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DECRETO Nº 5492/2012

“Dispõe sobre os preços públicos e dá outras providências.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Artigo 1º. Fica instituída a Tabela de Preços de Serviços Públicos de que trata a Lei n.º 721, de 30 de novembro de 1989, consignada 

Emolumentos, conforme segue:
TABELA I

ESPECIFICAÇÕES VALOR (R$)
I.        ATESTADOS
          a) por lauda, até 33 linhas 10,00
          b) sobre o que exceder, por lauda ou fração 8,00
II.      BUSCAS, por ano 8,00
III.     CERTIDÕES
          a) as negativas ou positivas, referentes a assuntos fiscais:
              1. por lauda, até 33 linhas 10,00
              2. sobre o que exceder, por lauda ou fração 8,00
           b) as referentes a vistorias de prédios:
              1. Costa Norte: Praia Preta à Praia Deserta 55,00
              2. Pontal da Cruz ao Bairro de São Francisco               56,00
              3. Cigarras ao Canto do Mar 58,00
              4. Costa Sul: Praia Grande à Calhetas 60,00
              5. Toque-Toque Pequeno à Maresias 64,00
              6. Boiçucanga à Praia Preta 73,00
              7. Juquey à Boracéia 80,00
           c) outros assuntos:
              1. por lauda, até 33 linhas 10,00
              2. sobre o que exceder, por lauda ou fração 8,00
IV.   CÓPIA DE DOCUMENTOS
          a) por lauda, até 33 linhas 10,00
          b) sobre o que exceder, por lauda ou fração 8,00
V.    REQUERIMENTOS, RECURSOS OU MEMORIAIS
          a) assuntos gerais 10,00
          b) assuntos  acompanhados  por  projetos  em  cópias  xerox    ou                         
              heliográficas 20,00
VI.   CÓPIAS DE SEGUNDAS VIAS DE AVISOS DE RECIBO 10,00
VII.  CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE TEXTOS LEGAIS
               a) até 10 laudas 10,00
               b) sobre o que exceder, por lauda ou fração 1,00
VIII.  CÓPIA COMPLETA DO PLANO DIRETOR EM C.D. 60,00

TABELA II
ESPECIFICAÇÕES VALOR R$

I.       Sepultamento em qualquer tipo de jazigo, salvo os indigentes 55,00
II.     Utilização do Velório Municipal 65,00
III.    Utilização da gaveta, válida por cinco anos 280,00
IV.    Reforma  de  prazos de permanência,   em qualquer  tipo  de  jazigo, 
         no máximo uma renovação por 5 anos                                                      

            
            400,00

V.    Ossário   -   Urna   Perpétua   (incluído  o  serviço  de  exumação  e  
        transferência) 170,00
VI.   Exumação para transladação ou transferência, quando a pedido 170,00

TABELA III
ESPECIFICAÇÕES VALOR R$

I.        Aprovação de Planta (por m²):
a) até 500 m²
b) acima de 500 até 1.000 m²
c) acima de 1.000 m²

3,00
2,00
1,00

II.      Alinhamento e Nivelamento (por metro linear) 4,00
III.     Numeração de prédios (por unidade) 30,00
IV.     Apreensão de bens, por abandono  ou  por  infração a dispositivos regulamentares (por unidade) 200,00
V.      Apreensão de animais de grande porte, nas vias, logradouros  públicos e estradas (por unidade) 200,00
VI.    Guarda ou estadia de animais (por dia e unidade) 40,00
VII.   Armazenamento ou estadia de qualquer bem, coisa ou semovente (por  unidade) 40,00
VIII.  Remoção  de  restos  de  limpeza,  podação  de  árvores  e   jardins, 50,00          entulho,  terra  e sobra de material de construção ou reforma
IX.    Desinterdição de Estabelecimento 100,00
X.     Desmembramento por lote 40,00
XI.    Substituição de plantas (por m²) 2,00
XII.  Autorização    de  visitas  às   trilhas   e   passeios   de   ecoturismo,  
        entendendo-se  visita  como  entrada   de  cada grupo  conforme  a        
        capacidade de carga para caso

10,00

XIII. Cópia foto-radar trânsito 15,00
XIV. Plotagem (aerofoto) em folha A0 (1,20X0,90), por folha 60,00
XV. Individualização cadastral de imóveis em condomínio (por unidade)              40,00

TABELA IV
ESPECIFICAÇÕES VALOR R$

I.        Cessão de tendas e infraestrutura no evento Festa de São Sebastião:
 a) destinadas ao comércio em geral (exceto alimentação):

1- exploradas por empresas estabelecidas no município
2- exploradas por empresas não estabelecidas no município

 b) destinadas à alimentação – situadas na praça da festa

4.000,00
6.500,00

10.000,00

Artigo 2º. Ficam isentos do pagamento previsto nos itens I, II, III, X e XI da Tabela III deste Decreto os beneficiários da Lei Municipal nº. 
1.850/2007, bem como o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil dos imóveis localizados em Zona declarada de Especial Interesse 
Social.

Artigo 3º. Este decreto entra em vigor em 01 de janeiro de 2013, revogando as disposições em contrário.
São Sebastião,    18      de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

“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 004876, de 29 

de abril  de 2011.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS –

Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 12/11/2012, 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, § 1º, inciso II da 
Constituição Federal.

