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Novas obras na cidade
A partir desta semana moradores e turistas de São Sebastião recebem novas obras de urbanização.

A administração municipal entregará até o final deste ano diversas melhorias para nossa cidade: revitalização do aterro da 
rua da Praia, Terminal Rodoviário, orla de Boiçucanga, reforma e ampliação da quadra da Fatec e orla da Enseada.

Os sebastianenses estão convidados para participar das atividades.

Junho
Dia 13 -  16h – Revitalização da Escola Municipal Solange de Paula – Enseada;
Dia 14 - 11h – Entrega da piscina de hidroginástica e da arquibancada do CAE do Pontal da Cruz;
Dia 15 - 18h – Entrega da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Verena de Oliveira Dória - Topolândia;
Dia 18 - 17h – Lançamento da pedra fundamental da orla de Boiçucanga;
Dia 20 -   5h – Revitalização da Escola Municipal Luiza Helena de Barros - Barequeçaba;
              17h – Entrega da mini quadra de esportes e playground da EM de Barequeçaba/EMEI Arco Iris;

Programação completa na página 4

Na segunda-feira (18), será o lançamento 
do projeto de reurbanização da orla de 
Boiçucanga, uma  obra que trará grandes 
benefícios a moradores e  turistas da costa 
sul do município.

A proposta é incentivar e movimentar o 
turismo na região, até o de negócios.

Para isso serão investidos R$ 6 milhões, 
por meio de uma parceria entre secretaria 
de Habitação e Planejamento de São 
Sebastião e o ministério do Turismo. 
A previsão é de que os trabalhos de 
readequação sejam realizados em seis 
meses.

Localizado a 35 km do centro de São 
Sebastião, o bairro de Boiçucanga é de 
fácil acesso na costa sul e estratégico 
por concentrar boa gama de comércio 
e serviços, como agências bancárias e 
repartições públicas. Com a reurbanização 
da orla essa vocação turística tende a ser 
ampliada.

Segundo a administração municipal, a 
área que será urbanizada tem mais de 20 
mil m² e receberá diversos equipamentos 
para esporte e recreação, como playground, 
aparelhos de ginástica, espaços pergolados 
com quiosques para exposição de artesanato 
local, mini quadra poliesportiva e estrutura 
para realização de eventos ao ar livre.

No total, serão 1.837 m² de construções, 
onde atualmente existe a praça Pôr-do-Sol.

Coma reurbanização, apenas uma 

das construções existentes no 
local deverá permanecer e será 
totalmente reformada. No local 
das demolições será construído 
um centro de Convenções com 
capacidade para 380 lugares, 
com banheiro, camarins e sala de 
apoio.

Na parte mais alta do terreno,  
na extremidade sul, a proposta é 
construir quiosque/bar com deck. 
A idéia é sugerir uma parada para 
contemplação de todo o conjunto 
arquitetônico.

 O projeto ainda prevê um centro 
de informações turísticas, com 

recepção, salas administrativas, 
sanitários para funcionários e 
público em geral, café e deck 
voltado para a praia.
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EDUCAÇÃO

 Ônibus da leitura visita
escolas da rede municipal

O Ônibus da Leitura está visitando as 
escolas municipais do centro e da costa 
sul de São Sebastião. Na segunda quinzena 
de maio o ônibus passou pela EM Cynthia 
Cliquet Luciano na Enseada, costa norte 
do município.

O objetivo das visitas nas escolas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental é 
incentivar a leitura, oferecendo os mais 
diversos títulos de histórias infantis e in-
fanto-juvenis. 

Todo decorado com temas infantis, o 
ônibus conta com cerca de mil e quinhen-
tos títulos que são disponibilizados para a 
leitura no local. 

Outras atividades lúdicas, como teatro, 
apresentação de vídeos, narração de 
histórias e música, podem ser agendadas.

Para usufruir do benefício, os profes-
sores devem, em cada unidade escolar, 
programar  dia e o horário para as visitas. 

Visitas
Centro:  
Topolândia até dia 22 de junho, com visitas das EMs Iraydes Lobo Vianna e Verena de Oliveira Dória; creches Adriana Vasques 

Fernandes e Meire Vasques e  Emeis Castelo Encantado e Beija Flor. 

