
 

 

Fique por dentro de tudo o que acontece em São Sebastião e que foi publicado hoje na 

mídia 

 

Notícias do dia 22 de março de 2023 

 

Diário do Turismo 
São Sebastião 

• SP: Após forte mobilização, Litoral Norte se prepara para o turismo na baixa temporada 

 
G1 Vanguarda 
São Sebastião 

• Moradias para desabrigados da chuva que devastou São Sebastião começam a ser 
construídas 

 
Folha de São Paulo 
São Sebastião 

• Veja como serão as casas para vítimas da tragédia em São Sebastião 
 

Tamoios News 
São Sebastião 

• Cônsul-geral do Consulado do Japão, Chiho Komuro entrega donativos para vítimas de São 
Sebastião 

 
Costa Norte 
São Sebastião 

• Instituto Verdescola acolhe alunos de escola interditada em Juquehy 

 
Radar Litoral 
São Sebastião 

• Prefeitura de São Sebastião vai conceder anistia de juros e multa de tributos em razão da 
calamidade pública 
 

• Governo do Estado inicia a construção de 704 moradias para vítimas das chuvas em São 
Sebastião 
 

• Aulas presenciais do 1º ao 5º ano são retomadas em escola de Juquehy 

 

https://diariodoturismo.com.br/sp-apos-forte-mobilizacao-litoral-norte-se-prepara-para-o-turismo-na-baixa-temporada/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/22/moradias-para-desabrigados-da-chuva-que-devastou-sao-sebastiao-comecam-a-ser-construidas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/22/moradias-para-desabrigados-da-chuva-que-devastou-sao-sebastiao-comecam-a-ser-construidas.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/casas-para-desabrigados-da-chuva-comecam-a-ser-construidas-em-sao-sebastiao.shtml
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/consul-geral-do-consulado-do-japao-chiho-komuro-entrega-donativos-para-vitimas-de-sao-sebastiao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/consul-geral-do-consulado-do-japao-chiho-komuro-entrega-donativos-para-vitimas-de-sao-sebastiao/
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/instituto-verdescola-acolhe-alunos-de-escola-interditada-em-juquehy-1.416285
https://radarlitoral.com.br/noticias/21562/prefeitura-de-sao-sebastiao-vai-conceder-anistia-de-juros-e-multa-de-tributos-em-razao-da-calamidade-publica
https://radarlitoral.com.br/noticias/21562/prefeitura-de-sao-sebastiao-vai-conceder-anistia-de-juros-e-multa-de-tributos-em-razao-da-calamidade-publica
https://radarlitoral.com.br/noticias/21561/governo-do-estado-inicia-a-construcao-de-704-moradias-para-vitimas-das-chuvas-em-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/21561/governo-do-estado-inicia-a-construcao-de-704-moradias-para-vitimas-das-chuvas-em-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/21555/aulas-presenciais-do-1%EF%BF%BD-ao-5%EF%BF%BD-ano-sao-retomadas-em-escola-de-juquehy


 

 

Diário Caiçara 
São Sebastião 

• São Sebastião promove 8ª Conferência Municipal de Saúde nesta quinta (23) e sexta (24) 
no Teatro. 
 

• Casas para desabrigados da chuva começam a ser construídas em São Sebastião. 
 

• PM do estado de SP agradece prefeito Felipe Augusto por apoio na Operação Verão 
2022/2023. 

 
Portal Notícias do Litoral 
São Sebastião 

• São Sebastião vai conceder anistia em juros e multa de tributos em razão da calamidade 
pública 
 

• São Sebastião terá recursos de R$ 100 milhões para ações em áreas afetadas pela 
catástrofe 
 

• 8ª Conferência Municipal de Saúde de São Sebastião começa nesta quinta-feira 
 

• Apartamentos de Bertioga recebem cerca de 200 moradores de São Sebastião 
 

• Maquinários da limpeza urbana são alvos de vandalismo na Costa Sul de São Sebastião 

 
Litoral Norte Web 
São Sebastião 

• São Sebastião vai conceder anistia em juros e multa de tributos em razão da calamidade 
pública 
 

• Maquinários da limpeza urbana são alvos de vandalismo na Costa Sul de São Sebastião 
 

• Apartamentos de Bertioga recebem cerca de 200 moradores de São Sebastião 

 
Jornal do Litoral 
São Sebastião 

• Prefeitura de São Sebastião vai conceder anistia em juros e multa de tributos em razão da 
calamidade pública 
 

• Felipe Augusto diz que São Sebastião está preparada para receber os turistas nos 
próximos feriados de abril 
 

https://diariocaicara.com.br/sao-sebastiao-promove-8a-conferencia-municipal-de-saude-nesta-quinta-23-e-sexta-24-no-teatro/
https://diariocaicara.com.br/sao-sebastiao-promove-8a-conferencia-municipal-de-saude-nesta-quinta-23-e-sexta-24-no-teatro/
https://diariocaicara.com.br/casas-para-desabrigados-da-chuva-comecam-a-ser-construidas-em-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/pm-do-estado-de-sp-agradece-prefeito-felipe-augusto-por-apoio-na-operacao-verao-2022-2023/
https://diariocaicara.com.br/pm-do-estado-de-sp-agradece-prefeito-felipe-augusto-por-apoio-na-operacao-verao-2022-2023/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/sao-sebastiao-vai-conceder-anistia-em-juros-e-multa-de-tributos-em-razao-da-calamidade-publica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/sao-sebastiao-vai-conceder-anistia-em-juros-e-multa-de-tributos-em-razao-da-calamidade-publica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/sao-sebastiao-tera-recursos-de-r-100-milhoes-para-acoes-em-areas-afetadas-pela-catastrofe/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/sao-sebastiao-tera-recursos-de-r-100-milhoes-para-acoes-em-areas-afetadas-pela-catastrofe/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/8a-conferencia-municipal-de-saude-de-sao-sebastiao-comeca-nesta-quinta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/apartamentos-de-bertioga-recebem-cerca-de-200-moradores-de-sao-sebastiao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/maquinarios-da-limpeza-urbana-sao-alvos-de-vandalismo-na-costa-sul-de-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/sao-sebastiao-vai-conceder-anistia-em-juros-e-multa-de-tributos-em-razao-da-calamidade-publica/
https://litoralnorteweb.com.br/sao-sebastiao-vai-conceder-anistia-em-juros-e-multa-de-tributos-em-razao-da-calamidade-publica/
https://litoralnorteweb.com.br/maquinarios-da-limpeza-urbana-sao-alvos-de-vandalismo-na-costa-sul-de-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/apartamentos-de-bertioga-recebem-cerca-de-200-moradores-de-sao-sebastiao/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/22/prefeitura-de-sao-sebastiao-vai-conceder-anistia-em-juros-e-multa-de-tributos-em-razao-da-calamidade-publica/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/22/prefeitura-de-sao-sebastiao-vai-conceder-anistia-em-juros-e-multa-de-tributos-em-razao-da-calamidade-publica/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/22/felipe-augusto-diz-que-sao-sebastiao-esta-preparada-para-receber-os-turistas-nos-proximos-feriados-de-abril/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/22/felipe-augusto-diz-que-sao-sebastiao-esta-preparada-para-receber-os-turistas-nos-proximos-feriados-de-abril/


 

 

• Câmara autoriza Felipe Augusto a contratar recursos de R$ 100 milhões para ações em 
áreas afetadas pela catástrofe 
 

• Apartamentos de Bertioga recebem cerca de 200 moradores de São Sebastião 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/22/camara-autoriza-felipe-augusto-a-contratar-recursos-de-r-100-milhoes-para-acoes-em-areas-afetadas-pela-catastrofe/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/22/camara-autoriza-felipe-augusto-a-contratar-recursos-de-r-100-milhoes-para-acoes-em-areas-afetadas-pela-catastrofe/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/22/apartamentos-de-bertioga-recebem-cerca-de-200-moradores-de-sao-sebastiao/
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SP: Após forte mobilização, Litoral Norte se prepara para o turismo na baixa 
temporada 

 
 

As cinco cidades que integram o Circuito Litoral Norte de São Paulo: Bertioga, Caraguatatuba, 
Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, que sofreram com as fortes chuvas que atingiram a região em 
fevereiro, têm recebido apoio do governo do estado em diversas frentes para retomar a principal 
atividade econômica da região: o turismo. 
 
