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 Melhorias na área da 
saúde para a população

SAÚDE

totalmente voltado para a solução dos 
problemas que envolvem os recursos 
humanos, que todos puderam presenciar 
o empenho na busca da melhor forma 
de garantir os direitos trabalhistas e 
previdenciários, reconquistando assim 
a confiança e instaurando um clima 
de motivação entre os funcionários, 
fatores essenciais que garantem a 
manutenção do atendimento aos 
usuários.

Outro trabalho iniciado nesta 
gestão, e que vem trazendo 
resultados gratificantes, é o projeto 
de humanização e capacitação 
técnica, que oferece oportunidades 
de crescimento profissional e pessoal, 
fatores que influenciam diretamente 
no sucesso dos tratamentos.

São visíveis as melhorias na área 
da saúde em São Sebastião. Fruto 
da união de esforços na execução de 
ações essenciais em todo o complexo 
hospitalar, que abrange as unidades do 
Hospital de Clínicas, o Pronto Socorro 
Central e o Pronto Atendimento de 
Boiçucanga e Centro de Especialidades.

Fundado pela Irmandade da Santa 
Casa Coração de Jesus, o Hospital de 
Clínicas de São Sebastião está desde 12 
de junho de 2010 sob intervenção da 
administração municipal. O trabalho 
intenso em busca de melhorias, já 
mostra resultados importantes, tanto 
na infraestrutura quanto no material 
humano.

Foi a partir do início dos trabalhos 
da atual administração, com o foco 

Referência regional
Estatísticas levantadas durante a 

última década, revelam a melhoria 
em números de internações, cirurgias, 
taxas de ocupação e serviço de nutrição 
e dietética. Após a recente intervenção 
no HCSS, estes estudos demonstram que 
o caminho, apesar do muito que ainda 
precisa ser feito, já traz resultados 
positivos e dão uma importante prévia 
do muito que ainda será conquistado.

Na estrutura física e instrumental 
o salto evolutivo também merece 
destaque. Esta constatação é observada 
em diversas áreas de atendimento, sendo 
um bom exemplo o levantamento feito 
no final de 2011, relativo ao tratamento 
de quimioterapia, que apontou que das 
1.800 pessoas atendidas somente 430 
eram de São Sebastião, sendo mais 
de 800 de Caraguatatuba, mais de 
400 de Ubatuba e 150 de Ilhabela. O 
atendimento, antes feito uma vez por 
semana, passou a ser oferecido duas 
vezes. Este é apenas um dos diversos 
exemplos numéricos que demonstram a 
procura pelo atendimento que a saúde 
pública do município oferece.

Novos equipamentos
O Hospital passou por uma readapta-

ção geral na estrutura física, na aquisi-
ção de equipamentos e no atendimento 
em todos os setores. Foi montada uma 
moderna sala de pré-parto; o centro 
cirúrgico, que tinha apenas uma sala 
em uso e duas interditadas, hoje conta 
com três em pleno funcionamento.

A sala de observação do pronto so-
corro foi dividida em espaços especiais, 
sendo um masculino e outro feminino e Novos equipamentos garantem a qualidade do hospital
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infantil, além do aumento do número 
de leitos. A ala da semi UTI foi refor-
mada e remanejada, a capela do hospi-
tal foi refeita e o antigo local onde ela 
ficava deu lugar a mais um consultório 
do Pronto Atendimento.

Entre os novos equipamentos adqui-
ridos é preciso dar destaque aos equi-
pamentos de anestesia que, diferente 
da situação anterior, hoje são três em 
pleno funcionamento. O antigo arco 
cirúrgico (uma peça que auxilia na in-
tervenção cirúrgica) foi reformado. Um 
novo foi comprado, mais moderno e 
avançado.

O aparelho de autoclave antigo que 
tinha mais de 30 anos foi reformado. Foi 
comprado um novo, maior e melhor. Foi 
adquirido também um novo equipamen-
to de raio-x.  

Poder contar com o profissionalismo 
dos parceiros, como Eco Rad, Laborató-
rio Itapema, 3RMartinez, Umet, Ware-
line do Brasil, Hosp Lav, Hosp Fast, Fê-
nix Remoções, Hospital São Francisco 
é outro diferencial que colabora para 
que São Sebastião seja referência na 
prestação de serviço de saúde pública. 
Da parceria com a Eco Rad, por   exem-
plo, o hospital recebeu recentemente 
um aparelho de videolaparoscopia para 
cirurgias não invasiva e a população 
ganhou o acesso a tecnologia de ponta 
através de um novo mamógrafo digital 
e do tomógrafo de 16 canais, o mais 
moderno e que faz exames em questão 

de 20 segundos a 2 minutos. A média 
de modelos anteriores é de 30 minutos 
a 1 hora.

