nos anexos: 
a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (formato PDF – Tamanho Mínimo – Publicando Online), 
sendo uma ficha para cada coreografia; 
b) Registros audiovisuais completos das coreografias, sem edição, somente no www.youtube.com 
(máximo 3 coreografias por modalidade e categoria) – Link privado, liberado apenas para 
todasasdancasss@gmail.com 
c) Documentação Completa (formato PDF – Tamanho Mínimo – Publicando Online). 
3.5 – A inscrições com documentação incompleta ou sem qualidade digital de visualização, serão 
automaticamente descartadas; 
3.6 – A simples inscrição não garante que as coreografias inscritas participem do Festival; 
3.7 – A documentação deverá conter as cópias do RG e autorização dos pais ou responsáveis (em caso 
de integrante menor de idade) de todos os participantes no Festival; 
3.8 – Os participantes deverão trazer cópia autenticada ou original da certidão de nascimento ou RG e 
apresentá-la quando solicitada pela Equipe de Coordenação do Festival. Se houver fraude nas idades, o 
concorrente será desclassificado; 
3.9 – A responsabilidade da seleção dos trabalhos enviados e suas decisões são exclusivas da Equipe 
de Organização do II TODAS AS DANÇAS.  A Equipe analisará a documentação enviada e os vídeos, 
tendo como critério de avaliação a qualidade artística e técnica dos intérpretes, estrutura coreográfica e 
inventividade e a consistência no desenvolvimento do tema proposto. 
4 – DAS ATIVIDADES 
– Apresentação de Coreografia de Abertura e Encerramento; 
– Mostra Competitiva;  
– Mostra Não Competitiva; 
– Grupos Convidados; 
– Workshops Gratuitos; 
– Rodas de Conversa. 
5 – DOS GÊNEROS, SUBGÊNEROS, CATEGORIAS. 
– Os participantes do II TODAS AS DANÇAS – Festival de Dança de São Sebastião, deverão se inscrever 
somente nos Gêneros, Subgêneros e Categorias previstos neste regulamento, sendo: 
CLÁSSICO DE REPERTÓRIO - a partir do Infantil II 
Trechos de bales consagrados até o séc. XIX (Não é permitido bales do século XX por motivos de direitos 
autorais). Neste gênero é proibido apresentar partes de ballet que contenham Pas de Deux, Pas de Trois, 
com exceção onde estejam inseridos em partes onde o conjunto dance. Coreografias criadas para o nível 
dos candidatos obedecendo às regras básicas da composição coreográfica. 
NEOCLÁSSICO - a partir do Infantil II 
Podem ser inscritos neste gênero trabalhos criados utilizando exclusivamente os passos do ballet clássico 
com composição coreográfica e cênica de cunho autoral ou remontagem. O uso de “pontas” é opcional. 
Em caso de remontagem, deve ser observado o item 6.14 deste edital, sobre “direitos autorais". 
CLÁSSICO LIVRE – a partir do Infantil I 
Coreografias criadas para o nível dos candidatos obedecendo às regras básicas da composição 
coreográfica. 
ESTILO LIVRE – a partir do Infantil I 
Trabalhos originais que misturem estilos e técnicas que não se definam em nenhum outro gênero. 
CONTEMPORÂNEO – a partir do Infantil II 
Coreografias que sigam as linhas das escolas modernas, formas experimentais de dança com abertura 
para dança teatro, mímica e performance. 
JAZZ – a partir do Infantil II 
Trabalhos que utilizem técnicas de Jazz. 
DANÇAS URBANAS – a partir do Infantil II 
Trabalhos originais criados a partir dos movimentos inspirados e surgidos nas ruas (hip-hop, street dance, 
new school, locking, popping, break, house, etc) 
DANÇAS POPULARES – a partir do Infantil II 
Danças folclóricas, étnicas (irlandês, espanhol, dança do ventre, entre outras.), Danças características 
nacionais, estrangeiras e danças populares (dança de salão, tango, forró, samba, bolero, entre outras). 
SAPATEADO – a partir do Infantil II 
Coreografias que utilizem técnicas de sapateado americano e também a técnica de sapateado irlandês. 
– DA TABELA DE GÊNEROS E SUBGÊNEROS 
Gênero                                                                          Subgênero 
Clássico de Repertório                                                  Variação, Pás de Deux, Pás de Trois e Conjunto*. 
Neoclássico                                                                   Solo, Duo e Conjunto*. 
Clássico Livre                                                                Solo, Duo, Trio e Conjunto*. 
Estilo Livre                                                                     Solo, Duo, Trio e Conjunto*. 
Contemporâneo                                                             Solo, Duo, Trio e Conjunto*. 
Jazz                                                                               Solo, Duo, Trio e Conjunto*. 
Danças Urbanas                                                            Solo, Duo, Trio e Conjunto*. 
Danças Populares                                                         Solo, Duo, Trio e Conjunto*. 
Sapateado                                                                     Solo, Duo, Trio e Conjunto*. 
*Entende-se por Conjunto, grupos com no mínimo 4 integrantes. 
5.3 – CATEGORIAS 
Em cada categoria será permitido no máximo 20 % (Vinte por cento) de participação de componentes com 
idade diferente da permitida. Caso seja ultrapassado este limite por componentes com idade superior à 
categoria inscrita, o grupo deverá se inscrever na categoria automaticamente superior ou se inscrever na 
categoria mista. 
Categoria                                                                                Idade 
Infantil I                                                                                    Até 7 anos e 11 meses 
Infantil II                                                                                   De 8 a 12 anos e 11 meses 
Juvenil                                                                                     De 13 a 17 anos e 11 meses 
Adulto                                                                                      De 18 em Diante 
Misto                                                                                       Idade livre 
Melhor Idade                                                                           A partir de 60 anos 
5.4 – DA MINUTAGEM  
Observações importantes: 
a) Para todos os subgêneros a tolerância de ultrapassagem da minutagem máxima será de 30 segundos. 
b) O tempo máximo para montagem e retirada de cenários será de até 60 segundos 
Minutagem – Clássico de Repertório 
Variação - Tempo da Obra 
Pas de Deux - Tempo da Obra 
Grand Pas de Deux - Tempo da Obra 
Pas de Trois - Tempo da Obra 
Conjunto de Repertório - Tempo da Obra          
Minutagem Demais Gêneros: 
Conjuntos 
Infantil I e II- 04:00  Minutos    
Juvenil - 05:00 Minutos    
Adulto - 06:00 Minutos 
Solos 
Infantil, Juvenil e Adulto - 3:00 Minutos 

Duos 
Infantil, Juvenil e Adulto - 3:00 Minutos 
Trios 
Infantil, Juvenil e Adulto - 3:00 Minutos  
6 – DAS TAXAS DE PAGAMENTO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
6.1 – As taxas de pagamento só deverão ser efetivadas após a seleção da coreografia no II TODAS AS 
DANÇAS, no prazo de 5 dias úteis após a publicação da lista dos selecionados no site oficial da Prefeitura 
de São Sebastião: www.saosebastiao.sp.gov.br 
6.2 - O pagamento da taxa deverá incluir a somatória, do número de bailarinos, suas participações e a 
compra antecipada de ingressos para cada sessão (caso necessite); 
6.3 – Os grupos, companhias ou academias de São Sebastião terão isenção das taxas de inscrição. A 
comprovação da atuação dos artistas no município se dará por meio do histórico descrito na Ficha de 
Inscrição, ficando sujeita a comprovação por meio da entrega de outros documentos que possam vir a ser 
solicitados pela Equipe de Organização do Festival; 
6.4 – Cada bailarino participante de São Sebastião terá direito de reservar até 2 ingressos antecipados 
para cada sessão. A quantidade total de ingressos de cada grupo, companhia ou academia de São 
Sebastião deverá ser mencionada em Ficha de Confirmação (Anexo II); 