O retorno de visitantes à região será marcado por uma campanha de marketing e comunicação, 
uma parceria entre a Secretaria de Turismo e Viagens de SP e a Secretaria de Comunicação do 
Governo, além de ações de qualificação para os destinos, em parceria com o Sebrae. 
 
A Secretaria de Cultura também está preparando agendas culturais para movimentar a região na 
baixa temporada. 
 
“Estamos certos de que o retorno é iminente, a Setur-SP disponibilizou crédito de R$ 100 milhões, 
em parceria com a Desenvolve-SP, e já apoia dezenas de empreendedores que tiveram seus 
negócios prejudicados pelas chuvas, ativando também a rede de bares e restaurantes”, afirmou 
Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens. 
 
“A resiliência da população e a ampla rede de apoio vai transformar o Litoral Norte no litoral 
forte”. O Governo de SP disponibilizou, ao todo, R$ 483 milhões para o crédito. 
 
A retomada segura da economia do turismo na região vai acontecer em um momento em que 
cerca de mil desabrigados começam a deixar os 22 hotéis e pousadas da região, onde recebem 
três refeições gratuitas, por meio de uma parceria do Governo de SP com a iniciativa privada. 
 
A Setur-SP também está alinhada com grandes parceiros como Abav, Braztoa, Abih-SP, CVC 
Viagens, Befly Travel, Orinter Tour & Travel, Airbnb, Embratur e Ministério do Turismo. 
 
Embora os municípios de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba voltaram a normalidade 
mais rapidamente do que em São Sebastião, o fluxo turístico era indesejado pelo tamanho da 
operação desenvolvida em São Sebastião, que envolvia resgate e socorro, além da recuperação 
de infraestrutura e serviços. 



 

 

 
Com a maior parte dos acessos restabelecidos, o DER disponibilizou um canal oficial de 
monitoramento das vias. Clique aqui. 
 
Moradias e obras emergenciais 
O Estado também já assinou o contrato para início da construção de mais de 500 apartamentos 
no bairro da Baleia Verde, em São Sebastião. A previsão é que as moradias possam ser entregues 
em até 150 dias após o início das obras, que envolvem implantação de infraestrutura, 
estabelecimento das fundações das edificações e construção das lajes. 
 
Também estão previstas obras emergenciais e de reforço da infraestrutura, de drenagem, 
reconstrução de escola destruída pelas chuvas em São Sebastião e projetos de contenção de 
encostas. 
 
Outra ação de impacto imediato foi a isenção do ICMS das doações das empresas ao litoral norte, 
encaminhados ao Fundo Social de São Paulo ou às entidades assistenciais de utilidade pública. 
 
Além disso, prorrogou o imposto por seis meses de empresas de Guarujá, Bertioga, São 
Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. 
 
A Secretaria de Fazenda e Planejamento também conseguiu junto ao Comitê Gestor do Simples 
Nacional a prorrogação por seis meses do recolhimento de contribuintes das seis cidades e que 
se utilizam dessa modalidade. 
 
O Fundo Social e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil já entregaram 364 toneladas de 
doações para as vítimas da chuva no litoral norte. Entre os itens entregues estão alimentos não 
perecíveis, água, colchões, produtos de limpeza e higiene e roupas. 
 
Houve ainda arrecadação de doações em dinheiro para ajudar as vítimas. Ao todo, o Fundo Social 
já recebeu R$ 1,85 milhão em recursos para ajudar as vítimas. O valor será utilizado na aquisição 
de cestas básicas, cobertores e materiais de limpeza e higiene. 
 
Os esforços da gestão estadual também estão voltados para ações de alerta contra desastres. O 
plano é instalar mais sirenes em áreas de risco e investir na compra de novos radares. 
 
Novo sistema de alerta de riscos 
O Governo também discute com as operadoras de telefonia a implantação de um novo sistema 
de alerta de riscos, de modo que a mensagem é disparada automaticamente para todos os 
aparelhos que estejam em seu raio de cobertura. 
 
O método é similar a sistemas usados nos EUA e Japão, países considerados referência em 
prevenção contra desastres climáticos. 
 
Após uma série de quedas de barreiras nas vias do litoral em decorrência das chuvas, a força 
tarefa montada pelo Governo conseguiu antecipar a liberação da rodovia Mogi-Bertioga, ocorrida 
no último dia 7 de março. 



 

 

 
As obras totais de recuperação total da via têm previsão de conclusão em 180 dias, com 
investimentos previstos de R$ 9,4 milhões para serviços emergenciais para melhorias das 
galerias pluviais existentes, implantação de novo sistema de drenagem, construção de muro de 
arrimo e reforço de muros existentes. 
 
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 22 adultos e seis crianças vítimas das chuvas 
foram atendidas no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, apenas uma criança, 
de 9 anos, permanece internada. 
 
Todos os outros pacientes já receberam alta hospitalar. Todos os atendidos no HRLN tiveram os 
familiares localizados pela assistência social da unidade. 
 
Além de reforçar o atendimento, a SES-SP encaminhou um conjunto de insumos recebidos de 
empresas privadas, entidades filantrópicas e pelo próprio Estado, ao atendimento às vítimas 
desse desastre. 
 
*Com informações do Governo de SP 
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Moradias para desabrigados da chuva que devastou São Sebastião começam a ser 
construídas 

 
 

O Governo de São Paulo inicia nesta semana as obras para construção das primeiras moradias 
populares destinadas aos desabrigados da chuva que devastou São Sebastião, no Litoral Norte, 
há um mês. O investimento é na ordem de R$ 93,3 milhões. 
 
Nesta quarta (22), uma equipe técnica da Secretaria Estadual de Habitação visitou as áreas que 
receberão as moradias para avaliação e preparação dos terrenos. Os maquinários começam a 
chegar na manhã desta quinta para o trabalho efetivamente ter início. 
 
As obras serão iniciadas em uma área de 39,3 mil metros quadrados no bairro Baleia Verde, na 
costa sul da cidade. Neste terreno está prevista a construção de 518 unidades habitacionais 
definitivas. 
 
Também terá início a obra para outras 186 moradias definitivas em um terreno de 12 mil metros 
em Maresias. Ao todo, o Estado prevê a construção de 704 moradias em até seis meses. As 
obras para 72 moradias em vilas de passagem também serão iniciadas em um terreno na 
Topolândia. 
 
A previsão da Secretaria Habitacional é que os conjuntos habitacionais no bairro Baleia Verde 
fiquem prontos em até 150 dias. 
 
Uma tecnologia modular chamada 'wood frame' será utilizada para comprimir o tempo de 
construção, que envolve implantação de infraestrutura, estabelecimento das fundações das 
edificações e construção das lajes. 
 
A Secretaria Estadual de Habitação prevê que cada unidade habitacional no Baleia Verde custe R$ 
138 mil aos cofres estaduais. O valor de referência não inclui gastos com calçamento e 
pavimentação, por exemplo. 
 