Outra conquista importante é o mo-
biliário, que oferece mais conforto e 
condições melhores de trabalho. Foram 
comprados móveis e utensílios, melho-
ria considerável no atendimento. 

Como se vê, hoje o hospital melho-
rou bastante em inúmeros aspectos, 
sendo até credenciado pelo Ministério 
da Saúde para realizar neurocirurgia e 

atender a especialidades que não havia 
anteriormente e que, na região, atual-
mente só São Sebastião possui, como 
hematologia (especialista em doenças 
do sangue) e oftalmologista.

O atendimento à saúde da população 
sebastianense tem sido uma das priori-
dades desta Administração que, além 
de precisar resolver problemas antigos 
herdados, vem caminhando com suces-
so na busca de um crescimento consta-
te, próprio da área médica/científica.

SAMU

Outra extraordinária conquista foi a implantação do Samu na região, que conta com o centro de regulação 
no município e unidades móveis espalhadas pelas quatro cidades do Litoral Norte. Só em São Sebastião, onde 
o Samu trabalha junto com o HCSS, o atendimento de urgência/emergência conta com uma ambulância de 
UTI completa e mais cinco de semi-UTI. O Governo Federal arca com 50% dos gastos e São Sebastião com 
praticamente a outra metade dos custos para todas as cidades.

Três centros cirúrgicos em pleno funcionamento

Hospital de Clínicas, Pronto Socorro Central, Pronto Atendimento de
Boiçucanga e Centro de Especialidades receberam investimentos

SAÚDE
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“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do 

Município de São Sebastião, no exercício de 
suas atribuições legais e.

CONSIDERANDO, o Processo Administrativo 
nº 005312 de 19/04/2012, requerido por ALDA 
PEREIRA DA SILVA que solicita benefício de 
pensão, por óbito em 08/04/2012 do servidor 
aposentado, SEBASTIÃO FRANCISCO DA 
SILVA, desde 01/06/2001.

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 acima 
mencionado, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos 

termos da Lei, a Senhora ALDA PEREIRA DA 
SILVA, na condição de esposa.

Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% 
(cem por cento) calculado sobre o último 
provento recebido pelo falecido, conforme Art. 
40 da Constituição Federal, com reajustes em 
conformidade com os concedidos pelo Regime 
Geral de Previdência Social.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 08 de abril de 2012, revogando-se as 
disposições em contrário.

São Sebastião, 22  de junho de 2012.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por 
afixação na data supra

DECRETO 5352/2012

“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de 

São Sebastião, no exercício de suas atribuições 
legais e.

CONSIDERANDO, o Processo Administrativo 
nº. 005137 de 16/04/2012, requerido por 
YVONE SAMPAIO DE FREITAS OLIVEIRA 
que solicita benefício de pensão, por óbito em 
28/03/2012 do servidor aposentado, AURÉLIO 
SOARES DE OLIVEIRA, desde 01/10/2006.

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 acima 
mencionado, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos 

termos da Lei, a Senhora YVONE SAMPAIO DE 
FREITAS OLIVEIRA, na condição de esposa.

Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% 
(cem por cento) calculado sobre o último 
provento recebido pelo falecido, conforme Art. 
40 da Constituição Federal, com reajustes em 
conformidade com os concedidos pelo Artigo 3º 
da ON 01/2012 de 30/05/2012.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 
de março de 2012, revogando-se as disposições 
em contrário.

São Sebastião, 22 de junho de 2012.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por 
afixação na data supra

DECRETO 5353/2012

LEI 2207/2012
“Declara de utilidade pública a Associação 
Centro de Recuperação São Judas Tadeu, 
situado neste município de São Sebastião”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI prefeito 
municipal, no uso de suas atribuições legais faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e 
ele sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º- Fica declarado de utilidade 
pública o “Centro de Recuperação São 
Judas Tadeu”, com sede no Município de São 
Sebastião, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à comunidade.

Artigo 2º- Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação.

