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Mau tempo causou 
surpresas

A beleza das canoas havaianas encheu de 
alegria e descontração o Balneário dos 
Trabalhadores em São Sebastião no último 
�nal de semana.  Mais de 100 competidores 
de seis Estados participaram  nas categorias 
masculino e feminino e nas modalidades 
Master,  Master Senior e Open. 

Na abertura estiveram presentes o prefeito , 
o secretário de Esportes,  e o supervisor de 
canoa havaiana e oceânica  Manuel Gil. 

No sábado (26) fortes ondas seguidas de 
vento intenso causaram a desistência de uma 
das equipes. O Campeonato Brasileiro da 
categoria é uma parceria entre a Prefeitura de 
São Sebastião e a Guasc � Guaecá Surf Club. 

No sábado remaram apenas a categoria 
Master com três canoas: Eco Adventure, de 
Iperoig,  que �cou em primeiro;  Team Brazil 
Master  de São Paulo em segundo,  e a Turma 
do Remo  de Santos,  que desistiu da prova. 

O  v e n c e d o r  f e z  o  p e r c u r s o  d e  2 2 
quilômetros em 2h50 e o segundo colocado 

A Secretaria de Educação de São Sebastião 
está com as inscrições abertas para compor 
o  C A E (Consel ho de Al imentação 
Escolar), considerado de suma importância 
para que o município continue a receber 
verbas  do Governo Estadual  e Federal com 
intuito de investir no setor. Para se ter noção 
da relevância da ação, o fortalecimento da 
participação democrática da população se 
dá por meio da participação nos conselhos 
municipais ,  v isto ser  a  f unção dos 
c o n s e l h e i ro s  �  n ão  re m u n e r ad a  � 
desempenhar o papel social de �scalização 
da utilização dos recursos públicos. 

Segundo informações da secretaria, 

Abertas inscrições para o 
Conselho de Alimentação

Município deverá receber 
verba federal e estadual 
para novos investimentos

c o m p e te  ao s  c o n s e l h e i ro s ,  a l é m  d a 
�scalização por si só, no que se refere ao uso 
dos recursos públicos para o fornecimento da 
merenda escolar, a veri�cação nas unidades 
escolares da alimentação oferecida aos 
estudantes e a conservação dos alimentos 
oferecidos.

A composição do CAE é feita por um 
representante do Poder Executivo, dois do 
corpo docente, discente ou trabalhadores na 
área de Educação, dois de pais de alunos e 
outros dois representantes da sociedade civil 
organizada.  Cabe a cada um, um suplente.

Os interessados em compor o Conselho de 
Alimentação Alimentar devem procurar a 
Seduc até meados de novembro, visto que a 
secretaria necessita fechar a composição do 
Conselho até o �nal do referido mês.
Serviço: SEDUC - Prefeito Mansueto 

Piero�i, 391, ou na escola municipal mais 
próxima à residência do interessado. Tel. (12) 
3891-3340.

Canoa havaiana é sucesso
em São Sebastião

em 2h55. A desistência se deve aos fortes 
ventos de leste e as altas ondas, de até dois 
metros na região de Toque Toque  Pequeno, 
onde os remadores faziam o retorno. 

No domingo (27) pela manhã, remaram as 
competidoras da categoria Feminino Sênior,  
com seis canoas num percurso de 23 
quilômetros passando em frente a Toque 
Toque e contornando no sentido horário. 

Concorreram a Matero de São Paulo 
conquistando o primeiro com 1h52; a Mana 
Brasil de Cabo Frio com 1h55 �cando em 
segundo lugar;  a equipe santista da Kimi 
�cou em terceiro com 1h59 e Poseidon 
também de Santos em quarto,  Kalaha de 
Cabo Frio em quinto, com 2h03,  e Eco 
Adventure em sexto com 2h03,30. 

Já a largada da tarde foi conturbada devido 
ao mau tempo no Balneário com chuva e 
ventos fortes e um atraso de 30 minutos. 

Concorreram na Open masculino: Samu 
Team Brasil de São Paulo em primeiro com 
1h52; Tribo Quepira de Santos em segundo 
com 1h58; São Paulo Va'a em terceiro com 
2h02;  Brucutus de Bertioga  em quarto com 
2h05,  e o Santa Cruz do Guarujá em quinto 
com 2h21. 

Para o Campeonato Sul Americano no Peru 
em  novembro, concorrerão três equipes 
masculinas e quatro femininas. 

Concorreram na Open masculino: Samu 
Team Brasil de São Paulo em primeiro com 
1h52; Tribo Quepira de Santos em segundo 

com 1h58; São Paulo Va'a em terceiro com 
2h02;  Brucutus de Bertioga  em quarto 
com 2h05,  e o Santa Cruz do Guarujá em 
quinto com 2h21.  Para o Sul Americano 
no Peru em  novembro, concorrerão três 
equipes masculinas e quatro femininas.