Subgêneros Valores 

Solos R$30 (+ R$ 10 para cada coreografia extra) 

Conjunto  R$30 por bailarino (+ R$ 10, por bailarino, para cada coreografia extra) 

Pas De Deux / Duos R$ 60,00 (+ R$ 20 para cada coreografia extra) 

Pas De Troes / Trio R$ 90,00 (+ R$ 30 para cada coreografia extra) 

Coordenadores,  
Coreógrafos  
e Diretores 

Isentos (desde que não integre a coreografia) 

6.5 – Os ingressos antecipados serão entregues ao responsável, indicado na ficha de inscrição, no dia de 
sua chegada e apresentação na secretaria do Festival; 
6.6 – A confirmação de apresentação se dará a partir do envio, por e-mail do comprovante de pagamento 
e da Ficha de Confirmação (Modelo Anexo II) com dados atualizados e resposta do e-mail, pela Equipe 
de Organização do Festival acusando o recebimento; 
6.7 – A partir do recebimento da Ficha de Confirmação pela Equipe de Organização do Festival os dados 
constantes no documento não poderão ser alterados; 
6.8 – Os participantes de Solos, Duos e Trios Clássicos, Neoclássicos e Livres, devem recolher taxas 
diferenciadas, mesmo participando dos conjuntos; 
6.9 - Grupos de outros países devem pagar as inscrições em dinheiro (reais) na bilheteria do Festival, 
antes da retirada de seus materiais; 
6.10 – Em caso de desistência de participação no Festival, após a sua confirmação, os valores 
depositados não serão devolvidos. 
6.11 – As taxas de pagamento deverão ser efetivadas por meio de depósito identificado, em conta 
específica da FUNDASS: 
Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana 
Agência 0103 / Conta Corrente 45000137-8 
6.12 – Não será aceito o pagamento da taxa de inscrição no dia do evento, ficando o grupo impedido de 
participar, transcorridos os prazos descritos no item 6.1. 
6.13 – A Prefeitura de São Sebastião e a FUNDASS não se responsabilizam por eventuais tributos ligados 
à pagamento de direitos autorais, sendo o grupo o único responsável legal pela liberação e direitos da 
coreografia inscrita no II TODAS AS DANÇAS, independente do gênero, subgênero e categoria. 
6.14 – Os grupos com coreografias inscritas no gênero Ballet Clássico de Repertório devem observar 
atentamente as versões escolhidas e liberação dos direitos autorais.  
7 – DAS APRESENTAÇÕES 
7.1 – Apresentação de Coreografia de Abertura e Encerramento: 
A FUNDASS realizará, no dia 2 de Fevereiro de 2019, audição para seleção de bailarinos de São 
Sebastião e cidades vizinhas para a montagem de coreografia de abertura e encerramento, com ensaios 
nos dias 9, 16 e 23 de Fevereiro, 9, 16 e 23 de Março e 6 de Abril de 2019 e apresentações nos dias 11 
e 14 de Abril de 2019. A coreografia será dirigida por profissional renomado contratado pela FUNDASS. 
7.2 – Grupos Convidados: 
A FUNDASS se resguarda no direito de convidar grupos e companhias de dança para aberturas das 
sessões no palco principal e no palco aberto, no intuito de promover uma amostragem dos grupos de 
instituições governamentais e não governamentais, oriundos de programas e oficinas culturais e 
companhias profissionais do Estado de São Paulo. 
7.3 - Workshops e Rodas de Conversa: 
Durante a realização do II TODAS AS DANÇAS serão realizados workshops gratuitos e rodas de conversa 
com grandes mestres da dança e produtores culturais, voltados para bailarinos, estudantes e professores 
de dança. Os nomes, conteúdo e horários dos encontros e aulas serão divulgados até 5 de Abril de 2019, 
juntamente com a programação geral do Festival. 
7.4 – Mostra Competitiva: 
Mostra Competitiva entre grupos, companhias e academias de dança, dividida entre os gêneros Clássico 
de Repertório, Neoclássico, Clássico Livre, Estilo Livre, Contemporâneo, Jazz, Danças Urbanas, Danças 
Populares e Sapateado e seus subgêneros e categorias. Os bailarinos se apresentam para o público e 
uma banca julgadora especializada, concorrendo a prêmios de 1°, 2° e 3° lugar em modalidades 
específicas. 
Parágrafo Único: A programação, com datas e horários das apresentações será de responsabilidade 
exclusiva da FUNDASS, respeitando os gêneros e categorias de cada sessão. 
8 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO – MOSTRA COMPETITIVA 
8.1 - Os gêneros apresentados serão analisados por uma Banca de Jurados composta por 3 (três) 
integrantes de grande expressão no meio artístico da dança brasileira.  
Para avaliação das coreografias, serão analisados os seguintes critérios:  
I – Ballet Clássico de Repertório  
a)Qualidade artística e técnica dos intérpretes;  
b)Fidelidade à versão proposta.  
II – Demais Gêneros:  
a) Qualidade artística e técnica dos intérpretes;  
b) Estrutura coreográfica e inventividade;  
c) Consistência no desenvolvimento do tema proposto.  
8.2 – Para a classificação das coreografias, serão adotados os critérios abaixo:  
1º lugar – maior média igual ou superior 9,0.  
2º lugar – média imediatamente inferior ao 1º lugar, igual ou superior a 8,0.  
3º lugar – média imediatamente inferior ao 2º lugar, igual ou superior a 7,0.  
– DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO  
9.1 – Serão desclassificadas:  
Coreografias que ultrapassem o limite de tempo previsto neste Edital e nas Fichas de Inscrição.  As 
coreografias serão cronometradas no momento da apresentação, havendo tolerância de 5% do tempo 
máximo da coreografia;  
Grupos/coreografias que tenham em seu elenco bailarinos(as) de outros grupos e/ou não inscritos na 
coreografia; 
Elementos cênicos não informados na inscrição; 
Coreografias que utilizem: Crianças com idade abaixo da permitida; Qualquer animal; Uso de água, 
purpurina, pós, sky paper, velas e/ou tochas acesas, lançamento de serpentinas ou qualquer tipo de 
material que possa sujar o palco, prejudicar a próxima apresentação ou atingir a plateia. 
Grupos que não atenderem rigorosamente as condições previstas neste artigo serão desclassificados. 
– DOS ENSAIOS E RECONHECIMENTO DE PALCO 
– Os ensaios serão feitos nos dias das apresentações a partir 10h00; 
– A ordem de ensaio e de apresentação será elaborada pela Equipe de Organização do Festival; 
– O grupo que não estiver presente no horário estipulado perderá a vez; 
– Os horários serão divulgados por e-mail uma semana antes do evento; 
– Variação, Pas de Deux, Grand Pas de Deux, Solo, Duo e Trio farão somente reconhecimento de palco. 