São Sebastião, 25 de junho de 2012. 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicado por 
afixação data supra.
Projeto de Lei nº 68/2011
Autoria do Vereador: Marcos Antônio Ferreira 
Tenório

LEI 2207/2012
“Dispõe sobre autorização para celebração de 

convênio com o CIEE.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito 

municipal de São Sebastião no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte 
lei:

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado 
a celebrar convênio com o CIEE – Centro de 
Integração Empresa Escola, em cooperação 
recíproca, objetivando a assistência ao 
adolescente e à educação profissional, 
voltadas especialmente a 20 (vinte) integrantes 
da Guarda Mirim Municipal, criada pela Lei 
2125/2011, os quais atuarão em diversos órgãos 
da Prefeitura de São Sebastião.

Artigo 2º- O valor do convênio é de R$ 
528.615,36 consoante estudo de impacto 
financeiro.

§ 1º - O convênio de que trata esta lei vigorará 
24 (vinte e quatro) meses, contados da data de 
sua celebração.

§ 2º - O município repassará ao CIEE 
mensalmente a quantia total de R$ 1.101,28 
por jovem aprendiz, nela incluídos o valor de 
R$ 130,00 a título de custos administrativos e 
operacionais, mais encargos sociais, FGTS 
– Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, 
PIS – Programa de Integração Social, Vale 
Transporte, Auxílio Alimentação, Salário, Férias, 
Gratificação de Férias e 13º Salário.

Artigo 3º- As despesas do convênio onerarão 
as seguintes dotações orçamentárias:

- 11.01 - 3.3.90.39.99 - 10.122.1009.2.039
- 11.01 - 3.3.90.36.99 - 10.122.1009.2.039
- 11.01 - 3.3.90.39.72 - 10.122.1009.2.039
- 03.01 - 3.3.90.39.99 - 04.131.7004.2.250
- 03.01 - 3.3.90.36.99 - 04.131.7004.2.250
- 03.01 - 3.3.90.39.72 - 04.131.7004.2.250
- 04.01 - 3.3.90.39.99 - 08.122.4007.2.152
- 04.01 - 3.3.90.36.99 - 08.122.4007.2.152
- 04.01 - 3.3.90.39.72 - 08.122.4007.2.152
- 06.01 - 3.3.90.39.99 - 04.122.7001.2.329

- 06.01 - 3.3.90.36.99 - 04.122.7001.2.329
- 06.01 - 3.3.90.39.72 - 04.122.7001.2.329
- 16.02 - 3.3.90.39.99 - 04.122.7001.2.330
- 16.02 - 3.3.90.36.99 - 04.122.7001.2.330
- 16.02 - 3.3.90.39.72 - 04.122.7001.2.330
- 09.01 - 3.3.90.39.99 - 12.122.2007.2.077
- 09.01 - 3.3.90.36.99 - 12.122.2007.2.077
- 09.01 - 3.3.90.39.72 - 12.122.2007.2.077
- 02.01 - 3.3.90.39.99 - 03.092.7003.2.264
- 02.01 - 3.3.90.36.99 - 03.092.7003.2.264
- 02.01 - 3.3.90.39.72 - 03.092.7003.2.264

Artigo 4º- Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação.

 
São Sebastião, 25 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por 
afixação data supra.
Projeto de Lei nº 27/2012

“Altera a representatividade do Conselho Municipal de Assistência 
Social”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no 
exercício das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e 
VIII da Lei Orgânica do Município de São Sebastião,

Considerando o Decreto 5123/2011,

D E C R E T A:
Artigo 1º- Ficam substituídos os representantes do Conselho 

Municipal de Assistência Social:

PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
•	Representante da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Humano - SETRADH
MEMBRO SUPLENTE
ANA MARGARIDA S.R. FREIRE

PELA SOCIEDADE CIVIL
•	 Representante de Entidades de Assistência Social com atuação 

nas áreas do Idoso
MEMBRO SUPLENTE
FABIANA APARECIDA SOUZA

•	 Representante do Segmento da Criança e Adolescente
MEMBRO TITULAR
FERNANDA CLEMENTINO LIMA
MEMBRO SUPLENTE
DIEGO MORI RAMOS PINTO

•	 Representante do Segmento da Família
MEMBRO TITULAR
BIBIANE DA SILVA BUGA

Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 22 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO 5350/2012
“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias, conforme  Lei 2169/2011” 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 2169/2011, no 
valor de R$ 719.000,00  (setecentos e dezenove mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
29220 02.03 Procuradoria Trabalhista 3.1.90.91.00 03.122.7003 2.263 180.000,00
29297 02.05 Procurad. Ambiental e Obras 3.3.90.39.00 03.122.7003 2.359 20.000,00
17220 02.08 Procuradoria Judicial 3.3.90.36.00 03.092.7003 2.264 100.000,00