Vítimas das chuvas 



 

 

Os mais de mil moradores que perderam ou precisaram sair de suas casas estão abrigadas 
temporariamente na rede hoteleira ou em um conjunto habitacional Caminho das Flores, em 
Bertioga, no litoral sul. 
 
As transferências das famílias para Bertioga começaram a ser feitas na última semana. São 300 
apartamentos disponíveis no local, para onde serão levados 1.200 pessoas. 
 
De acordo com o governo de SP, a ideia é que essas pessoas fiquem em Bertioga pelos próximos 
oito meses. Enquanto isso, a gestão da andamento à construção das moradias em São 
Sebastião. 
 
Cada apartamento do conjunto tem 43 metros quadrados e conta com: 
 
dois dormitórios 
sala 
cozinha 
banheiro 
área de serviço 
piso cerâmico 
azulejo no banheiro e cozinha 
sistema individualizado de consumo de água, gás e eletricidade 
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https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/casas-para-desabrigados-da-chuva-comecam-a-ser-construidas-em-sao-sebastiao.shtml
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Cônsul-geral do Consulado do Japão, Chiho Komuro entrega donativos para 
vítimas de São Sebastião 

 
 

O secretário estadual da Gerência de Apoio do Litoral Norte, coronel André Porto e o chefe de 
Gabinete da Prefeitura de São Sebastião, Adriano Ramires, recepcionaram nesta terça-feira (21), a 
cônsul-geral adjunta do Consulado Geral do Japão em São Paulo, Chiho Komuro, e representantes 
da empresa Santher, que vieram trazer donativos doados por funcionários para as vítimas da 
tragédia de 19 de fevereiro. 
 
“Fizemos uma campanha com nossos funcionários que contribuíram de forma a ajudar a 
população de São Sebastião”, disse Chiho. Foram entregues vários kits de higiene pessoal, 
limpeza e até material escolar. 
 
Já a responsável pelo departamento de Recursos Humanos da Santher, Vitor Batista, aproveitou 
para trazer produtos como fraldas e apresentar outras linhas como papel toalha, lenço de boca 
para a administração municipal. 
 
O grupo também pode conhecer um pouco sobre o que ocorre com São Sebastião após as 
chuvas fortes de fevereiro e como foi importante a ajuda humanitária de todos os poderes 
governamentais e da população brasileiras. 
 
O prefeito Felipe Augusto foi representado por Ramires e Porto, uma vez que estar em Brasília 
(DF) em busca de recursos que vão ajudar na reconstrução da cidade. “Toda ajuda é muito 
positiva”, destacou Adriano Ramires. 
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Instituto Verdescola acolhe alunos de escola interditada em Juquehy 

 
 

O Instituto Verdescola acolhe, desde o dia 20 de março, 148 alunos da EM Profª Nair Ribeiro de 
Almeida, que foi a unidade escolar mais afetada pelas chuvas em 19 de fevereiro, em São 
Sebastião, e desde então está interditada pela Defesa Civil. 
 
A escola está localizada no bairro de Juquehy e não tem previsão de ser liberada para as aulas. 
São alunos de cinco turmas: duas do 6º ano, duas do 7º ano e uma do 9º ano que estariam no 
ensino remoto, em decorrência da fatalidade. 
 
Estas crianças e jovens já frequentavam o contraturno escolar e, neste  momento, ficam na ONG 
em tempo integral. Segundo a gerente pedagógica Elane Tonin, os alunos trazem a apostila com 
as tarefas da semana da escola e estudam no Verdescola. 
 
“Aqui eles estão amparados e podem tirar dúvidas com educadores do Instituto. Além, disso, , 
praticam esportes e usam a nossa plataforma, chamada Plurall Adapta, da Somos, que agrega no 
processo de aprendizagem”, explica Elane. 
 
A Plurall Adapta tem uma proposta de ensino 100% personalizada para as necessidades do aluno 
de cada ano, baseado nos estudos da neurociência e inteligência artificial. As atividades são 
todas gamificadas, isto é, em formato de jogos, e o aluno aprende, literalmente, brincando. 
 
A mãe da aluna Maria Rita, de 11 anos, Milena Pinheiro Santos, ficou agradecida pela iniciativa. 
“Se o Verdescola não abrisse as portas ela enfrentaria dificuldades para estudar. Ela teria apenas 
aulas remotas. Como eu trabalho o dia inteiro aqui na Vila Sahy, não teria condição de ajudá-la 
nos estudos nem de buscar o material toda semana em Juquehy. Estamos morando em uma 
pousada em Camburi e seria contramão para mim”, declarou Milena, que trabalha como 
confeiteira. 
 
Segundo a prefeitura, a escola sofreu alagamento com a entrada de um volume considerável de 
lama no pátio e nas salas. Houve perda de playgrounds e mobiliário escolar além de avarias nos 
telhados, sendo interditada pela Defesa Civil e impossibilitada de receber os estudantes. 
“Conseguimos acolher os alunos que já eram nossos no contraturno e garantimos que sejam 
assistidos durante o horário de aula. No outro período, eles mantiveram a rotina já estabelecida 



 

 

aqui, com aulas de robótica, programação, Cultura Maker e esportes”, explica Maria Antonia 
Civita, fundadora do Instituto Verdescola. 
 
Segundo a Secretaria da Educação, os 1.200 alunos da escola foram realocados para outros 
espaços ou estão em ensino remoto. 
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Prefeitura de São Sebastião vai conceder anistia de juros e multa de tributos em 
razão da calamidade pública 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Fazenda, vai conceder nova anistia de 
multa e juros relativos aos créditos tributários e não tributários municipais. O Projeto de Lei nº 
02/2023, apresentado pela administração municipal, teve aprovação unânime do plenário da 
Câmara, na sessão da última terça-feira (21). 
 
De acordo com o PL, há diversas opções de adesão e de descontos. Os débitos tributários ou não 
tributários do município, vencidos até 31 de dezembro de 2022, inscritos em dívida ativa, 
ajuizados ou não, incluindo as negociações feitas em período anterior à vigência desta lei e que 
não foram quitadas, farão jus a redução de juros e multa incidentes na seguinte proporção: 
 
- Dispensa de 100% do valor de juros e multa, para pagamento de débito à vista; 
 
- Nos casos em que o débito for de até R$ 10 mil, será concedido 90% de desconto no valor dos 
juros e da multa, sendo o parcelamento efetuado em até 24 parcelas mensais e consecutivas de 
igual valor; 
 
- Quando o débito for superior a R$ 10 mil e até R$ 20 mil, será concedido 80% de desconto no 
valor dos juros e da multa, sendo o parcelamento efetuado em até 24 parcelas mensais e 
consecutivas de igual valor; 
 
- Em casos em que o débito for superior a R$ 20 mil até R$ 50 mil, será concedido 70% de 
desconto no valor dos juros e da multa, com entrada de no mínimo 10% do valor devido no ato da 
formalização da confissão, e o saldo final parcelado em até 24 parcelas mensais e consecutivas 
de igual valor; 
 
- Em débito superior a R$ 50 mil, será concedido 50% de desconto no valor dos juros e da multa, 
com entrada de no mínimo 10% do valor devido no ato da formalização da confissão e o saldo 
final parcelado em até 12 parcelas mensais e consecutivas de igual valor. 
 
Adesão 
 



 

 

A adesão dos benefícios se inicia com a expedição de levantamento de débitos e, preenchimento 
do formulário que conterá os dados do contribuinte ou por quem tenha poderes de representá-lo, 
mediante apresentação de procuração com firma reconhecida, em especial, para reconhecer 
débitos, firmar acordos e realizar pagamento, bem como, a opção de pagamento dentre as 
hipóteses dispostas nos incisos I a V do artigo 1º desta lei. 
 