mailto:todasasdancasss@gmail.com
http://www.youtube.com/
mailto:todasasdancasss@gmail.com
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
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– DOS CAMARINS  
– Os grupos participantes deverão estar no local do evento, obrigatoriamente, uma hora antes do horário 
previsto para sua apresentação; 
– A ocupação dos camarins está sujeita às seguintes condições: 
O bailarino deverá obrigatoriamente estar usando a pulseira fornecida pelo Festival; 
A ordem de entrada nos camarins seguirá a ordem de entrada em cena, definido pela Equipe de 
Organização;  
Os camarins deverão ser desocupados logo após as apresentações, de modo a serem utilizados de 
imediato pelo grupo subsequente;  
O Festival não se responsabilizará por objetos deixados nos camarins e/ou sala de aquecimento. 
– DOS ELEMENTOS CÊNICOS  
– Os elementos cênicos (cenários e/ou objetos de cena), deverão ter rodas e travas apropriadas para sua 
movimentação, vindo devidamente acabados.  
– É obrigatório que os grupos informem no momento da inscrição a descrição detalhada elementos 
cênicos. Estas informações serão analisadas pela Equipe de Organização do Festival, e serão aprovadas 
ou não. Caso o grupo não repasse as informações será impedido de utilizar os materiais.  
– DA ILUMINAÇÃO  
– É terminantemente proibido adicionar refletores ao mapa de luz disponibilizado pela Equipe de 
Organização do Festival. O mapa de iluminação poderá ser disponibilizado por e-mail após a confirmação 
de participação no Festival; 
– A base de iluminação e a afinação da caixa cênica serão as mesmas para todos os participantes.  
– DA SONOPLASTIA  
– Os participantes deverão trazer um Pen Drive identificado, contendo apenas as músicas das 
coreografias que serão apresentadas (formato WAVE e/ou MP3); 
– O grupo deverá escalar um responsável/coordenador pela sonoplastia para acompanhar a execução 
junto ao técnico no momento da apresentação; 
– A reprodução não poderá ter interferências de aplausos ou cortes abruptos;  
– Não será responsabilidade do Festival gravações de má qualidade; 
– Como backup, os participantes podem trazer um CD identificado (inclusive a caixa) para cada 
coreografia a ser apresentada; Os CDs deverão ser gravados apenas com a faixa usada para a 
apresentação (formato WAVE e/ou MP3); 
– Não serão permitidas outras mídias. 
– DA COMISSÃO JULGADORA DA MOSTRA COMPETITIVA 
– Os trabalhos apresentados serão analisados por uma comissão julgadora composta por personalidades 
de grande expressão nos meios artísticos da dança nacional e internacional que classificará os trabalhos 
com nota única; 
– Os comentários e notas serão entregues na secretaria do evento na manhã seguinte para entrega ao 
diretor ou representante do grupo; 
– Será adotado o seguinte critério para classificação: 
1º lugar – de 9.0 a 10.0 
2º lugar – de 8.0 a 8.9 
3º lugar – de 7.0 a 7.9 
– As pontuações serão usadas como base para a classificação. A premiação será dada para às maiores 
médias em ordem decrescente, assim sendo, as 3 (três) maiores médias indicarão os primeiros, segundos 
e terceiros lugares em cada gênero e categoria; 
– Não caberá recurso quanto aos resultados apresentados pela Comissão Julgadora que é soberana em 
suas decisões, assim como não caberá responsabilidade do julgamento à FUNDASS ou à Equipe de 
Organização do Festival. 
16 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO 
16.1 – As premiações acontecerão no sábado e no domingo, penúltimo e último dia do Festival, após o 
término das apresentações e apurações dos resultados; 
16.2 - Serão entregues troféus de 1°, 2° e 3° Lugar para os Gêneros e Subgêneros: 
Clássico de Repertório                                        Variação, Pás de Deux, Pás de Trois e Conjunto. 
Neoclássico                                                         Solo, Duo e Conjunto. 
Clássico Livre                                                      Solo, Duo, Trio e Conjunto. 
Estilo Livre                                                           Solo, Duo, Trio e Conjunto. 
Contemporâneo                                                   Solo, Duo, Trio e Conjunto. 
Jazz                                                                      Solo, Duo, Trio e Conjunto. 
Danças Urbanas                                                  Solo, Duo, Trio e Conjunto. 
Danças Populares                                                Solo, Duo, Trio e Conjunto. 
Sapateado                                                            Solo, Duo, Trio e Conjunto. 
16.3 – Serão oferecidos troféus aos bailarinos destaques, masculino e feminino, coreografias e grupos; 
16.4 – Fica facultado, à Comissão Julgadora, o direito de criar prêmios especiais; 
16.5 – Não será enviado qualquer troféu por meio do correio, sendo necessária a presença de um 
representante de cada grupo no momento das premiações. 
17 - DA LIBERAÇÃO DE IMAGENS  
17.1 – Todas as imagens dos grupos e bailarinos participantes poderão ser utilizadas a qualquer momento 
e circunstância pela Equipe de Organização do II TODAS AS DANÇAS, passando a fazer parte do acervo 
da FUNDASS e da Prefeitura de São Sebastião, sem nenhum ônus aos cofres públicos municipais. 
18 - DOS ALOJAMENTOS E ACOLHIDA 
18.1 – A Prefeitura de São Sebastião oferecerá vagas limitadas de alojamento, tendo como critério a 
ordem de confirmação de participação no Festival; 
18.2 – Os alojamentos serão destinados aos grupos oriundos de cidades acima de 70 quilômetros 
distantes de São Sebastião; 
18.3 – O responsável de cada grupo participante deverá se dirigir à estrutura de apresentações do II 
TODAS AS DANÇAS, montada no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico de São 
Sebastião, onde será recepcionado pela Equipe de Organização do Festival, para recebimento de material 
e instruções referentes às apresentações, alojamento e demais atividades; 
18.4 – O Horário de atendimento das secretarias e telefones do evento, durante os dias do Festival, será 
das 9h00 às 22h00; 
18.5 – Os alojamentos fornecidos pelo Festival serão somente para bailarinos, diretor, coordenador ou 
coreógrafo não se estendendo a familiares ou acompanhantes em geral; 
18.6 – Os danos materiais que ocorrerem nos alojamentos oferecidos pelo Festival deverão ser 
ressarcidos pelos participantes; 
18.7 – Os participantes que ficarem nos alojamentos deverão obrigatoriamente trazer colchonetes, 
travesseiros, cobertores, roupas de cama e banho. Nenhum tipo de material de higiene pessoal 
(sabonetes, papel higiênico, etc.) será fornecido aos grupos; 
18.8 – A organização do Festival não se responsabilizará por objetos pessoais e de valores extraviados 
nos alojamentos, locais de ensaios, apresentações e cursos; 
18.9 – O transporte diário durante o Festival será de responsabilidade do próprio participante ou grupo; 
18.10 – A organização do Festival não fornecerá alimentação aos participantes, limitando-se a orientar 
sobre os locais mais acessíveis. 
19 – DAS CERTIFICAÇÕES  
19.1 – Os certificados de participação serão entregues aos responsáveis juntamente com as pulseiras e 
demais materiais do Festival, na chegada do grupo nas secretarias do evento. 
20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 – Fica proibido apresentação de nus, sob pena de eliminação do grupo ou participante; 
20.2 - Não serão permitidas as apresentações com musica ao vivo;  
20.3 - No momento da apresentação um dos coordenadores do grupo deverá estar presente junto ao 
controle de som e luz. Sua ausência implicará na eliminação do grupo; 
20.4 - Cada grupo deverá ter um coordenador para organizar o uso dos camarins que serão coletivos. Os 
coordenadores dos camarins deverão manter contatos com a direção e palco, para controle de entrada e 
saída de cena; 
20.5 – O uso da pulseira de identificação será obrigatório durante o evento; 
20.6 – Em caso de imprevistos como greve, tumulto generalizado ou qualquer fator político social, da área 
de saúde, que venha colocar em risco o evento ou seus participantes, se a coordenação achar necessário 