Costa Sul: 
Boracéia as visitas poderão ser feitas de 25 a 29 de junho pelos alunos da EM Boracéia e Emei Carrossel.  
Juquehy receberá o ônibus de 2 a 13 de julho na EM Juquehy,  com visitas das EM Nair Ribeiro de Almeida e Emei Branca de 

Neve.
Sertão do Cambury, será a vez da EM Maria da Conceição de Deus receber, de 16 a 20 de julho. As  visitas ficarão por conta dos 

alunos da EM Maria da Conceição de Deus e Emei Cavalinho de Pau.

Ônibus da leitura faz visitas itinerantes nas escolas de
Educação Infantil e de Ensino Fundamental 

Depois da costa norte, agora as crianças do centro e costa sul vão participar das atividades
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DECRETO 5346/2012
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 

013363 de 13/12/2011.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no 
dia 21/05/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o 
benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo mencionado 
acima.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre compulsoriamente 
por idade conforme Artigo 40, parágrafo 1º, Inciso II da Constituição 
Federal.

DECRETA:
 Artigo 1º- É declarado aposentado, nos termos da Lei, o servidor 

DOMINGOS PEDRO FELIPE, matricula nº. 2523.2, do cargo de 
Motorista, Referência 6 “H”, admitido em 09 de janeiro de 1991. 

 Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos proporcionais pela média 
contributiva, limitada à referência do cargo, com reajuste pelo Regime 
Geral de Previdência Social.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 05 de abril de 2012.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 31 de maio de 2012

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

LAUDA 38/2012

A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei 
Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Renovação Cadastro/ 
Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

RENOVAÇÃO CADASTRO / LICENÇA FUNCIONAMENTO
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.

01 – Processo 12306/2010 – emitido CEVS nº. 355070403-561-000519-
1-8 – em 02/10/2010 – para MARCELO VISCOME ME – situado na RUA 
BRAGANÇA PAULISTA, 150 – PAUBA - sob a responsabilidade LEGAL de 
MARCELO VISCOME - CPF nº 033.452.448-29 para a atividade de RES-
TAURANTE.

02 – Processo 10178/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-561-001031-1-
0 – em 14/12/2011 – para SUELY LOBO CHAGAS ME – situado na AVENIDA 
DR. ALTINO ARANTES, 258 – CENTRO - sob a responsabilidade LEGAL 
de SUELY LOBO CHAGAS - CRF nº 124.712.278-64 para a atividade DE 
RESTAURANTE.

03 – Processo 5851/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-865-000002-1-
3 – em 21/11/2011 – para FISIOCLINICA DE SÃO SEBASTIÃO LTDA ME 
– situado na RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 245 – CENTRO - sob 
a responsabilidade TECNICA de MARIA DE LOURDES MALFARA BOLSAN 
FAVARÃO - CREFITO nº 3386-F para a atividade DE FISIOTERAPIA, válido 
até 21/11/2012.

04 – Processo 5735/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-612-000038-1-
6 – em 20/09/2011 – para NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – situado 
na RUA BARTOLOMEU BUENO, S/Nº – JUQUEHY - sob a responsabilidade 
LEGAL de FABIO POLI ROSA DA CRUZ – CPF nº 074.733.678-46 para a 
atividade DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, válido até 20/09/2012.

05 – Processo 5737/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-612-000039-1-
3 – em 20/09/2011 – para NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – situado 
na BR 101 RIO SANTOS, 800 – CAMBURY - sob a responsabilidade LEGAL 
de TIAGO FERMENTON TEIXEIRA - CPF nº 370.769.868-84 para a atividade 
TELEFONIA MOVEL CELULAR, válido até 20/09/2012.

06 – Processo 5734/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-612-000041-1-1 
– em 20/09/2011 – para NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – situado na 
RODODOVIA SP 55 KM 150, 525 – PAUBA - sob a responsabilidade LEGAL 
de TIAGO FERMENTON TEIXEIRA - CPF nº 370.769.868-84 para TELEFO-
NIA MOVEL CELULAR, válido até 20/09/2012.