Servidores 
 
Servidores públicos com férias e licença prêmio vencidas, podem utilizar referidos créditos como 
forma de pagamento dos débitos provenientes do imóvel em seu nome. A lei entrará em vigor 10 
dias após a data de sua publicação e vigorará por 60 dias. 
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Governo do Estado inicia a construção de 704 moradias para vítimas das chuvas 
em São Sebastião 

 
 

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), por meio da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), inicia, nesta quinta-feira (23), as obras de 
infraestrutura para a construção de 704 unidades habitacionais definitivas em São Sebastião. 
Também ~começam as 72 moradias da primeira etapa da Vila de Passagem. As unidades serão 
destinadas, em caráter emergencial, ao atendimento de moradores de áreas de risco afetados e 
famílias que perderam suas casas em razão das chuvas intensas. 
 
No bairro Baleia Verde, serão edificadas 518 novas moradias definitivas em terrenos com 39,3 mil 
m² conforme decreto do governador Tarcísio de Freitas que autorizou a desapropriação das áreas 
em São Sebastião. Outras 186 unidades serão erguidas em Maresias, em uma área de cerca de 
12 mil m², cedida pela prefeitura. A previsão é que as unidades sejam entregues aos moradores 
em até 150 dias. 
 
Os empreendimentos Baleia Verde I e II e Maresias I, serão produzidos pela CDHU, em duas 
etapas. Na primeira, é realizada a urbanização dos lotes com pavimentação e implantação da 
infraestrutura básica e outros itens. Na sequência, tem início a segunda fase, com a edificação 
das unidades. O valor da ordem de serviço de infraestrutura é de R＄ 93,3 milhões. 
 
A primeira etapa Vila de Passagem, no bairro Topolândia, com 72 unidades também estão sendo 
iniciadas e deverão ser entregues entre 30 e 50 dias. Ao todo no local serão construídas 144 
casas, que abrigarão temporariamente os desabrigados. 
 
Neste momento o foco está na construção das moradias para os desabrigados que, hoje, estão 
acomodados na rede hoteleira da região. Além da Vila de Passagem da Topolândia, essas 
famílias estão sendo transferidas para os 300 apartamentos do Condomínio Quaresmeiras em 
Bertioga, que no momento já abriga 58 famílias. Os desabrigados permanecem nessas 
habitações até que as moradias definitivas que serão edificadas nos bairros Baleia Verde e 
Maresias sejam entregues. 
 
A SDUH trabalha ainda em estudos para a construção de novos empreendimentos na região para 
combater o déficit em todo o Litoral Norte, com ênfase nas áreas de risco. 



 

 

 
Serviço 
 
Início da construção de moradias em São Sebastião 
 
Data: 23/03/2023 
 
Horário: 10 horas/ 
 
Local: Rua Nova Iguaçu, Maresias, São Sebastião 
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Aulas presenciais do 1º ao 5º ano são retomadas em escola de Juquehy 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), iniciou nesta semana 
o atendimento presencial de alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal 
Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida, de Juquehy, em um novo local no mesmo bairro. As aulas são 
realizadas em regime de escalonamento para esse grupo de estudantes, sendo divididos em 
quatro períodos para acomodar as turmas no imóvel que os atenderá provisoriamente. 
 
Durante as aulas presenciais, as crianças e adolescentes são atendidas pelos professores e 
realizam trabalhos escolares, levando para casa atividades complementares. Os alunos do 6º ao 
9º ano do fundamental seguem sendo atendidos pelo ensino remoto, em ação semelhante ao 
período de pandemia, com cadernos de atividades preparadas pelos professores e fornecidos 
pelo ‘Currículo em Ação’ do governo do Estado, enquanto a Seduc está dando andamento à 
locação de mais um imóvel que comporte os estudantes. 
 
Interdição 
 
A EM Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida foi a mais afetada pela tempestade que assolou o município, 
sofrendo com alagamento e entrada de um volume considerável de lama no pátio e nas salas, 
perda de playgrounds e mobiliário escolar e avarias nos telhados, sendo interditada pela Defesa 
Civil e impossibilitada de receber os estudantes. 
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São Sebastião promove 8ª Conferência Municipal de Saúde nesta quinta (23) e 
sexta (24) no Teatro. 

 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde, em conjunto com o Conselho 

Municipal de Saúde (Comus), promove a 8ª Conferência Municipal de Saúde nesta quinta (23/3) e 

sexta-feira (24), no Teatro Municipal, no Centro. O evento é voltado para usuários e gestores do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e trabalhadores da área. 

O objetivo, segundo a diretora de Planejamento em Saúde, Laysa Christina Pires do Nascimento, é 

além de cumprir a legislação que determina a realização de conferências municipais a cada 

quatro anos, proporcionar a participação popular e dos trabalhadores da Saúde na construção 

democrática do SUS. “É o momento de sugerir serviços e melhorias na saúde, para que as 

propostas sejam avaliadas e, caso aprovadas, implementadas no município”. 

O tema deste ano é “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser 

outro dia”, conforme diretriz do Conselho Nacional de Saúde. As propostas que surgirem se 

somarão às já elencadas durante as pré-conferências, realizadas durante os meses de novembro 

e dezembro passado em todas as regiões da cidade. 

As propostas serão trabalhadas em quatro eixos temáticos: “O Brasil que temos. O Brasil que 

queremos”; “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas”; “Garantir 

direitos e defender o SUS, a vida e a democracia”; e “Amanhã será um outro dia para todos, todas 

e todes”. 

Após discussão, as propostas serão levadas à votação, podendo ser aprovadas para 

implementação no âmbito municipal ou rejeitadas. Dentro de cada eixo temático também serão 

eleitas duas diretrizes enviadas à etapa estadual, prevista para 28 de abril. Durante a conferência 

também serão eleitos dez representantes delegados do município, que participarão da etapa 

estadual. 

Confira a programação completa: 



 

 

Dia 23/3 (quinta-feira) 

• 13h – Credenciamento e recepção dos participantes; 

• 13h30 – Abertura solene da VIII Conferência Municipal de Saúde; 

• 15h – Palestra “Como se preparar para o presente”, com Alexandre Camilo (ator, diretor 

teatral, escritor, storyteller e pesquisador de histórias; educador, Business Coach, Coach 

executivo e pessoal); 

• 17h – Encerramento do primeiro dia. 

Dia 24/3 (sexta-feira) 

• 8h30 – Credenciamento e recepção dos participantes; 

• 9h – Palestra “Garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser 

outro dia”, com Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva (servidor público municipal desde 

1996; ex-secretário de Saúde; ex-presidente da Fundação de Saúde Pública; advogado, 

doutor em Direito, professor universitário e mestre em Gestão Integrada em Saúde do 

Trabalho e Meio Ambiente); 

• 11h – Discussões sobre os eixos temáticos; 

• 12h – Intervalo; 

• 13h30 – Discussão dos eixos da conferência e votação sobre propostas para implantação 

no âmbito municipal e diretrizes para o âmbito estadual; 

• 17h30 – Eleição dos delegados para a etapa estadual; 

• 18h – Encerramento do evento 

Serviço 

8ª Conferência Municipal de Saúde de São Sebastião 

Data: 23 e 24 de março (quinta e sexta-feira) 

Local: Teatro Municipal (Avenida Dr. Altino Arantes, 2 – Centro) 

Entrada: gratuita 
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Casas para desabrigados da chuva começam a ser construídas em São Sebastião. 