o evento será automaticamente transferido para outra data ou até mesmo cancelado, ficando a 
coordenação e seus colaboradores livres de qualquer responsabilidade ou ônus; 
20.7 – Por questão de segurança e conforto dos bailarinos e público presente não será permitido filmar e 
fotografar com flash e em pé na plateia ou próximo ao palco. O Evento será registrado oficialmente por 
profissionais previamente contratados; 
20.8 – A estrutura do II TODAS AS DANÇAS contará com a parceria do SAMU - Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência para eventuais atendimentos; 
20.9 – É expressamente proibido o consumo de bebida alcoólica pelos participantes nos locais de 
apresentação e alojamentos;  
20.10 – Ao aceitar as normas deste Edital, os participantes estarão cientes de que não caberá recurso 
quanto ao resultado apresentado pela comissão julgadora, que é soberana em suas decisões, bem como 
as determinações da Equipe de Organização do Festival; 
20.11 – A arrecadação das taxas de inscrição será depositada em conta específica e destinada, 
posteriormente, às melhorias estruturais das Oficinas de Dança da FUNDASS e contratação de equipe 
para o próprio Festival. Os produtos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de 
São Sebastião; 
20.12 – As dúvidas referentes ao presente edital deverão ser tiradas pelo telefone: 12 - 38924604 ou pelo 
e-mail: todasasdancasss@gmail.com 
20.13 – A edição do II TODAS AS DANÇAS – Festival de Dança de São Sebastião é uma realização da 
Prefeitura de São Sebastião, por meio da FUNDASS – Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião 
Deodato Sant’Anna e SETUR – Secretaria Municipal de Turismo; 
20.14 – Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de Organização do Festival sob a supervisão das 
Diretorias e Presidência da FUNDASS. 
São Sebastião, 07 de Janeiro de 2019. 
Cristiano Teixeira Ribeiro 
Diretor Presidente da Fundass 
Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna 
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Fixa prazos, condições para inscrições de Projetos a serem executados nas Oficinas Culturais para o ano 
de 2019. 
Edital n° 001/2019 - Processo Administrativo 1000 
A Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna - FUNDASS em atendimento 
as leis complementares 191/2015 e 224/2017 torna público o edital 001/2019 e comunica aos 
interessados, que receberá projetos para as Oficinas Culturais, que serão executados nos Centros 
Culturais próprios e outros locais a serem designados, para execução no período de Março a Novembro 
de 2019, conforme as disposições que seguem: 
1 – DAS INSCRIÇÕES 
1.1 As inscrições dos projetos culturais deverão ser realizadas somente pelos interessados ou pelo 
representante legal (munido com procuração com firma reconhecida), na Casa da Cultura de São 
Sebastião, situada na Av. Dr. Altino Arantes, n.º 174, Centro Histórico, São Sebastião, do dia 07/01/2019 
até o dia 19/02/2019, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 17h, onde serão devidamente recebidos 
e protocolados. 
1.2 Os projetos serão norteados pela FUNDASS para atendimento a todas regiões do município 
(costa sul, costa norte e centro), não será facultado ao proponente a escolha do local de execução. 
1.3 Não serão aceitos projetos remetidos pelo Correio, Fax, e-mail, manuscritos ou em desacordo 
com presente edital. 
1.4 O proponente ou seu representante legal deverá ser maior de 18 anos. 
1.5 Não haverá taxa de inscrição. 
2 – DA CONTRATAÇÃO: 
2.1 Os projetos serão avaliados pela Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS, sendo que a 
contratação será realizada conforme previsto no art. 593, do Código Civil Brasileiro, observados os 
requisitos da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.  
2.2 Os contratos poderão ser rescindidos, mesmo após análise da demanda estabelecida em cada área 
cultural, caso ocorra a falta de interessados inscritos em participar da Oficina contratada. 
3 – DA REMUNERAÇÃO 
3.1 Para a execução dos serviços, a FUNDASS efetuará o pagamento por hora de projeto executado, 
para os profissionais de quaisquer áreas. A remuneração será em função da distância do local de 
execução do projeto, conforme tabela: 

Distância percorrida até o bairro da Oficina 
Cultural* 

Valor bruto 
Por hora de projeto executado 

De 0 a 23 km R$ 23,00 (vinte e três reais) 

Acima de 23 km R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

* O cálculo será feito a partir do comprovante de residência oficial, entregue no momento da formalização 
do contrato. 
3.2 O pagamento da parcela será realizado pela contratante por credito bancário junto ao Banco 
Santander de São Sebastião, Estado de São Paulo. 
3.3 Esses valores abrangem todos os custos e despesas diretas ou indiretamente envolvidas, não sendo 
devido nenhum outro valor. 
3.4 Dos valores especificados serão deduzidos todos os tributos, encargos e demais descontos legais 
concernentes à espécie, inclusive a multa por inexecução parcial. 
3.5 Os valores devidos serão apurados mensalmente por meio de formulário próprio e pagos no mês 
subsequente, até o décimo dia útil após a comprovação da execução do cronograma do projeto, mediante 
a apresentação do referido formulário e frequência de alunos, devidamente assinados pelo proponente e 
coordenador da FUNDASS. 
4 - DOS PROJETOS 
4.1  Os projetos devem inserir-se nas seguintes áreas culturais: Artesanato Identitário, Artes Cênicas 
(teatro, circo, dança), Artes Visuais (pintura, desenho, cerâmica, histórias em quadrinho, gravura, mangá, 
entre outros), Cine-Foto, Vídeo, Folclore e Cultura Tradicional, Literatura e Música. 
4.2  Não é facultado à Comissão Interna de Avaliação aprovar projetos que não se enquadrem nas 
áreas culturais definidas no item acima. 
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4.3 Fica facultado a comissão a aprovação de projetos distintos que se complementem, para sua 
execução em conjunto, caso haja interesse da contratante. 
4.4  Conteúdo dos projetos: 
 Os projetos deverão ser elaborados de maneira clara e sucinta, assinados pelo proponente, 
acompanhados da documentação exigida. Os itens a seguir serão mostrados pelo Regulamento, parte 
integrante deste edital, no site www.saosebastiao.sp.gov.br: 
Nome do projeto/identificação; 
Justificativa; 
 Objetivos; 
Público alvo (incluindo pré-requisitos para participação na oficina proposta); 
Cronograma e desenvolvimento do projeto; 
Disponibilidade de horários e dias para a execução; 
Materiais a serem utilizados (aquisição sob responsabilidade dos aprendizes - quesito importante na 
análise de exequibilidade do projeto); 
Currículo do proponente, com foto, datado, assinado e documentado. 
4.5 Serão desclassificados os projetos que não apresentarem toda a documentação exigida, bem 
como os que não atendam ao disposto no Regulamento, parte integrante deste edital. 
4.6 Fica facultada ao proponente a apresentação de mais de um projeto dentre os elencados no 
item 4.1. 
4.7 A seleção do projeto feita pela Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS não garante sua 
contratação. Os projetos selecionados somente serão contratados de acordo com a necessidade da 
instituição e com a demanda estabelecida em cada área cultural. 
5 – DAS ETAPAS DE JULGAMENTO E APROVAÇÃO 
5.1 A aprovação dos projetos pela FUNDASS será realizada após avaliação feita por uma Comissão 
Interna de Avaliação, considerando-se os critérios estabelecidos no Regulamento, parte integrante deste 
edital. 
5.2 O critério utilizado pela Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS para seleção dos projetos, será 
baseado no conteúdo, pertinência do projeto apresentado e na apresentação de títulos, documentos e 
comprovantes de formação e experiência profissional, segundo estabelecido no Regulamento, parte 
integrante deste edital. 
5.3 Fica facultada à Comissão de Avaliação de Projetos convocar o candidato para demais 
esclarecimentos, entrevista pessoal e/ou demonstração prática, em dia e horário previamente agendado. 
5.4 Os resultados da análise dos projetos serão afixados no Quadro de Avisos Gerais da 
FUNDASS, no dia 22/02/2019. 
5.5 As decisões da Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS, são finais e irrecorríveis. 
5.5.1 Quaisquer esclarecimentos ou informações referentes às decisões da Comissão deverão ser 
solicitados por escrito em até 05 (cinco) dias úteis, protocolados no expediente da FUNDASS (Rua 
Expedicionários Brasileiros, 171 - Centro Histórico, São Sebastião, das 09h00 às 17h00), a contar da data 
fixada na publicação do resultado oficial; 
5.5.2 Decairá do direito descrito no caput anterior o (a) proponente que não fizer dentro do referido 
período, sendo as solicitações posteriores a este prazo sem efeito; 
5.5.3 Não serão reconhecidas solicitações de esclarecimentos ou informações enviadas pelos Correios, 
correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação; 
5.5.4 A comissão ressalva-se o direito de responder os requerimentos interpostos, nos prazos previstos 
na lei de acesso à informação, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 Fica facultado à FUNDASS o direito de adequação dos projetos às necessidades da entidade, 
em concordância com o autor do projeto. 
6.2  Os dias, horários e locais das atividades desenvolvidas pelo prestador de serviços selecionado 
serão definidos segundo as necessidades dos espaços nos quais as oficinas serão realizadas, cabendo 
a FUNDASS analisar esta demanda. 
6.3 As eventuais dúvidas referentes ao presente edital poderão ser esclarecidas na Casa da Cultura 
de São Sebastião, de segunda a sexta - feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, ou pelo telefone (12) 3892-
4604, no período de inscrição estabelecido neste Edital. 
6.4 Faz parte integrante deste edital, o Regulamento que estará a disposição no Quadro de Avisos 
Gerais da FUNDASS e no site www.saosebastiao.sp.gov.br , para ciência dos interessados. 
6.5 Não poderão apresentar projetos os membros que compõem a Comissão Interna de Avaliação, assim 
como os integrantes da estrutura organizacional da FUNDASS. 
6.6 A simples participação mediante o fornecimento de projetos, implicará sujeição de todas as 
cláusulas e condições estabelecidas neste edital e Regulamento. 
6.7 Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração do projeto ou 
apresentação da documentação exigida. 
6.8 Os projetos não selecionados para o ano de 2019, bem como toda a documentação anexa, 
poderão ser retirados pelo proponente após 12 meses da data de publicidade dos projetos aprovados no 
quadro de avisos da FUNDASS.  
6.9 Os projetos só serão recebidos juntamente com o anexo I, que constará o número de protocolo, 
pelo qual o proponente acompanhará o resultado da avaliação. 
7. DO CRONOGRAMA  
I. Período de inscrições: 07 de Janeiro de 2019 até o dia 19 de Fevereiro de 2019;  
II. Avaliação e Seleção: 20 e 21 de Fevereiro de 2019; 
III. Resultado: 22 de Fevereiro de 2019; 
IV. Entrega de documentos, atribuição de aula e reuniões setoriais: 25 a 28 de Fevereiro de 2019; 
V. Reunião geral: 08 de Março de 2019; 
VI. Início das aulas: 11 de Março de 2019.   
São Sebastião, 02 de Janeiro de 2019. 
CRISTIANO TEIXEIRA RIBEIRO 
Diretor Presidente 
Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant'Anna 
 