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

servidora IRACI FÁTIMA RODRIGUES ROMEIRO GIUDICE, 
matrícula nº. 3646-3, do cargo de Servente, Referência 1”G”, 
admitida em 19  de julho de 1995.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos proporcionais pela 
média contributiva, limitada a 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 07 de dezembro de 2012.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 18  de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5493/2012

“Dispõe sobre alteração de denominação de via pública”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI prefeito municipal de São 

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

Artigo 1º- Fica denominada de “Avenida Oscar Niemeyer”, a via 
pública ora denominada de Avenida Netuno, situada no Bairro Canto 
do Mar, neste Município.

Artigo  2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 20 de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 52/2012

Autoria do Vereador: Paulo Julião

LEI Nº 2231/2012

LEI Nº 2232/2012

“Declara de Utilidade Pública a Associação dos Jornalistas do 
Estado de São Paulo - AJESP”.

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

Artigo 1º- É declarada de Utilidade Pública a Associação dos 
Jornalistas do Estado de São Paulo – AJESP, inscrita no CNPJ nº 
12.999.985/0001-90, com sede neste município.

Artigo 2º- A entidade distinguida, salvo motivo justo, a critério do 
Chefe do Poder Executivo deverá apresentar até 30 dias após o 
término do convênio, ao órgão competente da Prefeitura Municipal 
de São Sebastião, relatório circunstanciado dos serviços prestados a 
coletividade no ano precedente.

Artigo 3º- Cessarão os efeitos de declaração de utilidade pública 
caso a entidade:

I - Deixe de cumprir por 03 (três) anos consecutivos as exigências 
do artigo 2º.

II – Substitua os fins estatutários ou negue-se a prestar os serviços 
nestes compreendidos.

III – Altere a sua denominação e, dentro de 90 (noventa) dias 
contados da averbação no registro público, não comunique a 
ocorrência ao departamento competente da Prefeitura Municipal de 
São Sebastião.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 20 de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 08/2012

Autoria do Vereador: Paulo Henrique Ribeiro Santana – “PH”
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“Regulamenta os critérios de Pontuação e Concurso de: Remoção, Atribuição de Classes e ou Aulas, 
Carga Complementar, Remanejamento e Carga Suplementar dos integrantes da Rede Municipal de Ensino 
de São Sebastião, lotados na Secretaria de Educação, e define a composição da Jornada de Trabalho em 
conformidade com a Lei Federal 11738/2008, distribuindo o quadro de docentes em quantidade de aulas 
a serem ministradas.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de atendimento a Lei Federal 11738/2008;
Considerando a necessidade de prover recursos de incentivo a formação do pessoal docente, 

disponibilizando horário pedagógico remunerado para tal fim;
Considerando a necessidade de instituir critérios de Pontuação e Concursos de: Remoção, Atribuição 

de Classes e ou Aulas, Carga Complementar, Remanejamento e Carga Suplementar dos integrantes da 
Rede Municipal de Ensino de São Sebastião;

Considerando a prerrogativa estatutária de regulamentação de procedimentos;
Considerando que a matriz curricular das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática é composta 

de 6 (seis) horas/aula semanais e a disciplina Ciências de 3 (três) horas aula semanais, ressalvadas as 
especificidades da EJA.

Considerando a necessidade de instituir mecanismos de controle do absenteísmo na rede municipal;
D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DAS JORNADAS

Artigo 1.  Em atendimento à Lei Federal 11738/2008, a jornada de trabalho do pessoal do Quadro 
do Magistério da rede municipal de ensino, lotados na Secretaria de Educação será distribuída em 
percentuais de 2/3 em atividades de interação com alunos e 1/3 de atividades extraclasses.

Artigo 2.  Para toda a rede municipal, a jornada de trabalho do pessoal do Quadro do Magistério lotada 
na Secretaria de Educação será de 27 horas semanais assim distribuídas:

18 (dezoito) horas semanais para desempenho das atividades de interação com os alunos;
09 (nove) horas semanais de trabalhos pedagógicos assim distribuídos: 02 horas de Trabalho 

Coletivo na Unidade Escolar, 02 Horas de Trabalho Pedagógico Individual na Unidade Escolar, e 
05 Horas em atividades atinentes as atribuições do cargo que ocupa, em local de livre escolha, 
passíveis de convocação para formação continuada.

§1º Entende-se por jornada semanal de trabalho, o conjunto de horas em atividades com alunos, horas 
de trabalho pedagógico individual na escola, horas de trabalho pedagógico coletivo na escola e horas de 
atividades pedagógicas livres.

§ 2º As Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo na escola serão utilizadas para reunião destinadas: 
à preparação de trabalho didático, à colaboração com a administração da unidade escolar, às reuniões 
pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a 
proposta pedagógica de cada unidade escolar, e a outras atividades pedagógicas e de estudo, de caráter 
coletivo, organizadas pelo estabelecimento de ensino, bem como para atendimento a pais de alunos.

§ 3º As Horas de Trabalho Pedagógico Individual na escola, que se refere o §1º deverão ser realizadas 
fora do período de atividades com alunos.

§4º A razão de 1/3 de jornada semanal destinada à atividades extra classe será considerada também 
para fins do cômputo de valores a serem descontados em pecúnia do docente em situação de absenteísmo.

