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Campanha ‘Bombeiro Sangue
Bom’ atinge meta de coleta

 “Bombeiro Sangue Bom”  é a campanha que o Cor-
po de Bombeiros de São Sebastião, em parceria como 
Hospital de Clínicas do município e o Hemocentro de 
Taubaté, promoveram no dia 5 de julho.

As doações foram feitas na própria corporação 
militar, no bairro do Porto Grande, na região central da 
cidade. De acordo com o primeiro-sargento bombeiro 
PM Paulo Sérgio Pelegrino, coordenador da campanha, 
a iniciativa cresce a cada ano: “A iniciativa começou 
em 2004 e o número cresce anualmente. No primeiro 
ano da ação conseguimos um número de 1.173 doações 
em todo o Estado, já em 2011 atingimos um montante 
de 27.583. Este ano queremos superar esses dados”, 
comentou. “Agradeço àqueles que ajudaram nessa 
empreitada e que se dispuseram a salvar outras vidas”, 
concluiu.

Ao todo foram distribuídas 95 senhas para 
recolhimento de sangue. Delas,  35 bolsas foram 
recusadas por algum problema sanguíneo  e 60 colhidas 

com sucesso. Números que cumpriram  a meta estipulada 
pelos organizadores.

A próxima campanha acontecerá daqui a três meses, 
dentro do intervalo necessário entre as doações, ou 
seja, 90 dias para mulheres e 60 para homens.

“Alfaiataria de Gestos”
é atração no Teatro

Uma  opção de entretenimento que encantou a noite deste domingo, dia 
oito, foi o espetáculo “Alfaiataria de Gestos”, da Incunábula Companhia, no 
Teatro Municipal, em São Sebastião.

Trabalho de dança contemporânea, o espetáculo mostrou, através de 
movimentos e gestos, a trajetória de um corpo ao longo da vida, em meio às 
preocupações, interesses,desejos e falta de afeto.

A peça com direção e texto de Roberto Alencar foi trazida pela Secretaria 
de Cultura e Turismo, com incentivo do Proac, da Secretaria de Estado da 
Cultura do Governo de São Paulo.  O espetáculo conta com a participação das 
intérpretes Renata Aspesi e Ana Seelaender.

Na opinião da turista Angélica Markic, de São Paulo, o espetáculo foi muito 

bom. “Gostei muito dos movimentos e da flexibilização dos atores, além da história refletindo os desejos e a imaginação do ser 
humano, do começo ao fim da vida”, ressaltou.

O grupo já se apresentou nas cidades de Santos, Mairiporã e Ilhabela. Deverá estrear na quinta-feira 12, na Funart, em São 
Paulo.

Atos oficiais pags 3 e 4

Número de doadores aumenta anualmente



2 3Lei N° 1768/2005 - Ano: 01 - Edição: 007 - 11 de julho de 2012 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Distribuição Gratuita Lei N° 1768/2005 - Ano: 01 - Edição: 007 - 11 de julho de 2012 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Distribuição Gratuita

LEI 2209

“Dispõe sobre oficialização de via pública.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sancionou a seguinte lei:

Artigo 1º- Fica oficializada e passa a denominar-se Travessa Benedita 
Simões Vicente a via pública situada no Bairro Barequeçaba, que assim 
se descreve e se caracteriza:- Inicia-se em um ponto 1 localizado no 
alinhamento do lado esquerdo da Rua Hemitério Vicente. Deste ponto 
segue com o rumo SE 59°57’00” e a distância de 74,81 m (setenta e 
quatro metros e oitenta e um centímetros), confrontando nesta extensão 
com quem de direito até o pondo 2. Deste ponto deflete à direita e 
segue com o rumo SW 29º32’43” e a distância de 12,40m (doze metros 
e quarenta centímetros), confrontando nesta extensão com  quem de 
direto até o ponto 3. Deste ponto deflete a esquerda e segue com o 
rumo SE 82º05’25” e a distância de 10,28m (dez metros e vinte e oito 
centímetros), confrontando nesta extensão com quem de direito até o 
ponto 4. Deste ponto deflete à direita e segue com o rumo SE75º33’00” e 
a distância de 19,42m (dezenove metros e quarenta e dois centímetros), 
confrontando nesta extensão com quem de direito até o ponto 5. Deste 
ponto deflete à direita e segue com o rumo SW33º11’52” e a distância 
de  2,21m (dois metros e vinte e um centímetros), confrontando nesta 
extensão com a Rua Candido de Moura Campos até atingir o ponto 
6. Deste ponto deflete à direita e segue com o rumo NW75º33’00” e a 
distância de  19,42m (dezenove metros e quarenta e dois centímetros), 
confrontando nesta extensão com quem de direito até o ponto 7. Deste 
ponto deflete à esquerda e segue com o rumo NW82º05’25” e a distância 
de  12,28m (doze metros e vinte e oito centímetros), confrontando nesta 
extensão com quem de direito até o ponto 8. Deste ponto deflete à 
direita e segue com o rumo NE29º32’43 e a distância de  11,79m (onze 
metros e setenta e nove centímetros), confrontando nesta extensão com 
quem de direito até o ponto 9. Deste ponto deflete à esquerda e segue 
com o rumo NW60º16’45” e a distância de  74,47m (setenta e quatro 
metros e quarenta e sete centímetros) confrontando nesta extensão com 
quem de direito até o ponto 10. Deste ponto deflete à direita e segue 
com o rumo NE52º07’43 e a distância de 4,32m (quatro metros e trinta 
e dois centímetros), confrontando nesta extensão com a Rua Hemitério 
Vicente até o ponto inicial desta descrição, encerrando no perímetro a 
área de 369,63m² (trezentos e sessenta e nove metros e sessenta e três 
decímetros quadrados). 

Artigo 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 3 de julho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 20 /2012

DECRETO 5362
“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 002112, de 08 de 

fevereiro de 2012.
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 por tempo de 
contribuição, de acordo com o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003.

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

IDALINA MARIA DA SILVA, matrícula nº. 1242-4, do cargo de Auxiliar de 
Saúde, referencia 6 ”J”, admitida em 01 de março de 1984.

Artigo 2º- Perceberá a servidora proventos integrais pela última 
remuneração, com reajuste pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de julho de 2012.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 27 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO 5363

“Dispõe sobre retificação do Decreto nº 3957/2007 de aposentadoria da 
servidora JUREMA COUTO DE ALESSIO”.

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

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica retificado o sétimo parágrafo do Decreto 3957 de 26 de 

dezembro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 “Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2008”.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
São Sebastião, 29 de Junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO 5364

“Dispõe sobre retificação do Decreto nº 5217/2011 de aposentadoria do 
servidor Antonio Eduardo Ferraz Mendes”.

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

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica retificado o quarto parágrafo do Decreto 5217 de 23 de 

dezembro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez, de 

acordo com o Artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal”.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 29 de junho de 2012.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO 5365
“Cria e nomeia Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação 
do Termo Aditivo ao  Termo de Parceria celebrado entre a Prefeitura de 
São Sebastião e a Primeiras Letras.”

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

Considerando o que dispõe os artigos 11 e 12 da Lei 9.790 de 23 de 
março de 1999, e o artigo 20, parágrafo único do Decreto nº 3.100 de 30 
de junho de 1999, ambos emitidos pela Presidência da República,

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica criada Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e 

Avaliação do Termo Aditivo ao Termo de Parceria do Projeto da Creche 
de Maresias, em cumprimento ao que determina a Cláusula Terceira, 
Inciso II, item 7, do Termo de Parceria celebrado por meio dos Decretos 
nº 5005/2011. 

Artigo 2º -  Competirá à Comissão de Avaliação monitorar, analisar 
e emitir parecer sobre os resultados atingidos, de acordo com o Plano 
de Trabalho. 