111 03.01 Depto de Comunicação 3.3.90.30.00 04.131.7004 2.250 80.000,00
386 07.03 Depto de Obras Públicas 4.4.90.51.00 15.451.5002 1.088 150.000,00
692 11.01 Depto Adm Controle 3.3.90.30.00 10.122.1009 2.039 15.000,00
709 11.02 Depto de Coord.Un.Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.001 15.000,00
720 11.02 Depto de Coord.Un.Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.002 10.000,00
727 11.02 Depto de Coord.Un.Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 10.000,00
767 11.03 Depto Vig.Saúde 3.3.90.30.00 10.304.1004 2.019 10.000,00

29272 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.30.00 06.181.8001 2.357 75.000,00
29274 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.39.00 06.181.8001 2.357 30.000,00
17264 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.330 24.000,00

TOTAL R$ 719.000,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou 
parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de  R$ 719.000,00  (setecentos e dezenove mil reais);               

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
20 02.01 Sec.Ass.Jur.Div.Subord. 3.3.90.39.00 03.122.7003 2.263 20.000,00

29335 03.01 Depto de Comunicação 3.3.90.39.00 04.131.7004 2.360 80.000,00
754 11.02 Depto de Coord.Un.Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 60.000,00

17147 12.01 Depto de Cultura 4.4.90.51.00 13.392.3002 1.088 100.000,00
29917 12.02 Depto de Turismo 4.4.90.51.00 23.695.6004 1.062 200.000,00
29259 12.03 Depto de Patrimônio 4.4.90.51.00 13.391.3001 1.083 154.000,00

982 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.39.00 06.181.8001 2.265 105.000,00
TOTAL R$ 719.000,00

Artigo 3º  Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabelecida pelo Artigo 8º,  da Lei 2169/2011, 
conforme abaixo descrito:

Nº Órgão  Econômica Funcional  Ação  Transpor de  Transpor para
754 11.02 Depto de Coord.das Un. De Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 60.000,00
750 11.02 Depto de Coord.das Un. De Saúde 10.302.1003 2.014 60.000,00
754 11.02 Depto de Coord.das Un. De Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 20.000,00
757 11.02 Depto de Coord.das Un. De Saúde 10.302.1003 2.014 20.000,00

TOTAL R$ 80.000,00    R$ 80.000,00  

Artigo 4º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias da Fundação Pública Deodato Santana, conforme 
artigo 7º Inciso I da Lei 2169/2011, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
18254 01.01 Fundação Pública Deodato Santana 3.1.90.11.00 04.122.3009 2.332 38.000,00
18255 01.01 Fundação Pública Deodato Santana 3.3.90.39.00 04.122.3009 2.332 79.000,00
18471 01.01 Fundação Pública Deodato Santana 3.3.90.36.00 04.122.3009 2.351 13.000,00
18472 01.01 Fundação Pública Deodato Santana 3.3.90.39.00 04.122.3009 2.351 70.000,00

TOTAL R$ 200.000,00

Artigo 5º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou 
parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de  R$ 200.000,00  (duzentos mil reais);

Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
29917 12.02 Depto de Turismo 4.4.90.51.00 23.695.6004 1.062 200.000,00

Artigo 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 21 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO 5351/2012
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
Tendo sido improfícuos os meios de notificação “por via postal registrada”, ficam os contribuintes abaixo relacionados NOTIFICADOS para ciência 

de que, nos termos dos respectivos processos administrativos, foi apurada a existência de créditos líquidos e certos: 
Contribuinte Inscrição Processo