Foto: Halsey Madeira

Participantes preparam suas próprias embarcações
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LEI Nº 2267/2013

LEI Nº 2268/2013

DECRETO Nº 5873/2013

“Dispõe sobre a desafetação de bem público e dá outras providências”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 

uso de suas atribuições legais, na forma do disposto no art. 38, par único, da 
Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Artigo1º- É desafetada da categoria de bem de uso comum, passando à 
de bem disponível, a Alameda dos Cedros, situada no interior do 
Condomínio dos Coqueiros, situado à Av. Magno dos Passos Bitencourt, no 
Bairro Barra do Una, com a seguinte descrição e caracterização: “Uma área 
situada no bairro do Una, distrito de Maresias, deste município e comarca 
de São Sebastião, denominada Alameda dos Cedros; inicia-se no ponto 1 
com coordenadas N=5.012,958 e E=1.549,854, seguindo em linha reta com 
azimute de 285°41'05” numa distância de 328,95 metros até alcançar o 
ponto 2; deflete a direita e segue em linha reta com azimute de 14°58'49” 
numa distância de 7,99 metros até alcançar o ponto 3, confrontando do 
ponto 1 ao ponto 3 com Condomínio dos Coqueiros; deflete a esquerda e 
segue em linha reta com azimute de 358°25'35” numa distância de 8,00 
metros até encontrar o ponto 4, confrontando do ponto 3 ao ponto 4 com a 
Alameda dos Carnaúbas; deflete a esquerda e segue em linha reta com 
azimute de 270°48'17” numa distância de 214,45 metros até encontrar o 
ponto 5, confrontando do ponto 4 ao 5 com o Condomínio Costa Smeralda; 
deflete a esquerda e segue em linha reta com azimute de 164°45'23” numa 
distância de 4,16 metros até encontrar o ponto 6, confrontando do ponto 5 
ao ponto 6 com o lote 01/02; deflete a esquerda e segue em linha reta com 
azimute de 90°48'17” numa distância de 105,59 metros até encontrar o 
ponto 7, confrontando do ponto 6 ao ponto 7 com os lotes 03/04 e 05; deflete 
a direita e segue em linha reta com azimute de 101°50'50” numa distância 
de 103,08 metros até encontrar o ponto 8, confrontando do ponto 7 ao ponto 
8 com os lotes 05, 06, 07 e 08; deflete a direita e segue em linha reta com 
azimute de 105°41'05” numa distância de 332,51 metros até encontrar o 
ponto 9, confrontando do ponto 8 ao ponto 9 com os lotes 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 e 19; deflete a esquerda e segue em linha reta com 
azimute de 18°30'30” numa distância de 6,50 metros até encontrar o ponto 
10: deflete a esquerda e segue em linha reta com azimute de 35022'01” 
numa distância de 2,77 metros até encontrar o ponto 1, ponto esse inicial 
desta descrição, confrontando do ponto 9 ao 1 com Alameda dos Juazeiros, 
encerrando uma área de 4.924,40m² (quatro mil, novecentos e vinte e 
quatro metros e quarenta centímetros quadrados)”.

Artigo 2º- Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel descrito 
e caracterizado no art. 1º desta lei complementar com o Condomínio dos 
Coqueiros, situado em Barra do Una, à Av. Magno Passos Bitencourt s/nº, 
recebendo em contrapartida:

I - “1.1.1 Um terreno, situado no perímetro urbano, no bairro de Barra do 
Sahy, neste distrito de Maresias, município, comarca e Única 
Circunscrição Imobiliária de São Sebastião, Estado de São Paulo, com 
frente para a Rua Manoel Candido dos Santos número 72, com as 
seguintes medidas, características e confrontações: Começa em um 
ponto cravado na divisa com propriedade de Tadeu C. A. Assis com a Rua 
Manoel Candido dos Santos, numa extensão de 16,00 m (dezesseis 
metros); daí deflete à esquerda numa linha reta a 17,00 (dezessete 
metros), confrontando com Gilberto Bartti Pereira; daí deflete à esquerda 
numa linha reta de 10,00 m (dez metros); daí deflete novamente à 
esquerda numa linha reta de 10,00 m (dez metros) daí deflete à direita 
numa extensão de 30,70 m (trinta metros e setenta centímetros), 
confrontando com José Carlos Zanota, até encontrar a Rua Manoel 
Candido dos Santos; daí deflete à esquerda numa linha reta de 5,60 m 
(cinco metros e sessenta centímetros), até encontrar o inicio desta 
descrição, encerrando a área de 630,00 m² (seiscentos e trinta metros 
quadrados), lançado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, em 
nome do cedente-varão, como contribuinte nº 3133.112.6431.0093.0000. 
1.1.2 Um terreno, situado no perímetro urbano, no bairro de Barra do 
Sahy, neste distrito de Maresias, município, comarca e Única 
Circunscrição Imobiliária de São Sebastião, Estado de São Paulo, com 
frente para a Rua Manoel Tavares, esquina com a Rua Manoel Candido 
dos Santos, medindo 40,00 m (quarenta metros) de frente para a Rua 
Manoel Tavares; 35,00 m (trinta e cinco metros), da frente aos fundos, no 
lado direito de quem referida Rua olha para o terreno, confrontando com a 
Rua Manoel Candido dos Santos, com a qual faz esquina; 25,00 m (vinte 
e cinco metros) até o ponto onde deflete à direita em ângulo reto e segue a 
distancia de 10,00 m (dez metros), até encontrar o ponto onde deflete á 
esquerda, em ângulo reto e segue pela distancia de 10,00 m (dez 
metros), até encontrar a linha dos fundos, onde deflete à direita em 
ângulo reto a distancia de 30,00 m (trinta metros), até encontrar a Rua 
Manoel Candido dos Santos, perfazendo a área de 1.300,00 m², , na linha 
dos fundos, com terreno descrito no item 1.1.1 acima, lançado pela 
Prefeitura Municipal de são Sebastião, em nome do cedente-varão, como 
contribuinte nº 3133.112.6431.0099.0000. 1.1.3 referidos imóveis 
encontram-se com suas divisas certas e delimitadas em todas as suas 
confrontações, existindo sobre o terreno descrito no item 1.1.1 supra uma 
casa residencial, de construção dos ora cedentes, com a área construída 
de 294,36 m², em fase final de acabamento e que recebeu o número 72 da 
Rua Manoel Candido dos Santos, cuja construção teve seu projeto 
aprovado pela Municipalidade local em 18 de dezembro de 1.996, através 
do processo número 7273/96; e, sobre o terreno descrito no item 1.1.2. 
acima, a construção de uma pequena casa, em fase final de construção 
pelos cedentes, cuja aprovação pela Municipalidade local, se deu através 
do processo 5433/97, desconhecendo a existência de título de domínio 
(matrícula ou transcrição) sobre referidas áreas.