 
 

 
 
 
 
REGULAMENTO FUNDASS – 001/2019 – OFICINAS CULTURAIS – P.A. 1000 
 O Diretor Presidente da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant'Anna 
- FUNDASS, no uso de suas atribuições, resolve tornar público para o conhecimento dos interessados, o 
presente REGULAMENTO, que tem o intuito de dar diretrizes para participação da Seleção de Projetos 
Culturais, na cidade de São Sebastião. 
DOS OBJETIVOS 
Com o compromisso de oportunizar o acesso à cultura, a FUNDASS disponibiliza espaços destinados a 
atividades culturais que proporcionam a aquisição de novos conhecimentos e novas vivências, de 
experimentação e de contato com os mais diversos tipos de linguagens, técnicas e ideias, possibilitando 
a difusão cultural e a formação de público para o setor cultural. Os cursos oferecidos para as diversas 
faixas etárias proporcionam a valorização do cidadão, a inclusão cultural e social, incentivando novos 
talentos e o desenvolvimento pessoal e intelectual, auxiliando na formação de cidadãos mais conscientes 
de seu papel na sociedade, repercutindo positivamente na autoestima da população. 
Como forma de ampliar o atendimento, a FUNDASS prevê também a realização das oficinas culturais em 
locais oferecidos por entidades parceiras e afins, distantes dos bairros e/ou locais onde não possui 
Centros Culturais Públicos, possibilitando assim o maior acesso da Cultura à população de forma 
descentralizada. 
JUSTIFICATIVA 
2.1 A Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna realiza seus programas e 
projetos, visando a eficiência, maior abrangência e maior equilíbrio na execução das políticas públicas 
culturais em atendimento à população e aos agentes multiplicadores de arte e cultura do município. 
 A Seleção dos projetos dar-se-á na modalidade de Oficinas Culturais, voltadas à vivência e 
experimentação cultural de seus participantes, desenvolvendo de maneira ampla conceitos teóricos, 
técnicas e procedimentos de uma linguagem ou modalidade artística específica, de maneira dinâmica e 
atuante, constituindo-se como ferramenta ágil e flexível, capaz de atingir os diferentes grupos sociais 
despertando interesses, revelando potencialidades, fazendo aflorar a criatividade, discussão e reflexão, 
possibilitando o aperfeiçoamento técnico e a aquisição de novos conhecimentos. 
DAS INSCRIÇÕES  
As inscrições dos Projetos deverão ser protocoladas pelos interessados ou pelo representante legal 
(munido de procuração com firma reconhecida), na Casa da Cultura de São Sebastião, situada na Av. Dr. 
Altino Arantes, 174 – Centro Histórico, durante o período de inscrição dos processos seletivos, que será 
previsto em edital. O proponente ou seu representante legal deverá ser maior de 18 anos.  
Os interessados deverão inscrever projetos para participação da seleção para as oficinas nas áreas de: 
Artesanato Identitário, Artes Cênicas (teatro, circo, dança), Artes Visuais (pintura, desenho, cerâmica, 
histórias em quadrinho, gravura, mangá, etc), Cine-Foto-Vídeo e Novas Mídias, Folclore e Cultura 
Tradicional, Literatura e Música. 
Não serão aceitos projetos remetidos pelo correio, fax ou e-mail, propostas manuscritas ou em desacordo 
com o Regulamento. 
O Proponente deverá assinar a declaração/requerimento nos moldes do Anexo I.  
Os projetos deverão ser entregues juntamente com o anexo I, que constará o número de protocolo, pelo 
qual o proponente acompanhará o resultado da avaliação. 
DOS PROJETOS  
Os projetos deverão ser apresentados em pasta com grampo trilho ou similar, elaborados de maneira 
clara e sucinta, estar assinados pelo proponente e conter, obrigatoriamente:  
I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO – Título, área cultural e proponente.  
II. JUSTIFICATIVA – Fundamentar e explicar a proposta, enfocando interesse e alcance em relação ao 
público alvo.  
III. OBJETIVO – Enumerar e explanar os resultados pretendidos para a execução do projeto.  
IV. PÚBLICO-ALVO – Especificar faixa etária, grau de formação, nível em que o projeto se enquadra 
(iniciante, intermediário e avançado) e demais pré-requisitos para participação na oficina e outras 
informações sobre o público almejado.  
V. CRONOGRAMA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – Definir carga horária com duração e 
frequência das aulas, programa de atividades e conteúdos, detalhando-os no transcorrer do projeto, a 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
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metodologia utilizada e os prazos necessários à execução, considerando o nível em que o projeto se 
enquadra (iniciante, intermediário e avançado).  
VI. DISPONIBILIBADE DE HORÁRIOS E DIAS PARA EXECUÇÃO – Disponibilidade de dias, período e 
horários para execução do projeto de Oficinas Culturais, considerando nível em que o projeto se enquadra 
(iniciante, intermediário ou avançado).  
VII. CURRÍCULO – Assinado, com foto, datado e documentado.  
 A seleção e eventual contratação do projeto não implicam na aquisição dos materiais/equipamentos 
especificados no projeto, por parte da FUNDASS. 
Quesitos mínimos para elaboração de Projeto Cultural, considerados pela Comissão de Avaliação para 
seleção:  
I - Cronograma adequado à execução do projeto;  
II - Detalhamento claro e coerente da proposta;  
III - Relevância social e cultural;  
IV - Exequibilidade.  
DA ENTREGA DE TÍTULOS PARA AVALIAÇÃO E POSTERIOR SELEÇÃO  
Da apresentação dos títulos, documentos e demais comprovantes para todas as áreas:  
I. Certificados de Cursos Livres na área pretendida, com carga horária mínima de 60 horas;  
II. Certificados, atestados ou declarações de participação em oficinas culturais na área pretendida ou 
áreas afins, realizados nos últimos cinco anos, que não sejam emitidos pela FUNDASS;  
III. Certificados, atestados ou declarações de participação em workshops, palestras, cursos pontuais e 
outras atividades na área pretendida, realizados nos últimos cinco anos, que não sejam emitidos pela 
FUNDASS;  
IV. Declaração, atestado ou comprovante de experiência profissional como instrutor, monitor ou executor 
de oficinas culturais, projetos culturais ou cursos livres na área pretendida que não sejam emitidos pela 
FUNDASS;  
V. Demais Certificados ou Diplomas, poderão ser analisados e considerados pela Comissão Interna de 