Artigo 3º - Ficam nomeados para compor a Comissão, os seguintes 
membros:
I – PELO PODER PÚBLICO

• OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JULIÃO
    Representante SEFAZ
• ELIANE DE FÁTIMA DE MELLO FERNANDES
   Representante SEDUC

II – PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
• ANDRÉIA CRISTINA DO RÊGO

III - PELA OSCIP
• LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 29 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

DECRETO 5366
“Dispõe sobre o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Parceria anexo ao 
Decreto 5.005/2011, que entre si celebram o Município de São Sebastião 
e a Primeiras Letras – Creche de Maresias”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 
Municipal nº. 1739/2005 e 1787/2005, e também em acordo com as Leis 
Federais nºs. 9790/99 e 8.666/93.    

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica alterado o Termo de Parceria anexo ao Decreto 

5.005/2011, celebrado com a Primeiras Letras, nos moldes do Segundo 
Termo Aditivo anexo.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 29 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

SEGUNDO  TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA ANEXO
AO DECRETO 5.005/2011
“Segundo Termo Aditivo ao Termo de Parceria anexo ao Decreto 
5.005/2011 que entre si celebram o Município de São Sebastião e 
Primeiras Letras”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião 
Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob 
o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei 
Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador 
do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada 
PARCEIRO PÚBLICO, e a  PRIMEIRAS LETRAS, entidade sem fins 
lucrativos, com endereço a Rua do Boi, 75 – Bairro de Boiçucanga – São 
Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.433.953/0001-55 e que 
consta do Processo MJ nº 08071.022480/2007-12, conforme despacho 
da Secretaria Nacional de Justiça de 07 de novembro de 2007, publicada 
no Diário Oficial de 14 de novembro de 2007, neste ato representada 
pelo seu Presidente, Sr. LEANDRO JOSÉ GIOVANNI  BOARETTO, 

brasileiro, casado,  portador do RG n.º 26.135.850-9 SSP/SP e CPF 
n.º 104.836.638-32, residente e domiciliado a Av. Guarda Mirim Juarez, 
475 – Indaiá – Caraguatatuba-SP doravante denominada Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, resolvem firmar este 
2° Termo Aditivo ao Termo de Parceria anexo ao Decreto 5.005/2011, 
de 03/01/2011  em conformidade com o Processo Administrativo nº. 
0040/2011, com fundamento no que dispõe a Leis  Federais nºs 9.790/99 
e 8.666/93, Decreto Federal nº 3.100/99 e a Lei Municipais nº. 1.739, 
de 29 de março de 2005 e Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 
mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.Este Termo de Parceria  tem como objeto:
a) De seu valor, previsto na Cláusula Quarta; e 
b) Do prazo de vigência do Termo de Parceria, previsto na Cláusula 
Décima. 
1.2. Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo deverão 
ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela 
OSCIP e aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante 
deste Termo Aditivo, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1.O valor do repasse do presente Termo Aditivo, correspondente ao 

período de prorrogação de prazo de vigência, será de R$ 346.500,00 
(trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos  reais), a ser repassado 
à OSCIP em 06 (seis) parcelas de R$ 57.750,00 (cinqüenta e sete mil 
setecentos e cinqüenta reais), nos termos do cronograma de desembolso 
abaixo:

Parcela Data Condição

01(Jul./2012)

Até 10 (dez) 
dias após a 
entrega da 
p r e s t a ç ã o 
de contas 
do 6º mês.

Mediante a aprovação da 
prestação de contas da parcela 
correspondente ao mês de 
maio de 2012 e respectivo 
relatório mensal de atividades 
desenvolvidas do Termo de 
Parceria Original.

02(Ago./2012)

Até 10 (dez) 
dias após a 
entrega da 
p r e s t a ç ã o 
de contas 
do 7º mês.

Mediante a aprovação da 
prestação de contas da parcela 
correspondente ao mês de 
junho de 2012 e respectivo 
relatório mensal de atividades 
desenvolvidas do Termo de 
parceria Original.

03(Set./2012)

Até 10 (dez) 
dias após a 
entrega da 
p r e s t a ç ã o 
de contas 
do 8º mês.

Mediante a aprovação da 
prestação de contas da parcela 
correspondente ao mês de 
julho de 2012 e respectivo 
relatório mensal de atividades 
desenvolvidas do Termo de 
Parceria Original.

04(Out./2012)

Até 10 (dez) 
dias após a 
entrega da 
p r e s t a ç ã o 
de contas 
do 9º mês.