Luiz Ferreira de Souza 3032.454.6185.0232.0000 2.322/2.009
Eduardo Pereira de Magalhães 3133.214.6302.0287.0100 1.063/2.009
Carlos Alberto Razuk 3034.361.4207.0373.0000 8.713/2.009
Felício Marmo Neto 3134.141.6417.0001.0000 2.797/2.009
Antonia Carolina Tavares 3133.114.3448.0007.0000 11.981/2.009
Elizabeth Almeida dos Santos 3133.111.6189.0066.0000 13.002/2.009
Carlo Canepa Dornelas 3133.214.6484.0561.0000 13.601/2.009
Manoel Hipólito do Rego 3134.124.1192.0023.0000 14.240/2.009
Norma Sobrinho Pires 3034.364.1197.0454.0000 10.057/2.008
Norma Sobrinho Pires 3034.364.1197.0442.0000 10.057/2.008
Massaite Fukakawa 3032.454.6368.0352.0000 1.020/2.010
Nelson de Luccia 3134.134.2354.0746.0000 1.428/2.010
Marcos da Silva 3032.464.6407.0001.0000 3.815/2.010
Mirian W. Polakiewicz 3134.124.1108.0093.0000 5.199/2.010
Alexander de Oliveira 3133.124.1248.0070.0000 5.739/2.010
Rivaldo Nunes dos Passos 3133.213.1473.0360.0000 5.904/2.010
Sandra Regina Covas Lima 3133.211.6415.0148.0000 14.063/2.010
Rolando Cinquini 3133.111.6187.0040.0000 8.450/2.010
Espólio de Pedro Guerreiro Martins 3133.111.6192.0116.0000 8.450/2.010
Paulo Santos 3134.143.1313.0420.0000 8.184/2.010
Marinaldo Nenke Simões 3132.221.2312.0237.0000 100.003/2.010
Luiz Ferreira de Souza 3032.454.6185.0184.0000 100.245/2.010
Miriam  Cristina Zapatta 3132.221.3363.0471.0000 3.399/2.006

Os referidos créditos poderão ser utilizados para restituição ou compensação com débitos eventualmente existentes para com a Fazenda Pública 
Municipal;

Outrossim, notificamos para que os contribuintes acima relacionados, qualquer que seja a modalidade escolhida para aproveitamento dos referidos 
créditos, contatem a Divisão de Cadastro Fiscal pelo e-mail cadastrofiscal@saosebastiao.sp.gov.br, ou pelos telefones (12) 3891-2117  para obter 
orientações, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do presente edital, findo os quais os processos serão remetidos ao arquivo 
do Protocolo Central.

Andrea Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

EDITAL
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE INSPETORIA FISCAL

AUTO DE NOTIFICAÇÃO N.º 41/2012
Tendo sido improfícuos os meios de notificação “pessoalmente” e 

“por via postal registrada”, fica o contribuinte abaixo indicado notificado 
do Auto de Notificação nº 041/2012 – DO CANCELAMENTO DA 
NOTIFICAÇÃO Nº 142/2011, PROCESSO Nº 2.756/2009.

DO IMÓVEL CADASTRADO Nº 3034.352.6464.0071.0000.  

SUJEITO PASSIVO: RAUL BARRETO DA SILVA
CPF: 002.508.168-30
LEGISLAÇÃO: De acordo com o disposto pelo Artigo 36 da Lei 045/03.
Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos 

para apresentar os supracitados documentos, devendo comparecer à 
Divisão de Inspetoria Fiscal, situada à Rua Prefeito João Cupertino dos 
Santos, nº 52 - Centro, no horário das 09h00min às 17h00min.

NATUREZA DO PROCEDIMENTO: Lançamento do ITBI referente ao 
CONTRATO DE COMPRA e VENDA.

Processo Administrativo n.º 2.726/2009.
INSPETOR FISCAL DE RENDAS: ECONOMISTA MARCIO 

FERNANDES não - atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, 
implicará em sanções legais.  

SÃO SEBASTIÃO, 22 DE JUNHO DE 2012.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO N.º 042/2012
Tendo sido improfícuos os meios de notificação “pessoalmente” e 

“por via postal registrada”, fica o contribuinte abaixo indicado notificado 
do Auto de Notificação nº 042/2012 – INTIMADO a apresentar, a esta 
Divisão, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ITBI DO IMÓVEL 
CADASTRADO Nº 3034.352.6464.0071.0000.

            
SUJEITO PASSIVO: ANDRÉ LUIZ HORTA FERREIRA 
CPF: 277.750.546-20
LEGISLAÇÃO: De acordo com o disposto pelo Artigo 36 da Lei 045/03.
Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos 

para apresentar os supracitados documentos, devendo comparecer à 
Divisão de Inspetoria Fiscal, situada à Rua Prefeito João Cupertino dos 
Santos, nº 52 - Centro, no horário das 09h00min às 17h00min.

NATUREZA DO PROCEDIMENTO: Lançamento do ITBI referente ao 
CONTRATO DE COMPRA e VENDA.