II – (quatro) Veículos tipo Van para passageiros, motor díesel.
III – 2 (dois) Veículos utilitários, tipo Pic Up, díesel, modelo Bongo.
IV – 20 (vinte) Veículos, 1.0, Flex, 4 portas.
Artigo 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e revoga 

as disposições em contrário. 
São Sebastião,  29  de outubro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI   nº  57/2013

“Estabelece o Plano Plurianual do município para o período 2014 a 2017 e 
define as metas e prioridades da administração pública municipal para o 
exercício de 2014”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da 
Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do município para o quadriênio 2014 
a 2017, pelo qual são definidos às diretrizes, os objetivos e as metas da 
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na 
forma dos Anexos I a V, integrantes desta Lei.

§ 1º - O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração 
direta e indireta dos poderes Executivo e Legislativo. 

§ 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro 
indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei 
orçamentária, que deverão obrigatoriamente constar deste Plano 
Plurianual.

§ 3º -  Para fins desta lei, considera-se:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental 

visando à concretização dos objetivos pretendidos;
II - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização 

das ações governamentais;
III - Justificativa identificação da realidade existente, de forma a permitir a 

mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas; 
IV - Ações, conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a 

execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e 
operações especiais;

V - Metas, objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e 
resultados que se pretende alcançar. 

Artigo 2º - As diretrizes a serem observadas no quadriênio, norteadoras 
da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais, 
deverão ser orientadas para os seguintes macroobjetivos: 

I   -    Qualidade de vida; com inclusão social e urbanística;
II  -   Educação para uma vida cidadã;
III -  Saúde pública acessível à todos ;
IV - Modernização da administração, reaparelhamento da máquina 

administrativa e valorização do trabalhador; 
V-    Justiça social, geração de emprego e renda. 
Artigo 3º - As estimativas de receita e os valores dos programas e ações 

constantes dos anexos desta lei são fixados, exclusivamente, para conferir 
consistência econômica e financeira ao plano, não se constituindo em 
limites para a elaboração das respectivas leis orçamentárias, desde que 
compatíveis com os programas, seus objetivos, indicadores e metas.                                        
Parágrafo único - O Chefe do Executivo poderá detalhar, por decreto, para 
cada exercício, as metas físicas e os valores dos programas e ações 
constantes do Plano Plurianual. 

Artigo 4º - Por ocasião da elaboração das leis orçamentárias ou das que 
autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como da lei de 
diretrizes orçamentárias, poderão ser criadas, no âmbito de cada programa, 
novas ações ou modificação das existentes, desde que observados seus 
objetivos e indicadores, condição essa a ser demonstrada nas respectivas 
mensagens de encaminhamento das proposituras à Câmara Municipal. 

Artigo 5º - Os projetos de lei que tenham por objetivo modificar o Plano 
Plurianual deverão ser acompanhados de demonstrativo em que fique 
evidenciado que o equilíbrio econômico e financeiro permanece 
preservado. Parágrafo único - Os projetos de que trata este artigo serão 
também submetidos a prévia audiência pública, a ser convocada pela Mesa 
da Câmara Municipal. 

Artigo 6º - Para fins de avaliação, os valores dos programas e das ações, 
estabelecidos nesta Lei a preços médios de 2013, serão ajustados 
monetariamente para permitir a comparação com os valores realizados 
durante a execução orçamentária. 

Artigo 7º - As metas e prioridades da administração pública municipal 
para o exercício de 2014, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da 
Constituição, são as fixadas no Anexo VI, integrante desta Lei. 

Artigo 8º - Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a 
alterar: 

I - as metas físicas das ações quando as receitas executadas não 
acompanharem as previsões da programação financeira da receita; 

II - o órgão responsável por programas e ações; 
III - os indicadores dos programas, sempre que tais modificações não 

requeiram mudança no orçamento do município e não tragam alteração para 
os objetivos do programa, assim como quantificar os indicadores que 
estiverem com a situação “em apuração” no PPA; 

IV - os valores das ações dentro de um mesmo programa mediante decreto, 
desde que não alterem as metas físicas de cada ação e os indicadores do 
programa; 

V - as unidades de medida das ações e seus produtos desde que não 
alterem os seus objetivos finais; 

Artigo 9º - Em conformidade com o Artigo 23 da Lei 2250/2013 que 
estabeleceu as Diretrizes para Elaboração do Orçamento para o exercício 
financeiro de 2014, estão sendo enviados juntamente com os anexos do PPA 
2014/2017 os anexos I, V e VI referentes a LDO de 2014. 