07 – Processo 5736/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-612-000037-1-
9 – em 20/09/2011 – para NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – situa-
do na AVENIDA VEREADOR EMILIO GRANATO, 6789 – ENSEADA - sob 
a responsabilidade LEGAL de TIAGO FERMENTON TEIXEIRA - CPF nº 
370.769.868-84 para TELEFONIA MOVEL CELULAR, válido até 20/09/2012.

LAUDA 39/12

A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei 
Municipal nº. 1476/2001, faz saber das alterações de dados cadastraisocor-
ridas nos estabelecimentos licenciados junto a Vigilância Sanitária Municipal:

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.

01 - Processo 11393/2011 – MARIA CLARA PEREIRA DOS SANTOS – 
CRF nº. 44566 – a partir de 18/10/2011 – deixa a responsabilidade técnica da 
BCN DROGARIA LTDA EPP – RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 43 
– CENTRO, com a atividade de comércio varejista de produtos farmacêuticos, 
sem manipulação de fórmulas (drogaria).

02 - Processo 10222/2011 – ERIKA REBECA MIRAGAIA MENDES CE-
SAR – CRF nº. 59889 – a partir de 20/09/2011 – deixa a responsabilidade 
técnica da empresa GIMENES E FARIA DROGARIA LTDA ME – FARMA 
MAXX - AV. MANOEL TEIXEIRA, 645 LOJA 4 – SÃO FRANCISCO, com a 
atividade de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação 
de fórmulas (drogaria).

LAUDA 25/2012

A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei 
Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Renovação  Cadastro/
Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

CADASTRO / LICENÇA FUNCIONAMENTO
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.

01 – Processo 10892/2011 – emitido CEVS nº 355070403-612-000045-1-0 
em 24/01/2012 – para VIVO S/A – situada na RUA BENJAMIN MANOELDOS 
SANTOS, 250 - BOIÇUCANGA – sob responsabilidade LEGAL de CRISTIA-
NE BARRETOS SALES - CPF nº 405.908.015-20 – para a atividadede TELE-
FONIA MOVEL CELULAR, válido até 24/01/2013.

02 – Processo 10891/2011 – emitido CEVS nº 355070403-612-000046-1-8
em 27/01/2012 – para VIVO S/A – situada na RUA DOS NAVEGANTES, 

217– MARESIAS – sob responsabilidade LEGAL de CRISTIANE BARRETO-
SALES - CPF nº 405.908.015-20 – para a atividade de TELEFONIA MOVEL-
CELULAR, válido até 27/01/2013.

COMUNICADO - VISA

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2011SEHAB093 – Processo n.º 60.927/2011.
Contratada: Soebe Construção e Pavimentação Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 45 (quarenta) e 05 (cinco) dias.
Modalidade: CP n.º 005/2011
Data: 25.05.2012.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Emil Beyruti pela 
Contratada

Aprenda uma profissão:

Serão abertas a partir desta quin-
ta-feira (14) as inscrições para o pro-
cesso seletivo com vagas a cursos 
profissionalizantes. A iniciativa é da 
secretaria municipal da Educação.

As inscrições poderão ser feitas 
pelos interessados ou responsáveis 
legais (em caso de menor de idade) 
até o dia 20 deste mês (exceto 
sábado e domingo) das 9h às 17h, 
no CIP (Centro Integrado Profission-
alizante).

Ao todo serão 15 cursos, cada 
um com 16 vagas, num total de 240  
distribuídas nos períodos da manhã, 
tarde e noite. 

As aulas serão no próprio CIP 
que fica na Topolândia (rua Antônio 
Pereira da Silva,56 - região central 
da cidade) e também em Boiçucan-
ga, na costa sul (av. Valkir Vergani 79 
– prédio do CRAS) .O  candidato pode 
se inscrever em até dois cursos.

Seleção
Entre os critérios para a seleção 

dos candidatos inscritos estão a ren-
da familiar; número de membros na 
família (exceto o próprio candida-
to); residência; tempo de residência 
no município (mínimo de dois anos); 
participação em programas sociais e  
histórico social.