Processo Administrativo n.º 2.726/2009.
INSPETOR FISCAL DE RENDAS: ECONOMISTA MARCIO 

FERNANDES não - atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, 
implicará em sanções legais.  

SÃO SEBASTIÃO, 22 DE JUNHO DE 2012.

 AUTO DE NOTIFICAÇÃO N.º 047/2012
Tendo sido improfícuos os meios de notificação “pessoalmente” e “por 

via postal registrada”, fica o contribuinte abaixo indicado notificado do 
Auto de Notificação nº 047/2012 – INTIMADO a apresentar, a esta Di-
visão, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ITBI DO IMÓVEL CA-
DASTRADO Nº 3133.213.1447.0613.0000.

SUJEITO PASSIVO: EDSON DE ALMEIDA
CPF: 731.597.518-72
LEGISLAÇÃO: De acordo com o disposto pelo Artigo 36 da Lei 045/03.
Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos 

para apresentar os supracitados documentos, devendo comparecer à 
Divisão de Inspetoria Fiscal, situada à Rua Prefeito João Cupertino 
dos Santos, nº 52 - Centro, no horário das 09h00min às 17h00min.

NATUREZA DO PROCEDIMENTO: Lançamento do ITBI referente ao 
CONTRATO DE COMPRA e VENDA.

Processo Administrativo n.º 5.107/2011.
INSPETOR FISCAL DE RENDAS: ECONOMISTA MARCIO FER-

NANDES não - atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, 
implicará em sanções legais.  

SÃO SEBASTIÃO, 22 DE JUNHO DE 2012.

DECRETO 5354/2012
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 013364, de 13 de 
dezembro de 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 acima 
mencionado.

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

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a servidora 

LIBÂNIA FAUSTINO DOS SANTOS, matrícula nº. 3959-4, do cargo de 
Merendeira, Referência 2 “H”, admitido em 01 de abril de 1996.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos proporcionais pela média 
contributiva, limitada a referencia do cargo, com reajuste pelo Regime 
Geral de Previdência Social.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a de 15 de maio de 2012.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 22 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO 5355/2012
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e.

CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 003847 de 
19/03/2012, requerido por ALMERINDA BISPO DO NASCIMENTO 
VIEIRA que solicita benefício de pensão, por óbito em 09/03/2012 do 
servidor ativo, LEONEL DOS SANTOS FERRO, matrícula nº 2413-9, que 
exercia o cargo de Coletor de Lixo, desde 10/05/1990.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
28/03/2012, assinada pelos Conselheiros presentes deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a menor 

MIRYAM NASCIMENTO FERRO, na condição de filha. 
Artigo 2º- Perceberá benefício de 50% (cinquenta por cento) calculado 

sobre a última remuneração de ativo recebido pelo falecido, conforme 
Art. 40 da Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os 
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.    

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2012, revogando-se as 
disposições em contrário.

São Sebastião, 22 de junho de 2012.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e.
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 003684 de 

04/04/2011, requerido por AURORA DE JESUS SANTOS  que solicita 
benefício de pensão, por óbito em 14/03/2011 do servidor aposentado, 
JOSÉ PEDRO LOURENÇO, desde 01/03/2006.

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 acima mencionado, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a Senhora 

AURORA DE JESUS SANTOS, na condição de companheira.
Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento) calculado 

sobre o último provento recebido pelo falecido, conforme Art. 40 da 
Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os concedidos 
pelo Regime Geral de Previdência Social.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 15 de março de 2012, revogando-se as 
disposições em contrário.

São Sebastião, 22 de junho de 2012.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO 5356/2012

CIRCULAR INTERNA NORMATIVA
Nº 001, DE  11 DE JUNHO DE 2012

“Dispõe sobre condutas proibidas no âmbito da Administração Municipal, 
no tocante ao trâmite administrativo de requerimentos”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso de 
suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e manter em perfeita 
ordem e controle os documentos que tramitam administrativamente no 
âmbito desta Municipalidade;

CONSIDERANDO o disposto nas Leis nºs 12.527 de 2011, 8.666/93 e 
demais normas vigentes;

CONSIDERANDO ser dever da Administração Municipal, primar pela 
observância aos princípios da Administração Pública consagrados na 
Constituição Federal;

R E S O L V E:

Artigo 1º- Fica proibido, no âmbito da Administração Municipal, o 
recebimento por protocolização direta, através de requerimentos, pelas 
secretarias, os seguintes assuntos:

I. Pedido de informações de que tratam a lei 12.527 
de 2011;

II. Pedido de esclarecimentos pelos licitantes;
III. Pedidos inerentes a Lei Complementar 146 de 2011;
IV. 

Artigo 2º- Os requerimentos de que trata o artigo anterior, deverão 
ser protocolizados “mecanicamente” diretamente na divisão de protocolo 
oficial da administração municipal;

Artigo 3º- Os requerimentos protocolizados em discordância com a 
presente circular serão desconsiderados para todos os efeitos legais;

Artigo 4º- Ficam os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração 
Municipal incumbidos da fiscalização do fiel cumprimento do disposto 
nesta Circular Interna Normativa.