Artigo 10 – Fica alterado o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências 
e o Demonstrativo de Metas Fiscais integrantes da Lei 2250/2013 pelos agora 
encaminhados, a fim de manter a compatibilidade entre as peças de 
Planejamento. 

Artigo 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 29 de outubro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº 48/2013

LEI COMPLEMENTAR Nº 169/2013
“Dispõe sobre aprovação de construções de prédios públicos municipais.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, Estância 

Balneária do Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, faz saber que a Câmara municipal de São Sebastião aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Artigo 1º- A implantação e a construção de prédio público municipal terão 
as respectivas diretrizes gerais definidas em Lei complementar específica 
para cada um dos projetos arquitetônicos, sem prejuízo da observância dos 
requisitos contemplados no Código Sanitário do Estado de São Paulo e nas 
Normas Técnicas, no que for aplicável.

Parágrafo único - O projeto arquitetônico de berçário, creche e escola 
destinado a portadores de necessidades especiais, quando público, 
obedecerá a idêntico tratamento, como previsto no “caput” deste artigo.

Artigo 2º-   Toda e qualquer construção de prédio público municipal terá o 
respectivo projeto arquitetônico previamente submetido à análise de uma 
Comissão Permanente especialmente nomeada para esse fim, devendo esta 
emitir parecer conclusivo sobre sua aprovação e submetê-lo à posterior 
homologação do prefeito ou a quem este delegar esse encargo. 

§ 1º – A Comissão Permanente de que trata o “caput” deste artigo será 
constituída de pelo menos três profissionais, sendo um arquiteto, um 
urbanista e um engenheiro civil, os quais, uma vez nomeados, recolherão a 
RRT - Relatório de Responsabilidade Técnica ou ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica ou ambas conforme seja o caso para 
responsabilizarem-se tecnicamente perante o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA). 

§ 2º – O disposto nas leis 561/87 e 225/78 que disciplinam as construções 
particulares não se aplicam aos projetos de construções de prédio público 
municipal, inclusive no que se refere ao percentual da taxa de ocupação nelas 
prevista. 

Artigo 3º-     As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta de dotação própria prevista no orçamento suplementada, se 
necessário. 

Artigo 4º- Esta lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário. 

São Sebastião,     29       de outubro de 2.013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei Complementar nº  005/2013

“Dispõe sobre a celebração de convênio com a Entidade Primeiras Letras 
para o oferecimento de Cursos Profissionalizantes”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no uso das atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal 
1.739/2005, 

1. Considerando: 
a. A responsabilidade do Poder Público em proporcionar meios de acesso 

ao Ensino Profissionalizante para formação dos munícipes e inserção no 
mercado de trabalho; 

b. Que as Primeiras Letras, através de Convênio com a Faculdade São 
Sebastião – FASS, proporciona aos munícipes cursos profissionalizantes nas 
áreas de Técnico em Agenciamento de Viagens, Técnico de Cozinha, 
Técnico em Eventos, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em 
Hospedagem, Técnico em Lazer e Técnico em Restaurante, todos com 
exigência em nível médio;

c. Que o período de inscrição para os cursos profissionalizantes oferecidos 
pelas Primeiras Letras expirou-se; 

d. O interesse do Poder Público Municipal em ampliar o oferecimento 
destes cursos, com a abertura de novas vagas e prorrogação da data da 
inscrição; 

e. A possibilidade das Primeiras Letras disponibilizar 05 (cinco) vagas para 
cada curso profissionalizante oferecido pela Faculdade de São Sebastião 
para que o Poder Público Municipal possa oferecê-las aos munícipes, de 
acordo com critérios definidos pela Secretaria Municipal da Educação; 

f. Que em contrapartida o Poder Público Municipal não terá custos 
financeiros direto, fornecendo apenas o espaço físico (salas de aula) em 
unidade escolar municipal; 

g. Considerando a Lei Municipal nº 1.739/2005;
D E C R E T A:
Artigo 1°- Fica autorizada a celebração de convênio de cooperação 

educacional entre o município de São Sebastião e a Entidade Primeiras 
Letras, sem repasses de recursos financeiros, mediante convênio anexo, que 
constitui parte integrante deste.

Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 11 de Outubro de 2013. 

São Sebastião, 17 de outubro de 2013.      