§5º A atribuição dos professores municipalizados, em especial das disciplinas de Educação Fundamental 
II, com grade curricular específica, terão suas peculiaridades respeitadas, desde que atendam as 
necessidades do município.

§6º A atribuição dos professores que optarem pela docência na Educação de Jovens e Adultos terão 
suas peculiaridades adequadas de acordo com o interesse da Administração.

Artigo 3. A distribuição do trabalho do profissional do Quadro do Magistério, observada a jornada 
semanal de trabalho é de responsabilidade da unidade escolar ou administrativa, e deve estar articulada 
com o projeto político-pedagógico da escola com acompanhamento da Secretaria Municipal da Educação.

CAPITULO II
DA REMOÇÃO

Artigo 4. As inscrições para o Concurso de Remoção serão feitas em formulário próprio, que será 
apresentado na Unidade Sede e entregue pelo Diretor de Escola na Secretaria Municipal da Educação, 
até o prazo determinado em edital.

Artigo 5. Remoção é a movimentação do ocupante de cargo do Quadro do Magistério de uma para 
outra unidade de ensino ou unidade organizacional da Secretaria Municipal de Educação, sem que se 
modifique sua situação funcional.

§1° Dar-se-á a remoção nas seguintes situações:
I - de ofício, no interesse da Administração, desde que devidamente justificada;
II - a pedido, atendida a conveniência do serviço e observada a data da última remoção.
§2° A remoção poderá ocorrer:
I - por concurso;
II - por permuta.
Artigo 6. A remoção só será admissível no período compreendido entre o término de um ano letivo e o 

início do outro ou, excepcionalmente, atendendo à necessidade da Administração.
Artigo 7. Os critérios de pontuação para classificação dos candidatos à remoção serão estabelecidos 

em edital específico, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, anualmente, atendidos os critérios 
mínimos de tempo no serviço público e:

I - tempo de serviço público em sala de aula;
II - títulos de formação e capacitação profissional, sendo:

a) pós-graduação lato sensu na área de educação;
b) pós-graduação, mestrado, stricto sensu na área de educação;
c) pós-graduação, doutorado, na área de educação;
d) licenciatura na área de educação, não exigida para o exercício do cargo;
e) cursos seqüenciais, de aperfeiçoamento, especialização ou capacitação na área de educação.

Artigo 8. A remoção por permuta far-se-á a requerimento de ambos os interessados.
§1° A remoção por permuta somente poderá ser concedida quando os requerentes exercerem atividades 

da mesma natureza, nível e grau de habilitação além de integração com o plano de trabalho da Secretaria 
Municipal de Educação.

Artigo 9. O professor em situação excedente será inscrito automaticamente no próximo concurso de 
remoção, com prioridade de escolha.

Parágrafo único. Havendo mais de um professor em situação excedente, será estabelecida uma 
classificação obedecendo aos mesmos critérios do concurso de remoção.

Artigo 10. A abertura do Concurso de Remoção dar-se-á por meio de Edital publicado pela Secretaria 

Municipal da Educação, no qual constará o prazo, local de entrega das inscrições e demais condições e 
critérios a serem preenchidos pelos professores.

Artigo 11. Fica vedada a juntada ou substituição de documentos após o ato de inscrição.
Artigo 12. Será indeferida a inscrição para remoção por permuta do Professor:
I. Readaptado;
II. Que não possui lotação em Unidade Escolar;
III. Que tenha se removido por permuta nos dois últimos anos
IV. Que não esteja no efetivo exercício da regência de classe;
V. Que já tenha alcançado tempo de serviço necessário à aposentadoria ou para aquele a quem 

faltem apenas 03(três) anos para completar este prazo;
VI. Encontre-se em processo de avaliação médica para readaptação profissional;
VII. Com impedimentos previstos em legislação.

Artigo 13. Será indeferida a inscrição para remoção por concurso do Professor:
I. Readaptado;
II. Que não possui lotação em Unidade Escolar;
III. Com impedimentos previstos em legislação.

Artigo 14. A inscrição do Professor para a remoção deverá ser única para cada uma das opções, ou por 
concurso ou por permuta, não sendo permitido participar das duas modalidades.

CAPÍTULO III
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSE E OU AULAS

Artigo 15. A atribuição de classes e aulas, objetiva:
I - a acomodação dos docentes nas unidades escolares da rede municipal de ensino de São Sebastião;
II - a fixação da forma de cumprimento da jornada de trabalho e;
III - a definição do horário de trabalho e período correspondente.
Parágrafo único. A atribuição a que se refere este artigo será anual, precedendo o início do ano letivo.
Artigo 16. Caberá aos Diretores de Unidade Educacional tomar as providências necessárias à 

divulgação, à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientarão as atribuições de 
classes e/ ou aulas dos docentes respeitado o Plano de Trabalho da Secretaria Municipal de Educação e 
demais diretrizes emitidas nesse sentido.

Parágrafo Único: É de responsabilidade do Professor que estiver gozando de algum tipo de afastamento 
previsto em lei, manter contato com a Unidade de Lotação, a fim de tomar ciência das publicações e 
manifestações tanto de ordem administrativa quanto de ordem pedagógica que tenham impacto sobre 
sua vida funcional.