Artigo 5º- O descumprimento do disposto nesta Circular implicará falta 
disciplinar para o servidor que lhe der causa, punível na forma da Lei, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Artigo 6º- Esta Circular entra em vigor na data de sua assinatura.

São Sebastião, 11 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por fixação em data supra
Ordem de serviço/2010

TELEFONES ÚTEIS:
Prefeitura - (12) 3891-2000
Fundo Social - 3892-4991
Fiscalização de Posturas - 3893-1979
Dívida Ativa - 3891-2071
Disque Denúncia - 0800 772 5307
Núcleos Congelados - 0800 770 0776
Pronto Socorro – 3892-2525
Hospital de Clínicas – 3892-1590
SAMU - 199
Defesa Civil – 3862-6840
Conselho Tutelar – 3892-4857
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TRIBUTAÇÃO

Incentivos fiscais: uma marca 
da atual administração

Quem vive em São Sebastião conta com isenções que aliviam o bolso
Quem mora ou trabalha em São 

Sebastião está sendo beneficiado por 
uma série de medidas de incentivo 
ao crescimento da economia. 
Medidas que atingem diretamente o 
bolso do contribuinte.

Uma delas atende quem trabalha 
com comércio ambulante; a isenção 
da taxa de licença.

Outra taxa que caiu é a de 
fiscalização de anúncios.

Tem também o IPTU premiado, 
um estímulo que a prefeitura 
criou para que todos paguem o 
imposto no prazo. Quem paga em 
dia recebe um cupom e concorre 
a diversos prêmios, entre eles um 
carro zerinho. Ainda quanto ao 
IPTU, agora existe a redução da 
alíquota para imóveis localizados 
em ZEIS, que são as Zonas Especiais 
de Interesse Social.

Para as ZEIS, sociedades amigos 
de bairro, associações esportivas e 
igrejas ainda há outro benefício: a 
remissão tributária a partir de 2011, 

FISCALIZAÇÃO

Na área de fiscalização também houve avanços. A moderniza-
ção vem com o iCAD, Giss Online e Nota Fiscal Eletrônica. Agora 
há maior agilidade facilitando às empresas a sua abertura, ca-
dastramento e cumprimento de obrigações tributárias.

Isso tudo sem contar com o subsídio que a prefeitura dá à Lei 
das Micro e Pequenas Empresas e ao micro Empreendedor Indivi-
dual. Um tratamento diferenciado ao empreendorismo, estimu-
lando sua formação e sua continuidade.

Agora São Sebastião está integrada à nova política nacional de 
tributação com os olhos voltados para o social.

Sorteio de um carro zerinho para quem paga IPTU em dia

um perdão de débitos imobiliários.
Imóveis
Esta gestão ainda criou o 

tratamento fiscal diferenciado aos 
imóveis com restrição ambiental de 

ocupação APP (Área de Preservação 
Permanente) e APA (Área de 
Preservação Ambiental, que agora 
contam com remissão e isenção 
tributárias até o final deste ano.

Moradores das ZEIS são beneficiados
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SEGURANÇA

Novos equipamentos vão
facilitar socorro na costa sul

Equipamentos devem agilizar os resgates das vítimas
tanto no mar quanto na areia

Um quadriciclo vai auxiliar no 
trabalho de prevenção e patrulha-
mento da praia de Maresias, na cos-
ta sul de São Sebastião. Uma carreta 
de encalhe vai facilitar  na entrada 
e saída de barco, moto aquática e  
bote de salvamento inflável. Isso 
tudo sem falar em uma nova escada 
para a torre de observação.

A prefeitura municipal realizou 
nessa segunda-feira 25, na praça do 
Surf,  a entrega destes novos equi-
pamentos ao Grupamento do Corpo 
de Bombeiros - Salvamar Paulista. 