Mediante a aprovação da 
prestação de contas da parcela 
correspondente ao mês de 
agosto de 2012 e respectivo 
relatório mensal de atividades 
desenvolvidas do Termo de 
Parceria Original.

05(Nov./2012)

Até 10 (dez) 
dias após a 
entrega da 
p r e s t a ç ã o 
de contas 
do 10º mês.

Mediante a aprovação da 
prestação de contas da parcela 
correspondente ao mês de 
setembro de 2012 e respectivo 
relatório mensal de atividades 
desenvolvidas do Termo de 
Parceria Original.

06(Dez./2012)

Até 10 (dez) 
dias após a 
entrega da 
p r e s t a ç ã o 
de contas 
do 11º mês.

Mediante a aprovação da 
prestação de contas da parcela 
correspondente ao mês de 
outubro de 2012 e respectivo 
relatório mensal de atividades 
desenvolvidas do Termo de 
Parceria Original.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Termo de Parceria fica prorrogado até 31 de 

dezembro de 2012.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo nº. 2, correrão a conta 

do Departamento 09.03 -Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, 
Categoria Econômica 3.3.50.43.00.000.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais cláusulas deste Termo de Parceria 

celebrado em 03/01/2011, sendo este Aditivo parte integrante daquele.

Por estarem justos e acordados, assinam o presente Aditivo ao Termo 
de Parceria em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas adiante indicadas, para que surta os efeitos legais.
São Sebastião,  29 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LEANDRO JOSÉ GIOVANNI  BOARETTO
Presidente

Testemunhas:
Ângela Regina Couto   RG. 8.469.360
Rafael Siqueira Moraes  RG 40.947.731

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 41/12
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei 

Municipal nº. 1476/2001, faz saber das alterações de dados cadastrais ocor-
ridas nos estabelecimentos licenciados junto a Vigilância Sanitária Municipal:
BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.

01 – Processo 13496/2011 – VALERIA PAIVA DE MATOS – CRF nº. 59808 
– a partir de 15/12/2011 – deixa a responsabilidade técnica da BCN DROGA-
RIA LTDA EPP - FARMA CONDE – RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 
43 – CENTRO, com a atividade COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (DROGARIA).

02 – Processo 13361/2011 – GEYSA LEOPOLDINO BAPTISTA – CRF nº. 
49687 – a partir de 13/12/2011 – deixa a responsabilidade técnica da RAIA 
S/A - DROGA RAIA – RUA DUQUE DE CAXIAS, 232 – CENTRO, com a ati-
vidade COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM 
MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (DROGARIA).

03 – Processo 3864/2011 – PRISCILA CANDIDO SOARES – CRF nº. 
52747-2 – a partir de 24/05/2012 – deixa a responsabilidade técnica RAIA 
S/A - DROGA RAIS – RUA DUQUE DE CAXIAS, 232 – CENTRO, com a ati-
vidade COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM 
MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (DROGARIA).

04 – Processo 8277/2011 – MOISES CALAIS E SILVA – CRF nº. 47366 – a 
partir de 28/07/2011 – deixa a responsabilidade técnica DO ALMOXARIFADO 
DA SAÚDE - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO – RUA MINAS GERAIS, 
56 – CENTRO, com a atividade DE DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS.

05 – Processo 9594/2011 – VALERIA PAIVA DE MATOS – CRF nº. 59808 
– a partir de 06/10/2011 – deixa a responsabilidade técnica DA NICOLE DE 
SOUZA CASTRO ME - DROGARIA MARESIAS – AV. DR. FRANCISCO 
LOUP, 904 – MARESIAS, com a atividade COMERCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS 
(DROGARIA).