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, ente jurídico de direito público 

interno, com sede na cidade de São Sebastião, Estado de São Paulo, à rua 
Sebastião Silvestre Neves n° 214, inscrito no CNPJ sob n° 46.482.832/0001-
92, neste ato representado pelo Prefeito, Ernane Bilotte Primazzi, portador da 
CIRG n° 6.032.195-7, com arrimo  na lei n° 1.739/2005, e de um lado, 
doravante denominado CONCEDENTE e, de outro,  a entidade   
PRIMEIRAS LETRAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob n° 08.433.953/0001-55, com endereço neste município, à Rua do Boi n° 
75, no Bairro Boissucanga, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto,  
neste ato representada por seu Presidente, Sr Leandro José Giovanni 
Boaretto, portadora da CIRG n° 26.135.850-9, doravante denominada 
CONVENENTE, têm entre si ajustado o presente Convênio  de Cooperação  
Educacional, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente convênio tem por objeto a conjugação de esforços dos 

convenentes no sentido da oferecer os seguintes cursos técnicos 
profissionalizantes à comunidade em geral de:

a) Agenciamento de Viagem. 
b)  Cozinha. 
c) Eventos.
d) Guia de Turismo. 
e) Hospedagem. 
f) Lazer. 
g) Restaurante e Bar.
1.2. A grade curricular dos cursos listados no inciso anterior é a que consta 

do anexo I, parte integrante e inseparável deste Convênio.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONTRA-PARTIDAS
2.1. DO MUNICÍPIO CONCEDENTE: 
2.1.1. Disponibilizar 07 (sete) salas de aula, no período noturno, no prédio 

público da Escola Municipal Henrique Botelho, situada à Rua José Agripino 
do Nascimento, 366, nesta cidade.

2.1.2. Absorver as despesas de água, energia elétrica e iluminação das 
salas aqui referidas, considerando a impossibilidade de fracionamento do 
consumo das sete salas das demais existentes na Escola em questão.

2.1.3. Disponibilizar sanitários para uso dos professores e dos alunos
Freqüentadores dos cursos.
2.2. DA ENTIDADE CONVENENTE 
2.2.1. Receber as inscrições das vagas disponibilizadas que serão 

efetivadas pelo CONCENDENTE, através da Secretaria Municipal da 
Educação.

2.2.2. As suas exclusivas expensas organizar a grade curricular e dar-lhe 
rigoroso cumprimento bem como devido o suporte pedagógico.

2.2.3. Disponibilizar professores capacitados para ministrar os cursos 
previstos na cláusula primeira deste convênio.

2.2.4. Dar cumprimento a outras atribuições pedagógicas transmitidas pela 
Secretaria de Educação do Município.

2.2.5. Expedir certificado de conclusão de curso aos alunos que 
freqüentarem regularmente o respectivo curso e obtiverem aproveitamento 
positivo.

2.2.6. Disponibilizar ao Município concedente um mínimo 05 (cinco) de 
bolsas integrais para cada um dos cursos mencionados neste convênio, que 
serão distribuídas a critério da Secretaria da Educação do Município.

2.2.7. Efetuar a limpeza e higienização das 07 (sete) salas de aulas, antes 
do início das aulas e sem interferir no normal funcionamento da unidade 
escolar, com o fornecimento dos produtos de higiene necessários.

2.2.8. Responsabilizar-se por danos que eventualmente sejam causados 
ao patrimônio do prédio municipal, bem como ao mobiliário e equipamentos 

nele existentes.
2.2.9. Proporcionar a segurança dos alunos, do patrimônio da escola bem 

como do mobiliário.
2.2.10. Assumir as obrigações sociais e trabalhistas decorrentes dos 

serviços que prestar, isentando o Município concedente de quaisquer 
responsabilidades decorrentes do cumprimento deste convênio, tais como:  
salário, gratificação de natal, terço de férias, FGTS – Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade 
Social, PIS – Programa de Integração Social, acidente do trabalho, 
rescisões contratuais e outros encargos incidentes sobre a Folha de 
Pagamento do pessoal ligada ao objeto deste convênio. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISÃO
3.1. O presente convênio poderá ser rescindido por quaisquer das partes 

convenentes, desde que devidamente justificado, com prévia notificação de 
30 dias, mediante a celebração de Termo de Denúncia, que especificará as 
condições da rescisão.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
4.1. O prazo de vigência deste convênio coincidirá com o tempo de 

duração dos cursos objeto deste convênio, e não ultrapassará de um ano, 
podendo ser prorrogado para atender a esse lapso de tempo, por mútuo 
acordo entre as partes, mediante celebração de Termo de Aditamento, 
devidamente justificado.

5. CLÁUSULA QUINTA – FORO
6. Fica eleito o Foro desta comarca de São Sebastião, que será o 

competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas do cumprimento 
deste convênio, que não puderem ser resolvidas entre as partes 
convenentes.

Para a produção dos legais e esperados efeitos, firmam as partes o 
presente Termo, juntamente com as testemunhas abaixo, em 03 três vias de 
igual teor.                          

São Sebastião, 11 de outubro de 2.013

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

Leandro José Giovanni Boaretto
Presidente

Testemunhas:
Angela Regina Couto
 RG 8.469.360 
Odelrides Batista dos Santos
 RG 10.803.794-0 

ANEXO I
GRADE CURRICULAR

CURSO: TÉCNICO EM AGENCIAMENTO DE VIAGEM:
·Linguagem e comunicação;
·Fundamentos do turismo e hotelaria;
·Direito Aplicado ao Turismo e Hotelaria;
·Aspecto geográfico e formatação do produto turístico e hoteleiro;
·Gestão de empresa turística e hoteleira;
·Patrimônio, Museu e Cultura;
·Marketing Aplicado ao Turismo e Hotelaria;
·Ética e Relações Interpessoais;
·Comunicação e Expressão – Técnica Aplicada;
·Empreendedorismo;
·Informática Aplicada;
·Inglês Instrumental;
·Espanhol Instrumental;
·Organização;
·A sazonalidade no turismo e hotelaria;
·Disciplinas técnicas específicas: técnicas operacionais de agência de 

viagem, planejamento e cotização de roteiros turísticos e agendamento de 
viagem;