De acordo com o tenente Krüger, 
o comandante da corporação, a 
entrega é de grande importância e 
contribuirá significativamente para 
os trabalhos dos bombeiros que 
atuam na cidade. “Eles serão de 
grande importância e ajudarão na 
redução do tempo das operações. 
Com a carreta de encalhe, por 
exemplo, um único profissional 
conseguirá colocar o jet ski na água. 
Antes, eram necessários pelo menos 
quatro homens”, observou.

Segundo informou, o Salvamar 
recebeu recentemente em parce-
ria com o Governo do Estado,  uma 
nova moto aquática e um novo bote 
de salvamento inflável. 

O tenente agradeceu o apoio 
prestado e entregou ao prefeito 
uma placa que sela a gratidão e o 

comprometimento do Salvamar com 
a atual administração. 

O secretário de segurança, coro-
nel Evandro Goes, avaliou a impor-
tância de mais essa conquista da 
atual gestão e mencionou as melho-
rias entregues recentemente à co-
munidade de Maresias, como a base 
da Guarda Civil Metropolitana e a 
instalação de câmeras integradas ao 
sistema de monitoramento.

Após as considerações das autori-
dades na cerimônia, os guarda-vidas 
do Salvamar fizeram uma simulação 
de afogamento no mar, onde a viti-
ma, resgatada com sucesso, foi en-
caminhada à unidade de resgate de 
salvamento aquático, marcando o 
encerramento da cerimônia.

Simulação de socorro

Novos equipamentos vão levar mais segurança à Maresias
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Novas ruas pavimentadas
em Juquehy

Todas as vias terão rede de esgotos

Mais 39 ruas serão pavimenta-
das no bairro de Juquehy, costa sul 
de São Sebastião. Na segunda-feira 
(25) foi lançada a pedra fundamen-
tal pela atual administração, que 
marcou o início das obras na região.

Ao todo 50 ruas receberão a me-
lhoria de drenagem e calçamento, 
sendo que, nove já foram entregues 
à comunidade e outras duas já es-
tão em fase de finalização. O bairro 
conta ainda com a revitalização do 
portal de entrada, cujo investimen-
to se aproxima dos R$ 2 milhões, 
verba do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das Estâncias 
(DADE).

Todas as vias a serem beneficia-
das possuem rede de esgoto, um dos 
critérios exigidos no financiamento 
firmado com a Caixa Econômica Fe-
deral para a realização das obras.

A Administração de São Sebas-
tião, de acordo com o chefe do go-
verno municipal, está trabalhando 
para que as reivindicações da popu-
lação sejam atendidas. “Todo plano 
de governo é para quatro anos e de-
pende de orçamento, prioridades e 
convênios, itens que exigem tempo. 
Estamos com a consciência tran-
quila porque as coisas estão acon-
tecendo”, enfatiza. “Nesses três 
anos e meio de gestão tivemos que 
consertar muitas obras mal feitas no 
passado”, lembra.

Além de anunciar mais um paco-
te de pavimentação em Juquehy, a 

URBANIZAÇÃO

administração também comentou a 
implantação de um Conselho Tutelar 
no bairro, cujo veículo já foi adqui-
rido para atuar na região da Costa 
Sul. “As pessoas não terão mais que 
ir ao Centro da cidade quando preci-
sarem de um conselheiro”, destaca. 

Outra melhoria no bairro é cria-
ção de mais uma ESF (Estratégia 
Saúde da Família), que deverá fun-
cionar em breve. O prédio fica em 
local conhecido como Morro do Es-
quimó e a atual administração ga-
rante que a antiga unidade não será 
desativada.

Os moradores de Juquehy tam-
bém vão ganhar um Ginásio de Es-
portes, que será construído no final 

da rua Maria Madalena Faustino, em 
frente a Escola Municipal Prof.ª Nair 
Ribeiro de Almeida.

O chefe do Executivo destacou as 
várias realizações da atual Adminis-
tração, como aumento na rede de 
saneamento básico em vários bair-
ros do município; reforma e adapta-
ção de escolas; ônibus gratuito para 
estudantes universitários; criação 
de 3,5 mil vagas nas unidades es-
colares; reforma do Pronto Atendi-
mento de Boiçucanga; aumento dos 
veículos da GCM (Guarda Civil Muni-
cipal); início da construção do Hos-
pital em Boiçucanga, que deve ficar 
pronto até o início de 2013; dentre 
outras intervenções.

Rua Benício João dos Santos