06 – Processo 11313/2010 – AINSTEN AUREO CESAR CAMPOS – 
CRF nº. 43221 – a partir de 14/10/2010 – deixa a responsabilidade técnica 
DA EDSON DA SILVA TAVARES ME - DROGARIA SAHY – RUA MANOEL 
NETO, 45 – BARRA DO SAHY, com a atividade COMERCIO VAREJISTA 

“Dispõe sobre a autorização de uso de bem público a título precário e 
gratuito, para a entidade sem fins lucrativos denominada Primeiras Letras 
– Creche Maresias”. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no 
artigo 101, § 1º, da Lei Orgânica do Município.
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica autorizado, a título precário e gratuito e compartilhado 
o uso de bem público, localizado na Rua do Forno, 397 – Bairro de 
Maresias – São Sebastião/SP, para a entidade sem fins lucrativos 
denominada Primeiras Letras - Creche Maresias, visando o 
desenvolvimento das atividades concernentes à execução do Termo de 
Convênio, de acordo com o TERMO DE AUTORIZAÇÃO anexo, parte 
integrante deste Decreto.

Artigo 2º - A presente autorização vigorará de 01/07/2012 a 31/12/2012.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 29 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

“Termo de Autorização de uso de bem público a título precário e gratuito 
e compartilhado que entre si celebram o Município de São Sebastião e 
a Primeiras Letras”.

Pelo presente instrumento de autorização de uso de bem público a título 
precário e gratuito, de um lado, a PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º.482.832/0001-92, estabelecida à Rua 
Sebastião Silvestre Neves, n.º 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP. 
11600-000, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, doravante denominado Município e, 
de outro lado, PRIMEIRAS LETRAS, entidade sem fins lucrativos, 
com o endereço a Rua do Boi, nº 75 – Boiçucanga – São Sebastião/
SP, inscrita no CNPJ/MF 08.433.953/0001-55, neste ato representada 
pelo seu Presidente Sr. LEANDRO JOSé GIOVANNI BOARETTO, 
brasileiro, casado, portador do RG n.º 26.135.850-9 SSP/SP e CPF n.º 
104.836.638-32, , doravante denominada Entidade, resolvem celebrar 
o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 
A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO E COMPARTILHADO, com 
fundamento no artigo 101, § 1º, da Lei Orgânica do Município, mediante 
as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 O presente instrumento tem como objeto a AUTORIZAÇÃO DE USO 

A TÍTULO PRECÁRIO, GRATUITO E COMPARTILHADO DE ESPAÇO 
localizado na Rua do Forno, 397 – Bairro de Maresias – São Sebastião/
SP, conforme “croqui” constante do Anexo I, visando o desenvolvimento 
das atividades concernentes à execução do Termo de Parceria.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA UTILIZAÇÃO

2 O presente termo terá vigência de 01/07/2012  até 31/12/2012, 
podendo a qualquer tempo ser renunciado mediante manifestação por 
escrito de qualquer uma das partes, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias.

2.1. A área objeto da presente autorização de uso somente poderá 
ser utilizada para a finalidade prevista na cláusula primeira, sendo-lhe 
vedado ceder seu uso a terceiros, sob qualquer título.

2.2. A ENTIDADE utilizará a área apenas no período mencionado no 
item 2 deste termo, devendo desocupá-lo tão logo termine o aludido 
prazo, independentemente de notificação ou interpelação, sob pena de 
desocupação por via administrativa.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3. O espaço cedido encontra-se em adequadas condições de uso, 
conforme relatório fotográfico – Anexo II, contendo os mobiliários e 
equipamentos relacionados no Anexo III deste, devendo ser devolvido 
ao final da presente autorização de espaço em igualdade de condições.

3.1. A ENTIDADE obedecerá ao regulamento interno da Secretaria 
Municipal da educação.

3.2 A ENTIDADE obriga-se a manter as dependências cedidas 
em boas condições, para assim as restituir quando findar a presente 
autorização de uso, sem que haja direito a retenção ou indenização por 
quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão desde já, 
incorporadas ao prédio, bem como em comunicar por escrito quando da 
execução de alguma delas, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas 
de antecedência.

3.3 Os termos da presente autorização não geram vínculos trabalhistas 
entre a Secretaria Municipal da Educação e os colaboradores da 
ENTIDADE, mesmo que estes venham a disponibilizarem empregados 
para os serviços.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião/SP, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao presente Termo de Autorização, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, firma-se o presente 
Termo em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes 
e testemunhas baixo.
São Sebastião, 29 de junho de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO 
Presidente Primeiras Letras

Testemunhas:
Ângela Regina Couto  RG. 8.469.360
Rafael Siqueira Moraes  RG 40.947.731

DECRETO 5367

DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS 
(DROGARIA).