Artigo 17. Os critérios de pontuação para classificação dos docentes para a atribuição de classes e/
ou aulas, serão estabelecidos em edital específico, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, 
atendidos os seguintes critérios mínimos:

I - tempo de serviço público em sala de aula;
II - tempo de docência na série;
III - títulos de formação e capacitação profissional a ser divulgado através de regimento próprio tendo 

em vista a diversidade de projetos de capacitação e prioridades estabelecidas no Plano de Trabalho da 
Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 18. O processo de atribuição de classes e/ou aulas compreenderá as seguintes etapas:

I - convocação;
II - inscrição / classificação;
III – atribuição por termo da comissão;

Artigo 19. Competirá aos Diretores de Unidade Educacional, ou seu substituto legal, compatibilizar 
e harmonizar os horários das classes e turnos de funcionamento, visando o cumprimento da proposta 
educacional da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o plano de lotação aprovado.

§1° No decorrer do ano letivo, as classes e/ou aulas de escolas que forem instaladas, em virtude de 
incorporação ou fusão de unidades escolares ou, ainda, em decorrência de incorporação de classes de 
outra unidade escolar, serão atribuídas, inicialmente, na unidade escolar incorporadora.

§2° As classes e/ou aulas que forem criadas ou ficarem livres, durante o processo inicial de atribuição, 
serão oferecidas, prioritariamente, aos docentes declarados excedentes.

Artigo 20. A Atribuição de Classes e ou Aulas ocorrerá em duas fases:
Fase 1 – Unidade Escolar: atribuição de classe e ou aulas aos titulares de cargo para constituição de 

jornada de trabalho, obedecendo à classificação de pontuação em ordem decrescente.
Fase 2 – Secretaria Municipal da Educação:
I. Atribuição de Carga Complementar de trabalho docente;
II. Atribuição de Classes e ou Aulas ao docente adido de outras Unidades Escolares;
III. Atribuição ao docente remanejado.
IV. Atribuição ao docente com lotação na Secretaria Municipal da Educação;
V. Atribuição de Carga Suplementar de trabalho docente.

Artigo 21. A Atribuição de Aulas na Educação de Jovens e Adultos far-se-á conforme segue:
I. No Ensino Fundamental I, as aulas de Educação de Jovens e Adultos independente da quantidade, 

não comporão cargo vago para Remoção e nova Atribuição, e serão atribuídas apenas no processo de 
remanejamento ou carga suplementar.

II. No caso do professor efetivo do quadro do magistério da rede municipal, de Ensino Fundamental 
II - de 6º a 9º ano, poderão ser atribuídas, em qualquer desses momentos, para constituição de jornada de 
trabalho dos titulares do cargo, observadas as peculiaridades da EJA.

III. Em razão da semestralidade do curso, as atribuições de Ensino Fundamental II - de 6º a 9º ano 
realizarse-ão em dois momentos: um precedente ao primeiro semestre e o outro, no início do segundo 
semestre, justificado pela possibilidade de redução ou aumento no número de classes e ou aulas.

IV. No caso do professor de Ensino Fundamental I que atribuir sua jornada de trabalho no Termo I da 
Educação Básica I, terá validade para todo o ano letivo, nos termos da Resolução nº03 da Câmara de 
Educação Básica do MEC.

§ 1º São requisitos fundamentais para atribuição na Educação de Jovens e Adultos, 
a) Ser alfabetizador por no mínimo 05 (cinco) anos, para o docente que atuar o Ensino Fundamental 

I – de 1º ao 5º ano.
b) Ter disponibilidade e participar efetivamente das formações continuadas;
c) Participar em proporcionalidade à atribuição, dos respectivos HTPC´s, ou seja, o profissional de 

Ensino Fundamental II, que tiver sua jornada composta por turmas regulares e da EJA, participem 
efetivamente dos HTPC´s correspondentes a fim de contribuir e aproveitar dos conteúdos dos dois 
segmentos.

§ 2º O requisito da alínea “a” do parágrafo anterior deverá ser comprovado através de declaração das 
Unidades Escolares em que atuou como alfabetizador, o da alínea “b” se dará por termo de compromisso 

DECRETO Nº 5496/2012

DECRETO Nº 5494/2012
“Dispõe sobre a regulamentação da Lei 2157/2011 de 19/10/2011”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais, e considerando os termos, da Lei n° 2157/2011 e o Padrão Descritivo de Medicamentos 
da Unidade Catalogadora do Catálogo de Materiais do Ministério da Saúde (UC/MS-CATMAT) 2011, que 
regulamenta a descrição padronizada de medicamentos e produtos para a saúde.

D E C R E T A:
Artigo 1º Caberá a Comissão Permanente de Padronização de Medicamentos, Insumos Hospitalares 

e Equipamentos Médicos – COPAME, o fornecimento da Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais – REMUME, aprovada pelo Secretário da Saúde, atualizada à municipalidade, representada 
pelo Almoxarifado da Saúde para que este promova a Lista de Medicamentos existentes nos estoques, 
afim de, suprir os requisitos da Lei 2157/2011.

Artigo 2º O Almoxarifado da Saúde será encarregado de preparar e manter lista atualizada contendo 
os medicamentos pertencentes à REMUME, assim como os que estiverem em falta nos estoques e o 
motivo da ausência destas medicações e a previsão de regularização desta situação.