A listagem geral dos candidatos 
classificados será divulgada no site 
oficial da administração www.saose-
bastiao.sp.gov.br, no quadro de ed-
itais da Prefeitura e na sede do CIP. 

Mais informações no edital de ab-
ertura de inscrições 002/2012 pub-
licado no site da Prefeitura.

Topolândia:
manicure e pedicure (manhã);
pedreiro revestidor (tarde);
assistente administrativo (tarde); 
costura máquina reta e overlo-
que (tarde); pedreiro assentador 
(noite); pintor de obras (noite);  
elétrica residencial (noite);
hidráulica residencial (noite);
manutenção de computadores 
(noite); sopas, caldinhos e cremes 
(noite) e pizzaiolo (noite).

Boissucanga:
garçom/garçonete (manhã);
pintor de obras (tarde);
elétrica residencial (tarde);
hidráulica residencial (tarde);

Os Cursos

TRABALHO

ATO RATIFICATÓRIO DE
INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO

 Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O 
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Admi-
nistrativo nº 60.388/12 (IN nº 014/12), com fundamento no “caput” do Artigo 
25 da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa para for-
necimento de vales transporte aos usuários da Rede Pública de Saúde do 
Município para realização de exames, consultas e procedimentos – Secretaria 
de Saúde – SESAU.
São Sebastião, 12 de Junho de 2012.

URANDY ROCHA LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

 ATO RATIFICATÓRIO DE
INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O 
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Adminis-
trativo nº 60.606/12 (IN nº 018/12), com fundamento no “caput” do Artigo 25 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa para forne-
cimento de vales transporte aos servidores que fazem cobertura de outros 
servidores nas Unidades de Saúde – Secretaria de Saúde – SESAU.
São Sebastião, 12 de Junho de 2012.

URANDY ROCHA LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

São 15 cursos com 240 vagas



4 Lei N° 1768/2005 - Ano: 01 - Edição: 003 -  13 de junho de 2012 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Distribuição Gratuita

OBRAS

Junho
Dia 13 - 16h – Revitalização da Escola Municipal Solange de Paula – Enseada;
Dia 14 - 11h – Entrega da piscina de hidroginástica e da arquibancada do CAE do Pontal da Cruz;
Dia 15 - 18h – Entrega da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Verena de Oliveira Dória - Topolândia;
Dia 18 - 17h – Lançamento da pedra fundamental da orla de Boiçucanga;
Dia 20 -   5h – Revitalização da Escola Municipal Luiza Helena de Barros - Barequeçaba;
              17h – Entrega da mini quadra de esportes e playground da EM de Barequeçaba/EMEI Arco Iris;
Dia 21 - 17h – Revitalização da cobertura da EMEI Emília Pinder – Peteleco – Vila Amélia;
Dia 22 - 14h30 – Revitalização da Escola Municipal Maria Virginia Silva - Barra do Una;
              17h – Entrega da cobertura da quadra poliesportiva da EM de Boracéia;

Dia 23 - 16h – Lançamento da pedra fundamental do calçamento da avenida Netuno e outras 50 ruas;
Dia 25 - 17h – Lançamento da pedra fundamental do calçamento de Juquehy;
Dia 28 - 11h – Entrega parcial da revitalização do Centro Histórico;
Dia 29 - 10h – Revitalização da EMEI Algodão Doce;
              14h – Entrega da revitalização das novas instalações do Depto. de Patrimônio Histórico;
              16h – Entrega do recapeamento asfáltico;

Julho
Dia 01 - 10h – Passeio ciclístico em comemoração à entrega da ciclofaixa;
Dia 04 - 11h – Lançamento da Pedra Fundamental da quadra da FATEC;
              16h – Lançamento da pedra fundamental do píer do São Francisco;

Dia 05 - 11h – Lançamento da pedra fundamental do ginásio poliesportivo do Paliteiro - Costa Norte;
              14h30 – Lançamento pedra fundamental da urbanização da orla da Enseada;
              17h – Lançamento da pedra fundamental da Revitalização da Praça 16 de março - Rua da Praia;

Piscinas de hidroginástica do Centro de Apoio Educacional do Pontal da Cruz

Programação completa de
inaugurações em junho e julho