07 – Processo 4999/2010 – SABRINA LIMA DOS SANTOS – CRF nº. 
43893 – a partir de 29/06/2010 – deixa a responsabilidade técnica DA JOSé 
RONALDO BEZERRA DROGARIA ME - DROGARIA SÃO SEBASTIÃO –  
ESTRADA DO CAMBURI, 87/06 – CAMBURI, com a atividade COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE 
FORMULAS (DROGARIA).

08 – Processo 3939/2011 – SONIA MARIA BURG – CRM nº. 15288 
– a partir de 05/10/2011 – deixa a responsabilidade técnica DA ECO-RAD 
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ECO-RAD – RUA NOSSA 
SENHORA DA PAZ, 126 – CENTRO, com a atividade AMBUKLATÓRIO DE 
SAÚDE OCUPACIONAL.

09 – Processo 3218/2012 – RODRIGO PINTO NOGUEIRA – CRF nº. 
43866 – a partir de 05/03/2012 – deixa a responsabilidade técnica DA SER-
GIO DOS SANTOS CHAIM & CIA LTDA – AV. DR. FRANCISCO LOUP, 1170 
LOJA 1 – MARESIAS, com a atividade COMERCIO VAREJISTA DE PRO-
DUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (DRO-
GARIA).

10 – Processo 708/2012 – POLIANA GONZAGA VIEIRA – CRF nº. 62539 
– a partir de 10/01/2012 – deixa a responsabilidade técnica DA JORGE ITI-
RO NAGATA ME - DROGATUDO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA – AV. 
WALKIR VERGANI, 318 – BOIÇUCANGA, com a atividade COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE 
FORMULAS (DROGARIA).

LAUDA 41/12
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.

01 – Processo 3985/2012 – MARIO CASEMIRO DOS REIS JUNIOR 
– CRF nº. 53617 – a partir de 21/03/2012 – assume a responsabilidade 
técnica da empresa SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS CHAIM & CIA 
LTDA – situada na AV. FRANCISCO LOUP, 1170 LOJA 1 - MARESIAS, 
com a atividade de DROGARIA.

02 – Processo 3979/2012 – PAULA ALVES DE SOUZA – CRF nº. 
61600 – a partir de 21/03/2012 – assume a responsabilidade técnica da 
empresa PHARMACIA MOISHA LTDA – situada na RUA ENG. MARIO 
QUEIROZ GALVÃO, 452 LOJA 11 - JUQUEHY, com a atividade de DRO-
GARIA.

Jogos Regionais
ESPORTE

Com uma delegação formada por 
380 pessoas, entre atletas, equipe de 
apoio e técnicos, São Sebastião par-
te para os Jogos Regionais na próxima 
quarta-feira, 18. A saída oficial aconte-
ce na rua da praia, Centro Histórico, às 
17h. O destino é Caraguatatuba, cidade 
sede da edição deste ano.

A abertura acontece também no dia 
18, a partir das 18h30, no ginásio muni-
cipal de Caraguatatuba Ubaldo Gonçal-
ves. As competições valendo medalhas 
estão programadas para acontecer en-
tre 19 e 28 de julho.

No início dos jogos, vão à Caraguá, 
as modalidades que iniciam nas com-
petições.

O alojamento da delegação é na 
Emef Professor Benedito Marcondes, no 
Barranco Alto.

São Sebastião participa da segunda 
divisão dos Regionais e busca o resulta-
do para ficar entre os três melhores e 
ter acesso à primeira divisão em 2013. 
Neste ano, a cidade participa de 25 
modalidades.

O município será representado nas 
competições de atletismo, basquete, 
biribol, bocha, capoeira, damas, fute-
bol de campo, futsal, ginástica rítmi-
ca, handebol, judô, karatê, malha, ta-
ekwondo, tênis de campo, vôlei, vôlei 
praia e xadrez, todos no masculino e 
feminino. A  natação e o  tênis de mesa  

serão representados apenas na catego-
ria masculino.