Avaliação, se forem de relevância com o projeto do proponente.  
Serão aceitos até 10 certificados, atestados ou declarações de participação em workshops, palestras, 
cursos pontuais e outras atividades na área pretendida ou áreas afins.  
5.3 Documentos específicos para cada área pretendida, a serem avaliados com o currículo: clipping, 
material de folheteria, fotos e vídeos (links da internet). 
6. DA SELEÇÃO  
6.1 A avaliação e seleção dos projetos será de responsabilidade da Comissão Interna de Avaliação, 
nomeada pelo Diretor Presidente da FUNDASS. 
6.2 O critério utilizado pela Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS para seleção dos projetos, será 
baseado no conteúdo, pertinência do projeto apresentado e na apresentação de títulos, documentos e 
comprovantes de formação e experiência profissional, segundo estabelecido neste Regulamento.  
6.2.1 Será considerado também como critério pela Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS, o 
histórico de atuação e desenvolvimento dos projetos de mesmo conteúdo e ou proponente, contratados 
anteriormente pela Fundação.  
6.3 A seleção do projeto feita pela Comissão Interna de Avaliação não garante sua contratação. Os 
projetos selecionados somente serão contratados de acordo com a necessidade da instituição e com a 
demanda estabelecida em cada área cultural.  
6.4 Fica facultada à Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS, convocar o candidato para demais 
esclarecimentos, entrevista pessoal e ou demonstração prática.  
6.5 Fica assegurado o direito a FUNDASS criar cadastro reserva de Projetos. 
6.6 Os resultados da análise e seleção dos Projetos, serão afixados conforme edital de seleção, no 
Quadro de Avisos Gerais da FUNDASS e no site www.saosebastiao.sp.gov.br.  
6.7 As decisões da Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS são finais e irrecorríveis.  
6.7.1 Quaisquer esclarecimentos ou informações referentes às decisões da Comissão deverão ser 
solicitados por escrito em até 05 (cinco) dias úteis, protocolados no expediente da FUNDASS (Rua 
Expedicionários Brasileiros, 171 - Centro Histórico, São Sebastião, das 09h00 às 17h00), a contar da data 
fixada na publicação do resultado oficial; 
6.7.2 Decairá do direito descrito no caput anterior o (a) proponente que não fizer dentro do referido 
período, sendo as solicitações posteriores a este prazo sem efeito; 
6.7.3 Não serão reconhecidas solicitações de esclarecimentos ou informações enviadas pelos Correios, 
correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação; 
6.7.4 A comissão ressalva-se o direito de responder os requerimentos interpostos, nos prazos previstos 
na lei de acesso à informação, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
DA CONTRATAÇÃO  
7.1 Os projetos selecionados serão contratados conforme Art. 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, 
observados os requisitos da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.  
7.1.1 Os contratos poderão ser rescindidos, mesmo após análise da demanda estabelecida em cada área 
cultural, caso ocorra à falta de interessados inscritos em participar da Oficina contratada.  
7.2 Da entrega de documentação para contratação:  
I. Cópias legíveis do RG e CPF (frente e verso);  
II. Comprovantes de Residência (com indicação de CEP) do endereço que constar no currículo;  
III. Cópia do Título de Eleitor e do último comprovante de votação;  
IV. 1 foto 3x4;  
V. Comprovante de Inscrição na Previdência Social como contribuinte autônomo ou comprovante de 
Inscrição PIS/PASEP;  
VI. Cópia do cartão ou documento oficial bancário com o número de conta para pessoa física do Banco 
Santander para depósito de pagamento;  
VII. Atestado de antecedentes criminais com emissão não superior a 30 dias da data de inscrição.  
7.3 O prazo máximo de entrega de toda documentação exigida para contratação será estipulado pela 
Diretoria Administrativa Financeira da Fundass.  
7.4 O não cumprimento do prazo estabelecido para entrega de toda a documentação acarretará na 
desclassificação do projeto.  
8. DAS PENALIDADES  
8.1 Os aprovados e contratados nos termos acima se comprometem desde já, a realizar o cumprimento 
de suas cargas horárias no local estipulado, sob pena de rescisão do contrato firmado e multa;  
8.2 Fica desde logo assegurado à FUNDASS o direito de, uma vez rescindido o contrato com o proponente 
do projeto, durante o período previsto para sua execução, transferir o objeto do mesmo a terceiros, sem 
consulta ou interferência deste, respondendo o proponente pelo inadimplemento do contratado, causa da 
rescisão.  
8.3 A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a aplicação, nos termos do disposto no art. 87 da 
Lei Federal n° 8.666/93, das seguintes penalidades:  
I - Advertência;  
II - Pela inexecução parcial: multa de 2% (dois por cento) do valor da parcela não executada do contrato;  
III - Pela inexecução total: multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;  
IV - Para cada falta: desconto da hora aula não executada;  
V - As faltas justificadas, por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em família, etc.) 
poderão ser repostas durante o período da contratação, desde que respeitem a atribuição e estejam 
previamente acordadas e autorizadas pela coordenação das Oficinas Culturais. 
VI - O proponente executor que incidir em 02 (duas) advertências durante o período de vigência do 
contrato, será impedido de contratar com a FUNDASS, pelo prazo de 02 (dois) anos consecutivos. 
8.4  O proponente executor de projeto assume o compromisso de apresentar, quando solicitado,  os 
comprovantes originais, ficando sujeito às penalidades por quaisquer informações falsas. 
8.5 O proponente executor de projeto que violar direitos fundamentais da criança e ou adolescente, 
praticando condutas inapropriadas deverá cumprir o disposto na Lei Federal nº. 8069, de 13 de julho de 
1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
9. DAS ATRIBUIÇÕES  
9.1 Compete à FUNDASS:  
I. Disponibilizar os espaços físicos adequados para a realização das Oficinas; 
II. Disponibilizar estrutura mínima para realização das Oficinas;  
III. Coordenar as execuções de cada um dos projetos selecionados;  