Artigo 3º As alterações da REMUME deverão ser oficiadas ao Almoxarifado da Saúde, para que este 
promova as adequações necessárias à manutenção das informações contidas no site da Prefeitura 
Municipal, no tocante a medicamentos.

Artigo 4º O site oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião disporá de link de acesso a Lista 
REMUME e a Lista de Medicamentos em Falta;

Artigo 5º Tão logo o medicamento em falta se torne presente nos estoques, a lista de Medicamentos 
em Falta deverá ser atualizada, visando à correta informação aos munícipes sobre a condição de 
fornecimento dos medicamentos que fazem uso.

Artigo 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Artigo 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
São Sebastião, 19 de dezembro de 2012

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
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assinado por ocasião da atribuição.
§ 3º A Atribuição de Aulas e ou Classes para os Professores que atribuírem turmas de 6º ao 9º ano dar-

se-á em blocos de aulas e em ordem decrescente de pontuação. 
SEÇÃO I

Da atribuição de Classes e ou Aulas Durante o Ano Letivo
Artigo 22. As Atribuições de Classes e ou Aulas durante o ano, realizar-se-ão na Secretaria Municipal 

da Educação, para os docentes em exercício, atendendo-se:
a) Adido da própria Unidade Escolar;
b) Para constituição da jornada de trabalho docente que esteja sendo completada em outra Unidade 

Escolar;
c) Para atribuição de Carga Suplementar de trabalho.
Parágrafo único A atribuição de Carga Suplementar de trabalho docente eventual que não exceder até 

30 (trinta) dias corridos será feita pela Direção da Unidade Escolar.
CAPÍTULO IV

DO REMANEJAMENTO
Artigo 23. Observados os requisitos legais, haverá remanejamento do pessoal do quadro do magistério 

para suprir vagas emergentes por impedimento legal dos docentes e especialistas de educação.
Artigo 24. Entende-se por remanejamento o deslocamento provisório, por período determinado, do 

professor efetivo para ministrar aulas em outra unidade escolar, permanecendo o seu cargo na sede de 
origem.

Artigo 25. O processo de remanejamento para função docente será coordenado pela Secretaria 
Municipal de Educação.

Artigo 26. O convite para participação do Professor no processo de Remanejamento se dará por meio 
de Edital publicado pela Secretaria Municipal da Educação, no qual constarão: o prazo e demais condições 
e critérios a serem preenchidos pelos professores.

CAPÍTULO V
DA ATRIBUIÇÃO DA CARGA SUPLEMENTAR

Artigo 27. Entende-se por carga suplementar de trabalho o número de horas prestadas pelo docente, 
além daquelas fixadas para a jornada de trabalho, a fim de atender as necessidades das Unidades 
Escolares.

Artigo 28. As Classes e ou Aulas originadas por afastamentos, licenças, criadas após o processo de 
remoção ou livres serão oferecidas como substituição, em caráter de Carga Suplementar, obedecendo à 
classificação geral.

Parágrafo Único O número de horas semanais de carga suplementar de trabalho corresponderá à 
diferença entre a jornada do docente e a quantidade de aulas semanais atribuídas.

Artigo 29. O cálculo da remuneração referente à carga suplementar será feito pelo vencimento básico 
inicial da categoria.

Artigo 30. Fica vedada a atribuição ou a remuneração da carga suplementar nos seguintes casos:
I - em gozo da licença-prêmio;
II - em gozo de férias;
III - em atestado médico ou licença-saúde;
IV - falta justificada ou injustificada;
V - afastamento por disponibilidade;
VI - afastamento eleitoral;
VII - licença sem vencimentos;
VIII - licença por motivo de doença de pessoa na família.
Parágrafo único. Durante o período de atribuição de carga suplementar, o docente que estiver em 

licença gestante, adotante ou paternidade poderá participar da escolha e só fará jus ao recebimento da 
carga suplementar ao retornar à docência.

Artigo 31. A fixação da sede de controle de freqüência e os critérios relativos à apuração das faltas do 
pessoal docente serão regulamentados por decreto.

Artigo 32. O processo de convite para atribuição de Carga Suplementar dar-se-á por meio de Edital 
publicado pela Secretaria Municipal da Educação, no qual constarão data, local e horário.

Parágrafo único: Cabe ao docente interessado comparecer na data, local e horário estipulado.
Artigo 33. Para atribuição de Classes e ou Aulas serão observados os seguintes critérios:
I. A soma da jornada de trabalho docente, em atividade com aluno, com a Carga Suplementar não 

poderá exceder a 40 (quarenta) horas semanais.
II. Período diário de atividades com os alunos não poderá exceder a 8(oito) horas de trabalho.
Parágrafo único É vedado ao professor:
I. Permutar a Carga Suplementar a ele atribuída;
II. Desistir de parte da Carga Suplementar.
Artigo 34. O professor perderá a Carga Suplementar por displicência profissional ou ausências que 

causem prejuízos pedagógicos.
§1º Os prejuízos pedagógicos deverão ser comprovados mediante relatórios da  equipe técnico 

pedagógica ou da equipe gestora da Unidade Escolar.
§2º O docente que faltar, durante o período letivo em curso, por motivo injustificado durante 20 dias 

consecutivos ou  interpolados, perderá as aulas da classe ou classes, se estas integrarem a sua carga 
suplementar.