Outras modalidades foram adiciona-
das ao calendário de disputas para este 
ano. O município levará atletas para 
disputar no beach soccer, futebol de 
mesa, futevôlei, vela e vôo livre.

São Sebastião participa de 25 modalidades em 2012
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A tradicional festa de São Pedro 
Pescador, no São Francisco em São 
Sebastião, atraiu milhares de pessoas 
durante  quatro dias.  De quinta-
feira 5, a domingo 8, o público pôde 
apreciar comidas e bebidas típicas 
deliciosas, atrações culturais e shows 
sertanejos preparados pela paróquia 
Nossa Senhora do Amparo juntamente 
com a colônia de pesca do bairro, 
com apoio da secretaria de Cultura e 
Turismo.

Apresentações de quadrilhas 
inusitadas marcaram a noite de sexta-
feira 6, com a mistura de elementos 
variados, desde o break dance à dança 
sertaneja, com alunos do projeto 
Vivendo e Aprendendo.  O “Cidadão 
Criança” também surpreendeu o 
público ao dançar em pernas de pau. A 
dupla Jonathan e Alandi agitou o resto 
da noite ao interpretar alguns hits 
sertanejos.

No sábado 7, a festa ficou por conta 
da banda Os Traiados. Quem esteve 
presente pôde conferir a apresentação 
da quadrilha e saborear os pratos das 
barracas com comidas típicas e a 
tainha, já tradicional.

Frequentador da festa há muitos 
anos, o morador do bairro, Luiz Alberto 
Siles, avaliou a festa como excelente. 
“Gosto muito das quadrilhas, porque 
nos remetem à nossa infância”, 
destacou.

O último dia da festa atraiu bom 
público na noite de domingo .  A dupla 
sebastianense Romeu e Rogério agitou 
e fez o público dançar ao som de várias 
músicas sertanejas e outros estilos.

As amigas Thaís Francisco Moreira dos 
Santos e Juliana Saleira são frenquen-
tadoras da festa há muito tempo. “As 
pessoas do bairro esperam por ela o ano 
inteiro. É nítida a integração entre a 
igreja, a comunidade e mesmo turistas. 
Aqui nós encontramos boas comidas, 
bebidas, amigos, professores. Enfim, é 
uma atração para todas as idades além 
de manter a tradição”, comentaram.

Para o frei Carlos Nunes, responsável 
pela paróquia organizadora do evento, 
foi uma grande satisfação ver o sucesso 
da ação. “Como moramos em um bairro 
que abriga uma grande comunidade de 
pescadores, resolvemos fazer essa festa 
especial em homenagem a eles. E tem 
dado certo há mais de 70 anos”, decla-
rou o frei.

O morador do Portal da Olaria, Paulo 
de Lima Castanha Filho, em sua primeira 
vez no evento afirmou ter valido à pena. 
“Gostei bastante da festa. Vim com a 

Tradicional festa de São Pedro 
Pescador anima o final de semana

família e aproveitamos bastante”, 
contou. Assim como o sebastianense, 
Marcos Alves Silva, de Santos, em sua 
‘estreia’ na festa, elogiou a festivida-
de. “Vim com minha esposa e aprovei-
tamos bastante. Valeu à pena ter vindo 
conhecer; gostamos bastante”, Dioné 
de Souza, de Caraguatatuba, também 
prestigiou a festa. “Vim com amigos 
e nos divertimos bastante. Estive em 
outras ocasiões e percebi que a organi-
zação está melhor em termos de estru-
tura”, observou.

Para a voluntária da festa, Maria de 
Lurdes Silva, moradora do São Francis-
co, o público presente superou a ex-
pectativa do grupo. “Gostamos bastan-
te do movimento que ficou acima do 
esperado. As pessoas ficaram, em mé-
dia, até às 2h, consumindo e se diver-
tindo bastante. Conseguimos vender 
bastante coisa, superando bem o que 
esperávamos”, informou Maria.

CULTURA

Moradores da região prestigiaram e garantiram o sucesso da festa

Diversidade e animação tomam conta do evento

SATISFAÇÃO