 

Parte das casas para abrigar os moradores de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, 

atingidos pela chuva recorde há cerca de um mês vai começar a ser construída nesta quarta-feira 

(22). O governo paulista prevê entregar 704 unidades habitacionais em até seis meses. A previsão 

inicial era a construção de cerca de 1.200 unidades habitacionais. 

Ao todo, serão três conjuntos habitacionais a serem erguidos nas praias da Baleia e em Maresias. 

Na primeira, estão previstos dois prédios com 242 e 276 unidades habitacionais de 42 metros 

quadrados cada uma. Em Maresias, serão 186 apartamentos. 

Os 518 imóveis na praia da Baleia serão feitos a partir de um sistema de construção pré-

modulado conhecido como “wood frame” que permite finalizações mais rápidas do que as 

versões tradicionais de alvenaria, prontas em até 36 meses. 

O governo contratou uma empresa do Paraná para desenvolver as unidades. Um empreendimento 

construído no estado vai servir de base para o modelo das futuras construções que terão três 

andares 

Segundo o cronograma da secretaria estadual de Habitação, essas unidades serão as primeiras a 

serem entregues. Cada uma vai custar R$ 138 mil aos cofres estaduais, diz a pasta. 

As demais 186 unidades em Maresias serão erguidas também a partir de um sistema pré-

fabricado, mas em concreto estrutural, e devem demorar mais para ficarem prontas. Para receber 

os empreendimentos, os terrenos vão receber calçamento e sistema de iluminação pública. 

Os apartamentos serão entregues pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo) sem o acabamento, que deve ser fornecido por meio de doações, 

segundo o secretário de Habitação, Marcelo Branco. 

Atualmente, há 990 vítimas dos deslizamentos abrigadas em hotéis e pousadas da região, de um 

total de 1.158 pessoas que perderam suas casas durante a tragédia, conforme contabilizou a 



 

 

Defesa Civil. Segundo o secretário Branco, há cerca de 160 atingidos que se mudaram para casas 

de amigos e parentes. 

O plano do Governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) é que parte dos ocupantes desses abrigos 

provisórios se mude para uma das três vilas de passagem que serão construídas em até 30 dias, 

de acordo com o secretário. Elas terão 72 unidades de 33 metros quadrados e ficarão no bairro 

de Topolândia, no centro de São Sebastião, e na praia de Juquehy. Cada uma irá custar R$ 25 mil. 
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PM do estado de SP agradece prefeito Felipe Augusto por apoio na Operação 
Verão 2022/2023. 

 

Nesta terça-feira (21/3), o coronel Siqueira esteve acompanhado do cabo Marcelo e do soldado 

Mello em visita ao gabinete do prefeito Felipe Augusto, em São Sebastião. 

Na ocasião, foram recebidos pelo chefe de gabinete Adriano Ramires, e Leonardo Lourenço 

Bastos, secretário adjunto da Secretaria de Planejamento. 

O objetivo da visita foi entregar um ofício (n° CAvPM – 21/120/23) em nome do comandante de 

Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Ronaldo Barreto de Oliveira, agradecendo o 

prefeito Felipe Augusto pelo apoio prestado durante a realização da Operação Verão 2022/2023, 

especialmente para a operação das aeronaves “Águias”. 

“Agradecemos a parceria firmada, por toda infraestrutura oferecida e toda atenção dada aos 

nossos policiais, o que contribuiu de maneira ímpar para o sucesso e a segurança das nossas 

operações. Proporcionando excelente ambiente para o desempenho das atividades de prevenção 

e salvamento de banhistas nas orlas do litoral paulista”, destacou o documento. 
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São Sebastião vai conceder anistia em juros e multa de tributos em razão da 
calamidade pública 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), vai conceder nova 
anistia de multa e juros relativos aos créditos tributários e não tributários municipais. O Projeto de 
Lei nº 02/2023, apresentado pela administração municipal, teve aprovação unânime do plenário 
da Câmara, na sessão da última terça-feira (21). 
 
De acordo com o PL, há diversas opções de adesão e de descontos. Os débitos tributários ou não 
tributários do município, vencidos até 31 de dezembro de 2022, inscritos em dívida ativa, 
ajuizados ou não, incluindo as negociações feitas em período anterior à vigência desta lei e que 
não foram quitadas, farão jus a redução de juros e multa incidentes na seguinte proporção: 
 
– Dispensa de 100% do valor de juros e multa, para pagamento de débito à vista; 
 
– Nos casos em que o débito for de até R$ 10 mil, será concedido 90% de desconto no valor dos 
juros e da multa, sendo o parcelamento efetuado em até 24 parcelas mensais e consecutivas de 
igual valor; 
 
– Quando o débito for superior a R$ 10 mil e até R$ 20 mil, será concedido 80% de desconto no 
valor dos juros e da multa, sendo o parcelamento efetuado em até 24 parcelas mensais e 
consecutivas de igual valor; 
 
– Em casos em que o débito for superior a R$ 20 mil até R$ 50 mil, será concedido 70% de 
desconto no valor dos juros e da multa, com entrada de no mínimo 10% do valor devido no ato da 
formalização da confissão, e o saldo final parcelado em até 24 parcelas mensais e consecutivas 
de igual valor; 
 
– Em débito superior a R$ 50 mil, será concedido 50% de desconto no valor dos juros e da multa, 
com entrada de no mínimo 10% do valor devido no ato da formalização da confissão e o saldo 
final parcelado em até 12 parcelas mensais e consecutivas de igual valor. 
 
Adesão 
 



 

 

A adesão dos benefícios se inicia com a expedição de levantamento de débitos e, preenchimento 
do formulário que conterá os dados do contribuinte ou por quem tenha poderes de representá-lo, 
mediante apresentação de procuração com firma reconhecida, em especial, para reconhecer 
débitos, firmar acordos e realizar pagamento, bem como, a opção de pagamento dentre as 
hipóteses dispostas nos incisos I a V do artigo 1º desta lei. 
 
Servidores 
 
Servidores públicos com férias e licença prêmio vencidas, podem utilizar referidos créditos como 
forma de pagamento dos débitos provenientes do imóvel em seu nome. A lei entrará em vigor 10 
dias após a data de sua publicação e vigorará por 60 dias. 
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São Sebastião terá recursos de R$ 100 milhões para ações em áreas afetadas pela 
catástrofe 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião terá recursos de R$ 100 milhões para ações em áreas afetadas 
pela catástrofe, após aprovação unânime do plenário da Câmara, na sessão da última terça-feira 
(21). 
 
O Projeto de Lei n° 16/2023, encaminhado pelo prefeito Felipe Augusto, autoriza o município a 
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF) por meio do Financiamento 
à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao setor público. 
 
Segundo o PL, o objetivo é assegurar a captação de recursos para investimentos na realização de 
projetos básicos e executivos, bem como para a execução de obras de prevenção de risco, 
drenagem e contenção de encostas em resposta aos severos danos causados pelas chuvas 
intensas de 19 de fevereiro. 
 
Em sua justificativa, o prefeito aponta a necessidade do restabelecimento da infraestrutura 
mínima de todo município, inclusive, por meio da confecção de projetos para mitigação e 
preservação de diversas encostas, localizadas em setores de risco e alto risco, conforme 
classificação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). 
 
“A população local anseia por soluções geotécnicas que restabeleçam as condições mínimas de 
habitabilidade, por intermédio de ações céleres do município”, destacou o prefeito. 
 