IV. Fiscalizar a execução do contrato por intermédio da Diretoria Artística e Cultural, em conjunto com os 
Coordenadores;  
V. Elaborar planejamento em conjunto com os executores de projetos selecionados;  
VI. Elaborar certificados e materiais gráficos;  
VII. Divulgar os cursos na mídia local.  
9.2 Compete ao proponente do projeto aprovado: 
I. Planejar os encontros;  
II. Elaborar relatórios mensais de atividades, devidamente assinados; 
III. Apresentar ficha de frequência dos aprendizes;  
IV. Cumprir horários e os cronogramas pré-estabelecidos;  
V. Apresentar mensalmente controle de horas devidamente preenchido e assinado. 
VI. Participar, quando solicitado, das atividades realizadas pela FUNDASS nas quais as Oficinas darão 
mostras dos trabalhos desenvolvidos;  
VII. Participar de reuniões com a Coordenação das Oficinas Culturais;  
VIII. Apresentar conduta ilibada na execução do projeto, em cumprimento do disposto na Lei Federal nº. 
8069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
10. DO CRONOGRAMA  
10.1 O cronograma do ano de 2019 compreende: 
I. Período de inscrições: 07 de Janeiro de 2019 até o dia 19 de Fevereiro de 2019;  
II. Avaliação e Seleção: 20 e 21 de Fevereiro de 2019; 
III. Resultado: 22 de Fevereiro de 2019; 
IV. Atribuição de aula e reuniões setoriais: 25 a 28 de Fevereiro de 2019; 
V. Reunião geral: 08 de Março de 2019; 
VI. Início das aulas: 11 de Março de 2019.   
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
11.1 O proponente do projeto contratado terá sua remuneração calculada por hora/aula de projeto 
executado. A remuneração será em função da distância do local de execução do projeto, conforme tabela 
abaixo, devendo incidir no valor total a ser pago por cada período de prestação dos serviços, impostos 
obrigatórios, que serão retidos pela Administração Financeira da FUNDASS.  

Distância percorrida até o bairro da Oficina 
Cultural* 

Valor bruto 
Por hora de projeto executado 

De 0 a 23 km R$ 23,00 (vinte e três reais) 

Acima de 23 km R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

* O cálculo será feito a partir do comprovante de residência oficial, entregue no momento da formalização 
do contrato. 
11.1.1 Fica estabelecido que o proponente isenta a FUNDASS de quaisquer obrigações relativas às 
despesas adicionais, como diárias, alimentação, transporte entre outras, referentes à execução do projeto 
selecionado e contratado.  
11.2 Qualquer dano e/ou perda de material patrimonial, ocorrido no período de execução da oficina, será 
de inteira responsabilidade do proponente executor do projeto.  
11.3 Será firmado entre o proponente executor do projeto selecionado e a FUNDASS, um contrato onde 
constarão direitos e deveres de ambas as partes, considerando o disposto em Edital para seleção de 
projetos. 
11.4 É facultado à FUNDASS ampliar ou reduzir o período de duração das oficinas, conforme adequação 
às necessidades verificadas durante a vigência do estabelecida em Edital, e do presente Regulamento;  
11.5 Não é facultado à Comissão Interna de Avaliação, aprovar projetos que não se enquadrem nas áreas 
culturais citadas anteriormente.  
11.6 Fica desde já convencionado que todos os resultados que possam gerar direitos do autor, face os 
trabalhos desenvolvidos, inclusive apostilas, pesquisa e afins, pertencerão à CONTRATANTE em caráter 
permanente. 
11.6.1 O CONTRATADO autoriza também o uso de sua imagem em fotos ou filme, sem finalidade 
comercial, para divulgação das oficinas culturais e em eventos da Fundação Deodato Sant'Anna e da 
Prefeitura de São Sebastião. 
11.6.2 Fica igualmente convencionado que o CONTRATADO autoriza, em caráter permanente, desde já, 
o uso de fotos por ele obtidas, bem como as obtidas por terceiros onde estejam fixadas a sua imagem 
pela CONTRATANTE, com a finalidade de divulgação de suas atividades. 
11.7 As eventuais dúvidas referentes ao presente edital poderão ser solicitadas por escrito na Casa da 
Cultura de São Sebastião, na Av. Dr. Altino Arantes, nº. 174 – Centro Histórico, de segunda à sexta, das 
09h às 12h e das 14h às 17h, no período de inscrição estabelecido neste edital.  
São Sebastião, 02 de Janeiro de 2019. 
CRISTIANO TEIXEIRA RIBEIRO 
Diretor Presidente 
Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 01/2019 
O Diretor Presidente interino da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO - FSPSS, no 
uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, 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 06 (seis) meses, 
conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013 e alterações, para  preenchimento 
imediato de 1 (uma) vaga, em razão do término de contrato de trabalho do(a) funcionário(a) admitido(a) 
sob a matrícula nº 6556-0 e por não haver concurso público vigente. 
 

Cargo 
Nº de 
vagas 

Carga 
horária 
semanal 

Salário Regime 
Início / 
Lotação 

Prazo 
Contratual 

Médico 
Clínico Geral 
/ Generalista 

1 40 

R$ 9.255,43 + 
gratificação de 
produtividade 
de até 70% do 
vencimento 

CLT – 
Consolidação 
das Leis do 
Trabalho 

 
Imediato / 
USF 
Maresias I 

 
06 (seis) 
meses 

 
1) Requisitos para o cargo: 
 
Cargo de Médico(a) Clínico Geral / Generalista 
- Ensino Superior Completo em Medicina com registro no respectivo Conselho de Classe – CRM-SP; 
- Não ter firmado contrato por prazo determinado com a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
nos últimos 6 (seis) meses. 
 
2) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas: 
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Fase 
Data e 
horário 
previstos 

Local 

Entrega dos seguintes documentos 
1) Curriculum digitado; 
2) Comprovante de Escolaridade; 
3) Comprovante de registro no Conselho de 
Classe da categoria; 
4) Comprovante de quitação da anuidade de 
2018; 
5) RG e CPF; 
6) Comprovante de tempo de experiência 
(Carteira de Trabalho/Contrato); 
7) Comprovante de endereço; 
8) Certidão de Nascimento e Carteira de 
Vacinação de filhos até 14 (quatorze) anos, 
quando houver; 
9) Comprovante de exercício na função de 
jurado, nos termos do Artigo 440 do Código de 
Processo Penal, quando houver. 
Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
apresentar cópia e original para conferência ou 
cópia autenticada. 

Dias úteis de 
08 de janeiro 
de 2019 a 11 
de janeiro de 
2019, das 9h 
às 16h. 

Fundação de Saúde Pública de 
São Sebastião – R. Pref. 
Mansueto Pierotti, 391 – 2º piso – 
Centro – São Sebastião/SP.  
Departamento de Recursos 
Humanos. 