Artigo 35. Havendo retorno do titular da classe e ou aula, o professor substituto será destituído 
automaticamente da Carga Suplementar, podendo pleitear nova atribuição.

CAPÍTULO VI 
DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Artigo 36. Os critérios de pontuação terão por finalidade garantir a classificação dos professores da 
Secretaria Municipal da Educação.

Parágrafo único A classificação será utilizada para a Remoção, Atribuição de Classe e ou Aulas, Carga 
Complementar, Remanejamento e Carga Suplementar.

Artigo 37. A pontuação do professor será calculada obedecendo aos critérios abaixo:
I. A data base será a partir da data de admissão, e até trinta de junho, imediatamente anterior à 

atribuição;
II. Tempo de serviço no Magistério Público na Prefeitura de São Sebastião como professor efetivo: para 

cada ano de serviço serão atribuídos 200 (duzentos) pontos. Considerando-se a razão direta o valor de 
16,7 (dezesseis inteiros e sete décimos) pontos para cada mês excedente ao ano e 0,55 (cinqüenta e 
cinco centésimos) pontos para cada dia.

III. Cômputo dos períodos relativos ao exercício do Professor em cargos/funções do Magistério Público 
Municipal:

a) Averbado no cargo objeto da classificação;
b) Em situação de acúmulo lícito de cargos docentes, o tempo será contado no cargo objeto de cada 

classificação;
IV. Certificados de cursos de pequena duração com carga horária mínima de 30 (trinta) horas: 0,5 (cinco 

décimos) pontos por hora de curso até o limite de 200 (duzentos) pontos.
a) Consideram-se de pequena duração, os cursos realizados nos últimos 3 (três) anos contados a trinta 

de junho imediatamente anterior à atribuição;
b) Não serão computados os cursos realizados durante afastamentos médicos ou faltas.
V. Licenciatura Plena = 300 (trezentos) pontos, não cumulativos;
a) Considera-se para os professores do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano e de Educação Física, 

apenas a Licenciatura Plena não exigida para o exercício do cargo.
VI. Curso de pós-graduação lato sensu com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos sessenta) 

horas = 300 (trezentos) pontos por curso até no máximo de 600 (seiscentos) pontos;
VII. Diploma de Mestre, correlato à disciplina para qual é habilitado/qualificado ou na área da educação 

= 600 (seiscentos) pontos, não cumulativos;
VIII. Diploma de Doutor, correlato à disciplina para qual é habilitado/qualificado ou na área da educação 

= 900 (novecentos) pontos, não cumulativos;

§ 1º O professor afastado para assumir cargo comissionado não terá sua contagem de tempo suspensa.
§ 2º Os cursos referidos no inciso IV deverão ser específicos na área da Educação, sendo verificada 

sua legitimidade pela Comissão.
§ 3º - Os certificados e diplomas deverão conter a carga horária efetivamente realizada, sob pena de 

não serem considerados para efeito de pontuação.
Artigo 38.  O período em que o professor ministrou aulas na rede pública estadual ou municipal de 

São Sebastião/SP, anteriormente a sua efetivação na Prefeitura de São Sebastião/SP, terá o seguinte 
cômputo: para cada ano de serviço serão atribuídos 10(dez) pontos. Considerando-se a razão direta 
o valor de 0,84(oitenta e quatro centésimos) pontos para cada mês excedente ao ano e 0,03 (três 
centésimos) pontos para cada dia.

Artigo 39.  O tempo de serviço como contratado não poderá ser concomitante com o tempo de 
serviço na Prefeitura de São Sebastião, como professor efetivado por concurso público para cômputo 
de pontuação.

Artigo 40. Haverá desconto de 1,00 (um) ponto por dia na pontuação do profissional da educação que 
apresentar faltas justificadas, não justificadas e afastamentos, exceto os autorizados por Lei.

Parágrafo único Considerar-se-ão como descontos as ausências de: atestado médico, licença saúde, 
falta justificada, falta injustificada, afastamento por disponibilidade, e licença sem vencimentos.

Artigo 41. Os critérios utilizados para o desempate são:
a) Menor número de ausências;
b) O maior tempo de serviço no cargo efetivo;
c) A maior idade.
Artigo 42. A classificação geral será realizada entre as respectivas áreas de docência, conforme segue:
I. Professores de Educação Básica I, englobando os Profissionais de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental de 1º ao 5º ano, EJA – Educação de Jovens e Adultos, e Educação Especial detentores de 
sede de lotação;

II. Professores de Educação Básica I, com Lotação na Secretaria Municipal de Educação.
III. Professores de Educação Física;
IV. Professores lotados na Educação Básica II, em classes do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano por 

disciplinas.
CAPÍTULO VII

DAS VAGAS E DAS INDICAÇÕES DE UNIDADES
Artigo 43. As vagas a serem relacionadas para o Concurso de Remoção compreenderão as iniciais e 

potenciais, sendo:
I. Iniciais, as existentes nas Unidades Escolares e divulgada em edital;
II. Potenciais, as pertencentes aos professores inscritos no Concurso de Remoção.

CAPÍTULO VIII
DAS COMPETÊNCIAS

Artigo 45. Compete ao Secretário Municipal da Educação acompanhar e supervisionar os trabalhos 
realizados pela Comissão de Remoção, Remanejamento, Atribuição de Classes e ou Aulas, Carga 
Complementar, Carga Suplementar, Classificação e Pontuação do Quadro do Magistério.