Ainda conforme ele, a intervenções serão realizadas naquelas localidades em que não foi possível 
a obtenção de recursos federais, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e dos 
recursos estaduais, exigindo ao município, a busca por outras fontes de recursos, que sejam 
acessadas de forma célere, e com as melhores condições, ofertadas pelo poder público. 
 
As intervenções devem ser realizadas nas regiões mais afetadas da cidade, como Juquehy, Barra 
do Sahy, Cambury e Maresias, entre outras. 
 
Ainda conforme a administração municipal, o projeto de lei se encontra respaldado pela 
Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, estando o município adimplente junto às instituições 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional; as despesas com pessoal estão enquadradas nos 
limites previstos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000; o Município encontra-se com 



 

 

todas as suas operações regulares junto à STN; o Município publicou o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária até 30 dias após o encerramento de cada bimestre; também foi publicado 
o Relatório de Gestão Fiscal até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre; encaminhou 
suas contas ao Poder Executivo da União até 31 de maio e 30 de abril, respectivamente; não 
violou nenhum acordo de refinanciamento firmado com a União; e não tem dívida pendente 
honrada pela União ou pelo Estado em decorrência de garantia prestada em operação de crédito. 
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8ª Conferência Municipal de Saúde de São Sebastião começa nesta quinta-feira 

 
 

A 8ª Conferência Municipal de Saúde, promovida pela Prefeitura de São Sebastião, por meio da 
Secretaria de Saúde (SESAU), em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde (COMUS), tem 
início nesta quinta-feira (23) e continua na sexta-feira (24), no Teatro Municipal, no Centro. O 
evento é voltado para usuários e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) e trabalhadores da 
área. 
 
O objetivo, segundo a diretora de Planejamento em Saúde, Laysa Christina Pires do Nascimento, 
é, além de cumprir a legislação, determinar a realização de conferências municipais a cada quatro 
anos, proporcionar a participação popular e dos trabalhadores da Saúde na construção 
democrática do SUS. “É o momento de sugerir serviços e melhorias na saúde, para que as 
propostas sejam avaliadas e, caso aprovadas, implementadas no município”, diz. 
 
O tema deste ano é “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser 
outro dia”, conforme diretriz do Conselho Nacional de Saúde. As propostas que surgirem se 
somarão às já elencadas durante as pré-conferências, realizadas durante os meses de novembro 
e dezembro passado em todas as regiões da cidade. 
 
As propostas serão trabalhadas em quatro eixos temáticos: “O Brasil que temos. O Brasil que 
queremos”; “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas”; “Garantir 
direitos e defender o SUS, a vida e a democracia”; e “Amanhã será um outro dia para todos, todas 
e todes”. 
 
Após discussão, as propostas serão levadas à votação, podendo ser aprovadas para 
implementação no âmbito municipal ou rejeitadas. Dentro de cada eixo temático também serão 
eleitas duas diretrizes enviadas à etapa estadual, prevista para 28 de abril. Durante a conferência 
também serão eleitos dez representantes delegados do município, que participarão da etapa 
estadual. 
 
Confira a programação completa: 
 
Dia 23/3 (quinta-feira) 
 
– 13h – Credenciamento e recepção dos participantes; 



 

 

– 13h30 – Abertura solene da VIII Conferência Municipal de Saúde; 
 
– 15h – Palestra “Como se preparar para o presente”, com Alexandre Camilo (ator, diretor teatral, 
escritor, storyteller e pesquisador de histórias; educador, Business Coach, Coach executivo e 
pessoal); 
– 17h – Encerramento do primeiro dia. 
 
Dia 24/3 (sexta-feira) 
 
– 8h30 – Credenciamento e recepção dos participantes; 
– 9h – Palestra “Garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro 
dia”, com Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva (servidor público municipal desde 1996; ex-
secretário de Saúde; ex-presidente da Fundação de Saúde Pública; advogado, doutor em Direito, 
professor universitário e mestre em Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente); 
– 11h – Discussões sobre os eixos temáticos; 
– 12h – Intervalo; 
– 13h30 – Discussão dos eixos da conferência e votação sobre propostas para implantação no 
âmbito municipal e diretrizes para o âmbito estadual; 
– 17h30 – Eleição dos delegados para a etapa estadual; 
– 18h – Encerramento do evento. 
 
Serviço 
8ª Conferência Municipal de Saúde de São Sebastião 
Data: 23 e 24 de março (quinta e sexta-feira) 
Local: Teatro Municipal (Avenida Dr. Altino Arantes, 2 – Centro) 
Entrada: gratuita 
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Apartamentos de Bertioga recebem cerca de 200 moradores de São Sebastião 

 
 

Das 300 unidades disponíveis, 65 já foram ocupadas 
 
Oito dias após o início das mudanças de moradores da Costa Sul de São Sebastião para o 
Conjunto Habitacional Caminho das Flores, localizado no bairro Quaresmeira, em Bertioga, já são 
192 pessoas que estão temporariamente no novo lar. Das 300 unidades oferecidas pelo governo 
do Estado, apenas 235 estão disponíveis. 
 
A Prefeitura de São Sebastião e o Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação (SDUH), através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), 
estimam uma transferência bem maior nos próximos dias, uma vez que casas atingidas pela 
tragédia de 19 de fevereiro, interditadas definitivamente e sinalizadas com adesivos vermelhos, 
serão desmontadas com maior agilidade. 
 
Também está no fim o prazo para que as famílias das áreas de risco fiquem em pousadas e 
hotéis da região, por isso, a transferência para a cidade vizinha é considerado o caminho mais 
rápido e seguro até a construção da Vila de Passagem e das unidades habitacionais que serão 
feitas em São Sebastião. 
 
Conforme a CDHU, agora são 704 unidades habitacionais a serem construídas no município, 
sendo 518 em 150 dias. Os terrenos disponibilizados para o governo do Estado estão localizados 
em locais como Baleia Verde, Barra do Sahy e Maresias, na Costa Sul, além de Barequeçaba e 
Topolândia, na região central. 
 
Inclusive, é na Rua das Mangueiras, na Topolândia, onde serão construídas 72 casas na chamada 
Vila de Passagem, para as famílias que tiveram o laudo de remoção e não conseguiram ir para 
Bertioga. Essas unidades estão previstas para serem entregues na primeira quinzena do próximo 
mês de abril e serão ocupadas até a entrega das unidades definitivas. 
 
As casas desocupadas em áreas de risco estão sendo desmontadas pelas equipes da Prefeitura. 
Até o momento, foram 9 casas desmontadas no Itatinga, 12 na Vila Sahy e 3 na Baleia Verde. As 
equipes de desmonte auxiliam os moradores na retirada de móveis e pertences, além da 
descaracterização de mais de 50 casas na Vila Sahy. 
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Maquinários da limpeza urbana são alvos de vandalismo na Costa Sul de São 
Sebastião 

 
 

Quatro caminhões, duas retroescavadeiras e uma escavadeira utilizados na limpeza urbana de 
São Sebastião foram alvos de vandalismo na madrugada desta quarta-feira (22). Os crimes foram 
cometidos na garagem da empresa SS Ambiental, localizada em Cambury, na Costa Sul do 
município. 
 
O caso foi descoberto com a chegada do porteiro. Segundo contou na Delegacia de Polícia, ao 
chegar ao local, por volta das 5h45, encontrou o portão trancado, mas quando entrou no pátio 
percebeu que alguns veículos estavam com as portas abertas e vidros quebrados, além de 
algumas peças terem sido arrancadas, motivos que o levaram a acionar a Polícia Militar. 
 