Avaliação dos candidatos e critério de 
desempate 
Os candidatos serão avaliados pela 
documentação apresentada, ficando 
estabelecido(s) como critério(s) de 
classificação: 
Critério(s) de Classificação Cargo Médico 
Clínico Geral / Generalista: 
1) Maior tempo de experiência na função, 
comprovada por registro em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS e/ou 
Contrato de Trabalho. 
Critério(s) de Desempate Cargo Médico 
Clínico Geral / Generalista, nesta ordem: 
1) candidato (a) de maior idade, idade igual ou 
superior a 60 anos, artigo 27 do Estatuto do 
idoso (Lei Federal n° 10.741/2003); 
2)  candidato (a) que tiver exercido 
efetivamente a função de jurado, nos termos do 
Artigo 440 do Código de Processo Penal; 
3) Maior número de filhos com idade até 14 
(quatorze) anos. 
Obs. Para comprovação dos itens 2 e 3 
deverão ser apresentadas declaração de 
efetivo trabalho e certidão de nascimento, 
respectivamente, na fase de entrega da 
documentação inicial do processo.  

14/01/2019 Diretoria de Atenção Básica. 

Publicação do resultado no site da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião 

16/01/2019 
Site: www.saosebastiao.sp.gov.br 
 

Convocação para entrega de 
documentação descrita no item 3 
Os candidatos selecionados serão convocados 
através do site da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião 

17/01/2019 Site: www.saosebastiao.sp.gov.br 

 
3) Documentação a ser apresentada: 
- cópia autenticada do RG; 
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional; 
- cópia do comprovante de quitação da anuidade de 2018; 
- cópia do Comprovante Escolaridade; 
- cópia do CPF; 
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- cópia do Título de Eleitor; 
- cópia do comprovante da última votação ou justificativa; 
- cópia da Certidão de Casamento/Nascimento; 
- cópia do PIS; 
- cópia do comprovante de residência; 
- 2 fotos 3x4; 
- cópia do Certificado 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 filhos com idade até 14 (quatorze) anos; 
- cópia da carteira de vacinação de filhos com idade até 14 (quatorze) anos. 
4) Dos Recursos: 
4.1) 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 Pierotti, 391 – 2º piso – Centro – São Sebastião/SP, e estar devidamente 
fundamentado, constando o nome do candidato, a denominação do motivo do recurso, endereço e 
telefones para contato. 
4.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência do fato gerador. 
5) Disposições Finais: 
5.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue normativas 
internas. 
5.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de inscrição para o candidato. 
5.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases acima citadas. 
5.4) A contratação será realizada por tempo determinado, pelo regime CLT – Constituição das Leis do 
Trabalho, conforme previsto no Art. 443 desta carta. 
5.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que: 
5.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo; 
5.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresentá-los em discordância 
com as exigências deste edital. 
São Sebastião, 08 de janeiro de 2019. 
DOMINGOS JOSE RAMOS MELLO FILHO 
Diretor Presidente Interino 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
Processo nº 14192/2018 
Auto 26949 - DEMOLIÇÃO 

Infração Ambiental: Construção sem autorização. 
Local: Al Jandira, s/nº – Bairro: Boracéia 
Infrator: NÃO IDENTIFICADO  
Tendo sido Improfícuos os meios de NOTIFICAR sobre a autuação pessoalmente, dou ciência através da 
presente publicação à parte interessada a lavratura do Auto nº 26949 de DEMOLIÇÃO para a construção 
sem autorização no endereço supra citado, conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 848/92, artigo 33º, 
inciso I. Regulamentada pela Lei 2256/15. 
Havendo necessidade de maiores informações, solicitá-las junto à Secretaria de Meio Ambiente – Rua 
Antônio Januário do Nascimento nº 213 – Centro - Divisão de Fiscalização Ambiental – Tel. 
38926000/ramal 201 
Flávio C. Carvalho  
Chefe - Fiscalização Ambiental 
Cesar Arnaldo Zimmer                                                      
Secretário de Meio Ambiente 
 
 
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 63.088/18 (DJ n.º 056/18), com fundamento no 
artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para locação de imóvel situado á Rua Amazonas, 
n° 84 – Centro, São Sebastião/SP, destinado á acomodação dos agentes de tráfego, equipe de 
sinalização, viaturas e equipamentos. 
São Sebastião, 07 de janeiro de 2018. 
Luiz Carlos Biondi 
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 63.034/18 (DJ n.º 054/18), com fundamento no 
artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para locação de imóvel situado á Rua Manoel 
Tavares, n°10 - Barra do Sahy – São Sebastião/SP, para instalações da Unidade Sede USF. 
São Sebastião, 07 de janeiro de 2018. 
Luiz Carlos Biondi 
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 63.100/18 (DJ n.º 057/18), com fundamento no 
artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para locação de imóvel situado á Rua Prefeito João 
Cupertino dos Santos, n° 218 - Centro, para instalações do Departamento de RH, Divisão de Protocolo 
Central e Divisão de Arquivo Central. 
São Sebastião, 04 de janeiro de 2018. 
Luiz Carlos Biondi 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
Extrato do Contrato Administrativo n° 2019SEGUR003  
Processo Administrativo nº 60.349/18.  
Contratada: Instituto De Mobilidade E Educação Plano Ltda.  
Contratante: Município de São Sebastião. 
Objeto: Execução de serviços de treinamento e capacitação dos agentes de trânsito que não possuem 
curso de capacitação e fiscalização. 
Prazo: 25 (vinte e cinco) dias úteis. 
Pregão Presencial: 016/2018. 
Valor: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). 
Data: 04/01/19.  
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Roberto Antônio Farah pela Contratada.  
 
 
 
Processo Nº 62.688/2018 – Pregão Nº 98/2018-DCS 

Objeto: CONFECCAO DE UNIFORMES - PARA OS ASPIRANTES E GUARDAS MIRINS 
INFORMAÇÃO 
Sr. Secretário, de acordo com o Termo de Abertura e Julgamento, informo que foi(ram) vencedora(s) do 
certame a(s) empresa(s): 

CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP R$ 110.020,00 (cento e dez mil e vinte reais) 

MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI - ME R$ 6.098,40 (seis mil e noventa e oito reais 
e quarenta centavos) 

Data: 07/01/19 
Paula Salles Rodrigues 
PREGOEIRA 
HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO 
Acolhendo o julgamento procedido pelo Pregoeiro, HOMOLOGO e ADJUDICO, nos termos do Inciso VI 
do Artigo 43, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações contidas na Lei Federal 
nº 8.883/94, esse procedimento licitatório à(s) empresa(s): 

CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP R$ 110.020,00 (cento e dez mil e vinte reais) 

MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI - ME R$ 6.098,40 (seis mil e noventa e oito reais 
e quarenta centavos) 

 Data: 07/01/19 
Luiz Carlos Biondi 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
Processo nº 14191/2018 
Auto 26948 - EMBARGO 
Infração Ambiental: Construção sem autorização. 
Local: Trv Passagem 03, s/nº – Bairro: Boicucanga 
Infrator: ORLANDO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS  
Tendo sido Improfícuos os meios de NOTIFICAR sobre a autuação pessoalmente, dou ciência através da 
presente publicação à parte interessada a lavratura do Auto nº 26948 de embargo da construção sem 
autorização no endereço supra citado, conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 848/92, artigo 33º, 
inciso I. Regulamentada pela Lei 2321/15. 
Havendo necessidade de maiores informações, solicitá-las junto à Secretaria de Meio Ambiente – Rua 
Antônio Januário do Nascimento nº 213 – Centro - Divisão de Fiscalização Ambiental – Tel. 
38926000/ramal 201 
Flávio C. Carvalho  
Chefe - Fiscalização Ambiental 
Cesar Arnaldo Zimmer                                                      
Secretário de Meio Ambiente 
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