CURSO: TÉCNICO DE COZINHA:
·Linguagem e Comunicação;
·História da Arte e Cultura da Gastronomia;
·Fundamentos do trabalho em cozinha, bar e restaurante;
·Habilidade básica de cozinha e restaurante;
·Serviços de sala, copa e cozinha;
·Estrutura física de cozinha e de restaurante;
·Administração de cozinha, bar e restaurante;
·Nutrição básica e higiene;
·Primeiros socorros;
·Saúde e segurança do trabalho;
·Comunicação e Expressão – técnica aplicada;
·Empreendedorismo;
·Cardápio e cartas de vinho;
·Noções básicas de panificação e confeitaria;
·Inglês instrumental;
·Planejamento e cardápio e drinks;
·Organização e estocagem em cozinhas e adegas;
·Disciplinas técnicas específicas: práticas avançadas de cozinha, cozinha 

brasileira e internacional, preparo prévio dos alimentos;
CURSO: TÉCNICO EM EVENTOS;
·Linguagem e comunicação;
·Noções de evento, lazer e turismo;
·Introdução a prática de eventos, lazer e turismo;
·Dimensões de eventos regionais para o lazer e turismo;
·Arte e cultura aplicada a eventos, lazer e turismo nacional e internacional;
·Marketing de evento, lazer e turismo nacional;
·Marketing de evento, lazer e turismo internacional;
·Ética e relações interpessoais;
·Primeiros Socorros;
·Segurança do Trabalho;
·Comunicação e Expressão – técnica e aplicada;
·Planejamento, organização e logística de turismo, lazer e eventos;
·Espanhol aplicado;
·Psicologia aplicada;
·Informática aplicada;
·Legislação aplicada ao turismo, lazer e evento;
·Inglês aplicado;
·Disciplinas técnicas específicas: noções de evento nacionais e 

internacionais, eventos culturais, religiosos e afins e elaboração de projeto 
de eventos;

CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO;
·Linguagem e comunicação;
·Noções de evento, lazer e turismo;
·Introdução a prática de eventos, lazer e turismo;
·Dimensões de eventos regionais para o lazer e turismo;
·Arte e cultura aplicada a eventos, lazer e turismo nacional e internacional;
·Marketing de evento, lazer e turismo nacional;
·Marketing de evento, lazer e turismo internacional;
·Ética e relações interpessoais;
·Primeiros Socorros;
·Segurança do Trabalho;
·Comunicação e Expressão – técnica e aplicada;
·Planejamento, organização e logística de turismo, lazer e eventos;
·Espanhol aplicado;
·Psicologia aplicada;
·Informática aplicada;
·Legislação aplicada ao turismo, lazer e evento
·Inglês aplicado
·Disciplinas técnicas específicas: teoria e técnica de guiamento, prática de 

guiamento, prática de guiamento nacional e internacional;
CURSO: TÉCNICO EM HOSPEDAGEM;
·Linguagem e comunicação;
·Fundamentos do turismo e hotelaria;
·Direito Aplicado ao Turismo e Hotelaria;
·Aspecto geográfico e formatação do produto turístico e hoteleiro;
·Gestão de empresa turística e hoteleira;
·Patrimônio, Museu e Cultura;
·Marketing Aplicado ao Turismo e Hotelaria;
·Ética e Relações Interpessoais;
·Comunicação e Expressão – Técnica Aplicada;
·Empreendedorismo;
·Informática Aplicada;
·Inglês Instrumental;
·Espanhol Instrumental;
·Organização;
·A sazonalidade no turismo e hotelaria;
·Disciplinas técnicas específicas: operações hoteleiras, meios e 

hospedagens não convencionais (hotelaria hospitalar e outros) e 
agendamento de viagens; 

CURSO: TÉCNICO EM LAZER 
·Linguagem e comunicação;
·Noções de evento, lazer e turismo;
·Introdução a prática de eventos, lazer e turismo;
·Dimensões de eventos regionais para o lazer e turismo;
·Arte e cultura aplicada a eventos, lazer e turismo nacional e internacional;
·Marketing de evento, lazer e turismo nacional;
·Marketing de evento, lazer e turismo internacional;
·Ética e relações interpessoais;
·Primeiros Socorros;
·Segurança do Trabalho;
·Comunicação e Expressão – técnica e aplicada;
·Planejamento, organização e logística de turismo, lazer e eventos;
·Espanhol aplicado;
·Psicologia aplicada;
·Informática aplicada;
·Legislação aplicada ao turismo, lazer e evento
·Inglês aplicado
·Disciplinas técnicas específicas: Lazer, jogos e brincadeiras – jovens e 

adultos, Lazer, jogos e brincadeiras – crianças e melhor idade e técnicas de 
alimentação;

CURSO: TÉCNICO EM RESTAURANTE E BAR;
·Linguagem e Comunicação;
·História da Arte e Cultura da Gastronomia;
·Fundamentos do trabalho em cozinha, bar e restaurante;