Artigo 46. Compete a Comissão:
I. Elaborar, por meio de Edital, o cronograma das ações;
II. Tomar providências necessárias para o correto cumprimento deste Decreto;
III. Realizar o processo de Remoção, Atribuição de Classes e ou Aulas, Carga Complementar, 

Remanejamento e Carga Suplementar, Pontuação e Classificação do Quadro do Magistério;
IV. Solucionar os casos omissos, consultando quando necessário os órgãos superiores.
V. Deferir ou indeferir os documentos utilizados para Pontuação;
VI. Deferimento ou indeferimento da inscrição para a Remoção.
Artigo 47 - Compete ao Diretor de Escola:
I. Convocar o docente efetivo da Unidade Escolar, em exercício ou afastado, para o processo de 

Atribuição de Classe e ou Aulas;
II. Atribuir às classes e ou aulas na Unidade Escolar, respeitando a classificação e compatibilizando o 

horário das classes e os turnos de funcionamento com as jornadas de trabalho de docentes, caso haja a 
possibilidade;

III. Encaminhar o recurso, em formulário próprio, apresentado pelo professor, à Secretaria Municipal da 
Educação para as devidas providências, dentro do prazo final previsto em edital.

IV. Providenciar a divulgação, a execução, o acompanhamento e a avaliação das normas que orientam 
o processo de Atribuição de Classes e ou Aulas.

Artigo 48 - Caberá ao professor:
I. Comprovar o credenciamento ou o reconhecimento e a revalidação dos cursos que compõe seu extrato 

de pontuação para classificação;
II. Inscrever-se e comparecer, impreterivelmente no horário estabelecido e acompanhar os processos: de 

Remoção, Atribuição de Classes e ou Aulas, Carga Complementar, Remanejamento e Carga Suplementar.
CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS

Artigo 49. Caberá Recurso ao secretário da pasta da Educação:
I. Do Indeferimento da inscrição para Remoção;
II. Da publicação da pontuação;
III. Do processo de Atribuição de Classes e ou Aulas.
§ 1º Os recursos deverão ser protocolados pelo professor, em formulário próprio, na sua Unidade Sede, 

no prazo de 03 (três) dias úteis.
§ 2º Os recursos de que trata este artigo, não terão efeito suspensivo ao processo a que se refere.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 50. Fica vedada a atribuição:
I. Ao titular de cargo de quem tenham sido tiradas classes e ou aulas ou delas desistido, exceto para:
a) Aumentar ou manter a mesma carga horária em uma das Unidades Escolares em que estiver em 

exercício;
b) Reduzir o número de escolas ou em caso do retorno do docente titular.
II.  Ao docente em gozo da licença-prêmio; em gozo de férias;  em atestado médico ou licença-saúde; 

em afastamento por disponibilidade; em afastamento eleitoral, de licença sem vencimentos, em licença por 
motivo de doença de pessoa na família.

III. De Carga Suplementar em caso de recomendação médica ou fonoaudiológica.
Artigo 51. Se a Remoção for tornada sem efeito, a vaga remanescente estará excluída do concurso no 

ano letivo e será inclusa no próximo processo.
Artigo 52. O ato da inscrição, por parte do professor, implica no conhecimento deste Decreto e demais 

normas disciplinadoras do concurso.
Artigo 53. Caso ocorra abandono ou perda da carga suplementar por absenteísmo, ou prejuízo 

pedagógico, o docente ficará impedido de pleitear nova atribuição no mesmo período letivo.
Parágrafo Único: Nos casos em que a perda da carga suplementar se der por absenteísmo, o professor 

ficará impedido de assumir nova jornada suplementar no período letivo subseqüente.
Artigo 54. A Secretaria Municipal da Educação resolverá os casos não previstos neste Decreto, podendo 

editar normas complementares.
Artigo 55. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os Decretos 3535/2006, 

3953/2007, 4332/2008, 4344/2008 e 4918/2010.
Artigo 56. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de 

dezembro de 2012.
São Sebastião,19 de dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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



4 Lei N° 1768/2005 - Ano: 01 - Edição: 028 -  27 de dezembro de 2012 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Distribuição Gratuita

DECRETO Nº 5497/2012
“Dispõe sobre o Primeiro Termo aditivo ao Termo de Convênio Anexo ao Decreto nº 5209/2011, que entre si celebram o Município de São Sebastião e a entidade Colônia de Pescadores Z 14 Almirante Tamandaré, 

objetivando a execução de atividades na área de Fomento a Pesca.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 1739 de 29 de Março de 2005 e Lei Municipal nº 2112 de 30 de 

Dezembro de 2010;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica alterado o Termo de Convênio anexo ao Decreto 5209/2011, celebrado com Colônia de Pescadores Z 14 Almirante Tamandaré – Entidade de Utilidade Pública, nos moldes, do Primeiro Termo 