De acordo com a empresa, o local não possui vigia noturno e também não tem câmeras de 
monitoramento. O caso foi registrado no 2º DP, na Costa Sul, como Crime Consumado – Dano 
(art. 163) contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de 
autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 
concessionária de serviços públicos. A perícia técnica esteve no local e foi encontrado um par de 
tênis próximo aos maquinários danificados. 
 
De acordo com a concessionária dos serviços de coleta de lixo, de recicláveis e transbordo da 
cidade, os veículos eram terceirizados e utilizados na limpeza pública da região. Com o ato de 
vandalismo, os serviços podem ser comprometidos. 
 
Para o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, este tipo de atitude, de crime, é inadmissível e 
compromete dias de trabalho para a limpeza da cidade. “Não sabemos a troco do que fizeram 
esse ato de vandalismo. Se foi político ou não, confiamos que a polícia vai encontrar o autor ou 
autores”, lamentou. 
 
Ainda conforme ele,  os maquinários também eram utilizados para ajudar na limpeza das áreas 
atingidas pelo temporal do dia 19 de fevereiro e quem vai sofrer são os munícipes. “Município e 
Estado são afetados porque eram equipamentos que ajudavam  na limpeza”, concluiu. 
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São Sebastião vai conceder anistia em juros e multa de tributos em razão da 
calamidade pública 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), vai conceder nova 
anistia de multa e juros relativos aos créditos tributários e não tributários municipais. O Projeto de 
Lei nº 02/2023, apresentado pela administração municipal, teve aprovação unânime do plenário 
da Câmara, na sessão da última terça-feira (21). 
 
De acordo com o PL, há diversas opções de adesão e de descontos. Os débitos tributários ou não 
tributários do município, vencidos até 31 de dezembro de 2022, inscritos em dívida ativa, 
ajuizados ou não, incluindo as negociações feitas em período anterior à vigência desta lei e que 
não foram quitadas, farão jus a redução de juros e multa incidentes na seguinte proporção: 
 
– Dispensa de 100% do valor de juros e multa, para pagamento de débito à vista; 
 
– Nos casos em que o débito for de até R$ 10 mil, será concedido 90% de desconto no valor dos 
juros e da multa, sendo o parcelamento efetuado em até 24 parcelas mensais e consecutivas de 
igual valor; 
 
– Quando o débito for superior a R$ 10 mil e até R$ 20 mil, será concedido 80% de desconto no 
valor dos juros e da multa, sendo o parcelamento efetuado em até 24 parcelas mensais e 
consecutivas de igual valor; 
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– Nos casos em que o débito for de até R$ 10 mil, será concedido 90% de desconto no valor dos 
juros e da multa, sendo o parcelamento efetuado em até 24 parcelas mensais e consecutivas de 
igual valor; 
 
– Quando o débito for superior a R$ 10 mil e até R$ 20 mil, será concedido 80% de desconto no 
valor dos juros e da multa, sendo o parcelamento efetuado em até 24 parcelas mensais e 
consecutivas de igual valor; 
 
ANÚNCIO 
 
– Em casos em que o débito for superior a R$ 20 mil até R$ 50 mil, será concedido 70% de 
desconto no valor dos juros e da multa, com entrada de no mínimo 10% do valor devido no ato da 
formalização da confissão, e o saldo final parcelado em até 24 parcelas mensais e consecutivas 
de igual valor; 
 
– Em débito superior a R$ 50 mil, será concedido 50% de desconto no valor dos juros e da multa, 
com entrada de no mínimo 10% do valor devido no ato da formalização da confissão e o saldo 
final parcelado em até 12 parcelas mensais e consecutivas de igual valor. 
 
Adesão 
 
A adesão dos benefícios se inicia com a expedição de levantamento de débitos e, preenchimento 
do formulário que conterá os dados do contribuinte ou por quem tenha poderes de representá-lo, 
mediante apresentação de procuração com firma reconhecida, em especial, para reconhecer 
débitos, firmar acordos e realizar pagamento, bem como, a opção de pagamento dentre as 
hipóteses dispostas nos incisos I a V do artigo 1º desta lei. 
 
Servidores 
Servidores públicos com férias e licença prêmio vencidas, podem utilizar referidos créditos como 
forma de pagamento dos débitos provenientes do imóvel em seu nome. A lei entrará em vigor 10 
dias após a data de sua publicação e vigorará por 60 dias. 
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Quatro caminhões, duas retroescavadeiras e uma escavadeira utilizados na limpeza urbana de 
São Sebastião foram alvos de vandalismo na madrugada desta quarta-feira (22). Os crimes foram 
cometidos na garagem da empresa SS Ambiental, localizada em Cambury, na Costa Sul do 
município. 
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chegar ao local, por volta das 5h45, encontrou o portão trancado, mas quando entrou no pátio 
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Para o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, este tipo de atitude, de crime, é inadmissível e 
compromete dias de trabalho para a limpeza da cidade. “Não sabemos a troco do que fizeram 
esse ato de vandalismo. Se foi político ou não, confiamos que a polícia vai encontrar o autor ou 
autores”, lamentou. 
 
Ainda conforme ele, os maquinários também eram utilizados para ajudar na limpeza das áreas 
atingidas pelo temporal do dia 19 de fevereiro e quem vai sofrer são os munícipes. “Município e 
Estado são afetados porque eram equipamentos que ajudavam  na limpeza”, concluiu. 
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Apartamentos de Bertioga recebem cerca de 200 moradores de São Sebastião 

 
 

Das 300 unidades disponíveis, 65 já foram ocupadas 
 
Oito dias após o início das mudanças de moradores da Costa Sul de São Sebastião para o 
Conjunto Habitacional Caminho das Flores, localizado no bairro Quaresmeira, em Bertioga, já são 
192 pessoas que estão temporariamente no novo lar. Das 300 unidades oferecidas pelo governo 
doEstado, apenas 235 estão disponíveis. 
 
A Prefeitura de São Sebastião e o Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação (SDUH), através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), 
estimam uma transferência bem maior nos próximos dias, uma vez que casas atingidas pela 
tragédia de 19 de fevereiro, interditadas definitivamente e sinalizadas com adesivos vermelhos, 
serão desmontadas com maior agilidade. 
 
Também está no fim o prazo para que as famílias das áreas de risco fiquem em pousadas e 
hotéis da região, por isso, a transferência para a cidade vizinha é considerado o caminho mais 
rápido e seguro até a construção da Vila de Passagem e das unidades habitacionais que serão 
feitas em São Sebastião. 
 
Conforme a CDHU, agora são 704 unidades habitacionais a serem construídas no município, 
sendo 518 em 150 dias. Os terrenos disponibilizados para o governo do Estado estão localizados 
em locais como Baleia Verde, Barra do Sahy e Maresias, na Costa Sul, além de Barequeçaba e 
Topolândia, na região central. 
 
Inclusive, é na Rua das Mangueiras, na Topolândia, onde serão construídas 72 casas na chamada 
Vila de Passagem, para as famílias que tiveram o laudo de remoção e não conseguiram ir para 
Bertioga. Essas unidades estão previstas para serem entregues na primeira quinzena do próximo 
mês de abril e serão ocupadas até a entrega das unidades definitivas. 
 