·Habilidade básica de cozinha e restaurante;
·Serviços de sala, copa e cozinha;
·Estrutura física de cozinha e de restaurante;
·Administração de cozinha, bar e restaurante;
·Nutrição básica e higiene;
·Primeiros socorros;
·Saúde e segurança do trabalho;
·Comunicação e Expressão – técnica aplicada;
·Empreendedorismo;
·Cardápio e cartas de vinho;
·Noções básicas de panificação e confeitaria;
·Inglês instrumental;
·Planejamento e cardápio e drinks;
·Organização e estocagem em cozinhas e adegas;
·Disciplinas técnicas específicas: serviços de bar, técnicas de bar, bares e 

bebidas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/13 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PADRÃO POPULAR
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 12/11/2013
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 

SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 

SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ REAIS)
SÃO SEBASTIÃO, 25 DE OUTUBRO DE 2013

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2013

Em cumprimento ao disposto no art. 52 da Lei Municipal 1476/2001, a 
Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Vigilância 
Sanitária, torna públicas as seguintes DECISÕES DEFINITIVAS em 
Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 29/05/2013:

01 - Processo nº 9968/2010 – FRANCISCO GEORGE ALVES 
MATIAS ME - PADARIA SAHY - AIP nº 318 série BC - CNPJ nº 
05.997.209/0001-95 - Localidade AV. ADELINO TAVARES, 332 - 
BARRA DO SAHY - Atividade PADARIA - Dispositivos legais 
transgredidos ART. 33 INCISO XIII DA LEI MUNICIPAL 1476/2001 - 
Tipicação da infração EXPOR À VENDA PRODUTOS DE 
INTERESSE À SAÚDE, COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA - 
Penalidade imposta ADVERTÊNCIA. ATIVIDADES ENCERRADAS; 
FALTA SANADA. 

02 - Processo nº 11149/2011 – NILVENIO BRITO - SUPERMERCADO 
ABRIGO - AIP nº 396 série BC - CNPJ nº 12.844.027/0001-40 - 
Localidade AV. BERNARDO CARDIM NETO, 47 - MORRO DO ABRIGO 
- Atividade SUPERMERCADO - Dispositivos legais transgredidos ART. 
33 INCISO I DA LEI MUNICIPAL 1476/2001 - Tipicação da infração 
FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO DE INTERESSE À 
SAÚDE SEM LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - Penalidade imposta ADVERTÊNCIA. 

03 - Processo nº 3790/2012 – HENRIQUE DE MATTOS COELHO - 
AIP nº 483 série BC - CPF nº 276.971.018-61 - Localidade R. CAP. LUIS 
SOARES, 557, LJ. 21 - CENTRO - Atividade TERAPIA HOLÍSTICA - 
Dispositivos legais transgredidos ART. 33 INCISO I DA LEI MUNICIPAL 
1476/2001 - Tipicação da infração FAZER FUNCIONAR 
ESTABELECIMENTO DE INTERESSE À SAÚDE SEM LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Penalidade imposta 
ADVERTÊNCIA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 21/2013

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

LICENÇA FUNCIONAMENTO 
INDEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 5807/2012 – em 25/10/2012 – para R. B. S. COUTO 

ME – situado na AV. GUARDA MOR LOBO VIANA, N° 1224 – LOJA 
08, PORTO GRANDE – sob a responsabilidade legal de 
RONALDO BIONDI SOARES COUTO - para a atividade de 
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (ADEGA). 

02 – Processo 5886/2011 – em 18/07/2012 – para CASCALHO 
PERFUMARIA E COSMETICOS – situado na ESTRADA NO 
CASCALHO, N°391 – BOIÇUCANGA – sob a responsabilidade 
legal de MARCELO AGOSTINO - para a atividade de COSMETICOS 
E PERFUMARIA.

03 – Processo 10786/2011 – em 18/07/2012 – para JOSEFA 
ARAUJO DA SILVA ME – situado na AVENIDA DOUTOR MANOEL 
HIPOLITO DO REGO, N° 1875, PRAIA DO ARRATÃO – sob a 
responsabilidade legal de JOSEFA ARAUJO DA SILVA - para a 
atividade de FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS.     

04 – Processo 10265/2011 – em 21/09/2011 – para FERNANDO 
HENRIQUE DA SILVA – situado na AVENIDA BERNADO CARDIM 
NETO, N° 231  – MORRO DO ABRIGO – sob a responsabilidade 
legal de FERNANDO HENRIQUE DA SILVA - para a atividade de 
AÇOUGUE.   

05 – Processo 1915/2011 – em 18/07/2012 – para MARIA RAIMUNDA 
DOS SANTOS RESTAURANTE E LANCHONETE ME – situado na 
ESTRADA DO CASCALHO, N° 1984 – LOJA 01 – BOUCUCANGA – 
sob a responsabilidade legal de MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS - 
para a atividade de RESTAURANTE E SIMILARES. 