Aditivo anexo.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05/12/2012.
São Sebastião, 20 de dezembro  de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO 5209/2011
“Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio anexo ao Decreto 5209/2011 que entre si celebram o Município de São Sebastião e a entidade Colônia de Pescadores Z 14 Almirante Tamandaré, objetivando a 

execução de atividades na área de Fomento a Pesca.”
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, doravante denominado CONCEDENTE, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, 

neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, e a COLÔNIA DE 
PESCADORES Z 14 ALMIRANTE TAMANDARÉ, doravante denominada CONVENIADA, com sede na Rua Martins do Val, nº 74 – bairro São Francisco – São Sebastião, SP, pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, CNPJ sob n.º 50.321.462/0001-89, neste ato representada na forma de seu estatuto, pelo seu Presidente, Sr. Acácio Waldemiro da Luz, brasileiro, casado,   portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
5.254.134 – SSP-SP e do CPF n.º 168.727.118-68, residente e domiciliada na Rua.São Geraldo, nº 39, Centro – São Sebastião, SP,  com fundamento no que dispõem a Lei Municipal nº 1739 de 29 de Março de 
2005, e Lei Nº 2112 de 30 de Dezembro de 2010 resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO anexo ao Decreto 5209/2011, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Este Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio, previsto na Cláusula Décima; e
b) A fixação do valor do repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláusula Quinta;
Parágrafo único. Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela CONVENIADA e aprovado pelo CONCEDENTE, sendo 
parte integrante deste Termo Aditivo, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA  – DA VIGÊNCIA
2.1 Este TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO vigorará por 12 (doze) meses a partir da 06 de Dezembro de 2012 á 05 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde 
que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DOS RECURSOS
3.1 O valor total estimado do presente TERMO ADITIVO com recursos da CONCEDENTE é de R$ 78.540,00 (setenta e oito mil quinhentos e quarenta reais), com parcelas mensais de R$ 6.545,00 (seis mil 
quinhentos e quarenta e cinco reais), conforme disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (dez./12) Até 10 (dez) dias após a assinatura do 

Termo de Parceria.
02 (Jan./13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 

prestação de contas do 1º mês.
03 (Fev/13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 

prestação de contas do 2º mês.
Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e respectivo 
relatório mensal das atividades desenvolvidas.

04 (Mar/13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 3º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e respectivo 
relatório mensal das atividades desenvolvidas.

05 (Abr./13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 4º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e respectivo 
relatório mensal das atividades desenvolvidas.

06 (Mai./13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 5º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e respectivo 
relatório mensal das atividades desenvolvidas.

07 (Jun./13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 6º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e respectivo 
relatório mensal das atividades desenvolvidas.

08 (Jul./13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 7º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e respectivo 
relatório mensal das atividades desenvolvidas.

09(Ago./13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 8º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e respectivo 
relatório mensal das atividades desenvolvidas.

10(Set./13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 9º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e respectivo 
relatório mensal das atividades desenvolvidas.

11 (Out./13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 10º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e respectivo 
relatório mensal das atividades desenvolvidas.

12 (Nov/13) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 11º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês e respectivo 
relatório mensal das atividades desenvolvidas.

I- à 1ª (primeira) parcela onerando a Unidade Orçamentária 02.08.02 – 20.605.6005.2.344.000.3.3.50.43.00.0000 do Orçamento do Exercício de 2012; e
II- às 11 (onze) parcelas restantes onerando o orçamento do exercício de 2013 com dotação orçamentária registrada por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, mantida a 

programação anteriormente aprovada, ou celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos no caput. 
3.2 O valor total estimado do presente TERMO DE CONVÊNIO com recursos da CONVENIADA é de R$ 18.180,00 (dezoito mil e cento e oitenta reais), com parcelas mensais de R$ 1.515,00 (um mil quinhentos 

e quinze reais)
CLÁUSULA QUARTA – DAS  DEMAIS CLÁUSULAS 
4.1 Ficam inalteradas as demais cláusulas do Termo de Convênio celebrado em 06/12/2011, 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,     de Dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZI
Prefeito

__________________________________
Acácio Waldemiro da Luz
Presidente
COLÔNIA DE PESCADORES Z 14 ALMIRANTE TAMANDARÉ
Testemunhas:
1 - ___________________________                2 - _________________________

Eduardo Hipólito do Rego   Júlio Cesar Manoel Serpa
RG. N.º 18.275.050     RG. N.º 21.329.104-6
CPF. N.º085.674.858-78   CPF N.º 124.711.728-65

ANEXO 11 – TCESP
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
CONTRATADA: COLÔNIA DE PESCADORES Z 14 ALMIRANTE TAMANDARÉ
CONTRATO N°(DE ORIGEM): Processo nº 12.771/2011 e 14.398/2012
OBJETO: PROJETO DE AÇÃO COMPARTILHADA NA ÁREA DA PESCA DE FOMENTO A COMUNIDADE PESQUEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Nome ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Cargo PREFEITO
RG nº 6.032.195-7  
Endereço(*) Rua Frei Galvão, 944, Reserva Du Moulin, São Sebastião, São Paulo, CEP 11.600-000
Telefone 012- 38620377
e-mail rtprimazze@hotmail.com

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome JOÂO BAPTISTA FERNANDES FILHO
Cargo Assistente de Secretaria
Endereço Comercial do Órgão/Setor Rua Sebastião Silvestre Neves, 214, Centro, São Sebastião, S.P.
Endereço(*) Rua Amapá, 58, Porto Grande, São Sebastião, S.P>
Telefone e Fax 12- 38912080
e-mail jbfernandesfilho@yahoo.com,br

São Sebastião,       de Dezembro de 2012.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 