As casas desocupadas em áreas de risco estão sendo desmontadas pelas equipes da Prefeitura. 
Até o momento, foram 9 casas desmontadas no Itatinga, 12 na Vila Sahy e 3 na Baleia Verde. As 
equipes de desmonte auxiliam os moradores na retirada de móveis e pertences, além da 
descaracterização de mais de 50 casas na Vila Sahy. 
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juros e da multa, sendo o parcelamento efetuado em até 24 parcelas mensais e consecutivas de 
igual valor; 
 
– Quando o débito for superior a R$ 10 mil e até R$ 20 mil, será concedido 80% de desconto no 
valor dos juros e da multa, sendo o parcelamento efetuado em até 24 parcelas mensais e 
consecutivas de igual valor; 
 
– Em casos em que o débito for superior a R$ 20 mil até R$ 50 mil, será concedido 70% de 
desconto no valor dos juros e da multa, com entrada de no mínimo 10% do valor devido no ato da 
formalização da confissão, e o saldo final parcelado em até 24 parcelas mensais e consecutivas 
de igual valor; 
 
– Em débito superior a R$ 50 mil, será concedido 50% de desconto no valor dos juros e da multa, 
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Adesão 
A adesão dos benefícios se inicia com a expedição de levantamento de débitos e, preenchimento 
do formulário que conterá os dados do contribuinte ou por quem tenha poderes de representá-lo, 



 

 

mediante apresentação de procuração com firma reconhecida, em especial, para reconhecer 
débitos, firmar acordos e realizar pagamento, bem como, a opção de pagamento dentre as 
hipóteses dispostas nos incisos I a V do artigo 1º desta lei. 
 
Servidores 
Servidores públicos com férias e licença prêmio vencidas, podem utilizar referidos créditos como 
forma de pagamento dos débitos provenientes do imóvel em seu nome. A lei entrará em vigor 10 
dias após a data de sua publicação e vigorará por 60 dias. 
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Felipe Augusto diz que São Sebastião está preparada para receber os turistas nos 
próximos feriados de abril 

 
 

São Sebastião enfrentou um momento difícil no último feriado de Carnaval. As fortes chuvas que 
caíram na região transformaram o que deveria ser um momento de alegria e descontração em 
tristeza e destruição. O desastre natural causou a morte de 64 pessoas e milhares ficaram 
desabrigados, deixando a população local em estado de choque. 
 
Diante dessa situação, a Administração Municipal tem realizado várias ações com objetivo de 
reconstruir a cidade e proporcionar um futuro melhor para os sebastianenses. 
O prefeito Felipe Augusto anunciou aos turistas que a cidade está preparada para recebê-los nos 
próximos feriados do mês de abril. 
 
De acordo com o prefeito, o turismo sempre foi uma das prioridades da sua gestão, e que 
garantiu o reconhecimento de São Sebastião em diversas feiras nacionais e internacionais, com 
prêmios inéditos para a cidade. No entanto, a cidade passa por um momento delicado. As chuvas 
tiveram um acúmulo recorde que superou 600 mililitros em 24 horas, causando diversos pontos 
de destruição. 
 
É importante ressaltar que, apesar do impacto negativo que o pedido de adiamento das visitas 
turísticas causou, a segurança e a vida do sebastianense sempre foram as prioridades. Os 
turistas serão bem-vindos novamente, a cidade está sendo organizada para recebê-los com 
segurança. 
 
“A reconstrução de São Sebastião não será uma tarefa fácil, mas a solidariedade e a união da 
comunidade podem ajudar a superar os desafios. Com líderes políticos e a população 
trabalhando juntos, há esperança de que a cidade seja reconstruída com sucesso e que as 
pessoas possam voltar a ter uma vida normal. A tragédia do Carnaval será sempre lembrada, mas 
o trabalho árduo e a resiliência da comunidade podem ajudar a trazer um futuro melhor para 
todos”, concluiu o prefeito. 
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Câmara autoriza Felipe Augusto a contratar recursos de R$ 100 milhões para 
ações em áreas afetadas pela catástrofe 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião terá recursos de R$ 100 milhões para ações em áreas afetadas 
pela catástrofe, após aprovação unânime do plenário da Câmara, na sessão da última terça-feira 
(21). 
 
O Projeto de Lei n° 16/2023, encaminhado pelo prefeito Felipe Augusto, autoriza o município a 
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF) por meio do Financiamento 
à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao setor público. 
 
Segundo o PL, o objetivo é assegurar a captação de recursos para investimentos na realização de 
projetos básicos e executivos, bem como para a execução de obras de prevenção de risco, 
drenagem e contenção de encostas em resposta aos severos danos causados pelas chuvas 
intensas de 19 de fevereiro. 
 
Em sua justificativa, o prefeito aponta a necessidade do restabelecimento da infraestrutura 
mínima de todo município, inclusive, por meio da confecção de projetos para mitigação e 
preservação de diversas encostas, localizadas em setores de risco e alto risco, conforme 
classificação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). 
 
“A população local anseia por soluções geotécnicas que restabeleçam as condições mínimas de 
habitabilidade, por intermédio de ações céleres do município”, destacou o prefeito. 
Ainda conforme ele, a intervenções serão realizadas naquelas localidades em que não foi possível 
a obtenção de recursos federais, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e dos 
recursos estaduais, exigindo ao município, a busca por outras fontes de recursos, que sejam 
acessadas de forma célere, e com as melhores condições, ofertadas pelo poder público. 
 
As intervenções devem ser realizadas nas regiões mais afetadas da cidade, como Juquehy, Barra 
do Sahy, Cambury e Maresias, entre outras. 
 
Ainda conforme a administração municipal, o projeto de lei se encontra respaldado pela 
Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, estando o município adimplente junto às instituições 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional; as despesas com pessoal estão enquadradas nos 
limites previstos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000; o Município encontra-se com 



 

 

todas as suas operações regulares junto à STN; o Município publicou o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária até 30 dias após o encerramento de cada bimestre; também foi publicado 
o Relatório de Gestão Fiscal até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre; encaminhou 
suas contas ao Poder Executivo da União até 31 de maio e 30 de abril, respectivamente; não 
violou nenhum acordo de refinanciamento firmado com a União; e não tem dívida pendente 
honrada pela União ou pelo Estado em decorrência de garantia prestada em operação de crédito. 
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do Estado, apenas 235 estão disponíveis. 
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Habitação (SDUH), através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), 
estimam uma transferência bem maior nos próximos dias, uma vez que casas atingidas pela 
tragédia de 19 de fevereiro, interditadas definitivamente e sinalizadas com adesivos vermelhos, 
serão desmontadas com maior agilidade. 
 
Também está no fim o prazo para que as famílias das áreas de risco fiquem em pousadas e 
hotéis da região, por isso, a transferência para a cidade vizinha é considerado o caminho mais 
rápido e seguro até a construção da Vila de Passagem e das unidades habitacionais que serão 
feitas em São Sebastião. 
 
Conforme a CDHU, agora são 704 unidades habitacionais a serem construídas no município, 
sendo 518 em 150 dias. Os terrenos disponibilizados para o governo do Estado estão localizados 
em locais como Baleia Verde, Barra do Sahy e Maresias, na Costa Sul, além de Barequeçaba e 
Topolândia, na região central. 
 
Inclusive, é na Rua das Mangueiras, na Topolândia, onde serão construídas 72 casas na chamada 
Vila de Passagem, para as famílias que tiveram o laudo de remoção e não conseguiram ir para 
Bertioga. Essas unidades estão previstas para serem entregues na primeira quinzena do próximo 
mês de abril e serão ocupadas até a entrega das unidades definitivas. 
 
As casas desocupadas em áreas de risco estão sendo desmontadas pelas equipes da Prefeitura. 
Até o momento, foram 9 casas desmontadas no Itatinga, 12 na Vila Sahy e 3 na Baleia Verde. As 
equipes de desmonte auxiliam os moradores na retirada de móveis e pertences, além da 
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https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/22%2003%202023%20-%20Governo%20anuncia%20704%20moradias%20-%20Jornal%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
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