06 – Processo 11700/2009 – em 23/10/2012 – para INSTITURO 
SOLLUS – situado na RUA CAPITÃO LUIZ SOARES, N° 550 – 
CENTRO – sob responsabilidade legal de MARCUS SINJI DOI -  
para a atividade de AGÊNCIA TRANSFUSIONAL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 25/2013

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

LICENÇA FUNCIONAMENTO 
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 10194/2012 – emitido CEVS 355070403-960-

0001-2-7 – em 25/04/2013 – para SHIRLENE FERREIRA DA SILVA 
– situado na RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA, N° 251, LOJA 01 – 
TOPOLANDIA – sob a responsabilidade legal de SHIRLENE 
FERREIRA DA SILVA - para a atividade de CABELEIREIROS.�

02 – Processo 5020/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-561-
001256-1-6-0 – em 15/06/2013 – para MORAES E ZAHRAN LTDA 
ME – situado na RUA ELIS REGINA, N°80, SALA 01 E 02 - 
MARESIAS – sob a responsabilidade legal de ANTONIO 
FIGUEIREDO CASANOVA TRIGO MORAES - para a atividade de 
LANCHONETE.

03 – Processo 5112/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-471-
000132-1-8 – em 15/06/2013 – para JOSE CARLOS BENEVIDES 
MUNIZ ME – situado na RUA PORTO SEGURO, N° 20, MARESIAS 
– sob a responsabilidade legal de JOSE CARLOS BENEVIDES 
MUNIZ - para a atividade de COMÉRCIO GÁZ E ÁGUA.�  �  �

04 – Processo 4804/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-103-
000002-1-3 – em 15/06/2013 – para STELA MARIS FAVORETTI  – 
situado na RUA BENEDITO PEDRO SANTOS, N° 03 – ITATINGA – 
sob a responsabilidade legal de STELA MARIS FAVORETTI - para 
a atividade de COZINHA ARTESANAL.�� �

05 – Processo 3764/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-381-
000009-2-2 – em 15/06/2013 – para T. S. S. TRANSPORTADORA SÃO 
SEBASTIAO LTDA – situado na RUA BENEDITO FRUGOLI, N° 168,– 
CENTRO – sob a responsabilidade legal de EDSON ISSAO MORI - 
para a atividade de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E 
SOCIAIS. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE LEILÃO Nº 001/13 

PROCESSO: 4.923/13
OBJETO: ALIENAÇÃO A TERCEIROS INTERESSADOS DE BENS 

SEMOVENTES (GRANDES ANIMAIS EQUÍDEOS E BOVÍDEOS) 
APREENDIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.

TIPO: MAIOR LANCE
DATA DA REALIZAÇÃO: 13/11/2013
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 11:00 HORAS
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: SÍTIO CAMBURY – 

SITUADO NA RUA TIJUCA, Nº 835 – BAIRRO CAMBURY
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 

SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 

SUPRIMENTOS
EDITAL GRATUÍTO
SÃO SEBASTIÃO, 25 DE OUTUBRO DE 2013

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LAUDA 24/2013

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

LICENÇA FUNCIONAMENTO 
DEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 5085/2012 – emitido CEVS 355070403-865-

000027-1-2 – em 16/05/2012 – para GABRIELA SANTOS ROCHA – 
situado na RUA VEREADOR MARIO OLEGARIO LEITE, N° 25, 
SALA 09 – CENTRO – sob a responsabilidade legal de GABRIELA 
SANTOS ROCHA - para a atividade de PISCOLOGIA E 
PSICANÁLISE.�

02 – Processo 4908/2012 – emitido CEVS nº. 355070403-471-
000119-1-6 – em 03/06/2013 – para FABIANO EROLES 
UTILIDADES ME – situado na AVENIDA PROFESSOR JOSE 
MACHADO ROSA, N°1310, LOJA 03 - ITATINGA – sob a 
responsabilidade legal de FABIANO EROLES - para a atividade de 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL.

03 – Processo 2702/2012 – emitido CEVS nº. 355070403-472-
000147-1-0 – em 30/04/2013 – para F. H. IKEDA ARMARINHOS – 
situado na AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, N° 167, 
CENTRO – sob a responsabilidade legal de FERNANDO HITOSHI 
IKEDA - para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS.�  �  �

04 – Processo 1778/2012 – emitido CEVS nº. 355070403-561-
001160-1-7 – em 30/04/2013 – para RENATO KRUNFLI – situado na 
ALAMEDA DR YOJIRO TAKAOKA, N° 204 – TOQUE TOQUE 
PEQUENO – sob a responsabilidade legal de RENATO KRUNFLI - 
para a atividade de RESTAURANTE.� � �

05 – Processo 8321/2012 – emitido CEVS nº. 355070403-471-
000126-1-6 – em 26/04/2013 – para S. A. CONCEIÇÃO FERREIRA 
MERCEARIA ME – situado na RUA ERNESTO COSTA SANTOS, N° 
34,– MORRO DO ABRIGO – sob a responsabilidade legal de 
SABRINA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA - para a atividade 
de MERCEARIA. 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 25/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
02 – Processo 14743/2012 –  TAMISA HELENA SILVESTRE, inscrito 

no CPF sob nº 321.083.358.38, situado na R. DUQUE DE CAXIAS, 188 
LJ. 14 – CENTRO com atividade de FISIOTERAPIA, de que na data de 
16/07/2013 foi lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 315 
série D em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de 
MULTA por infração sanitária GRAVE no valor de 36 UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 26/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
03 – Processo 6337/2009 –  CENTRO NAUTICO DE SÃO 

SEBASTIÃO COM. DE EMBARCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 50.324.805/0001-69, situado na R. MARANHÃO, 90 – CENTRO com 
atividade de FÁBRICA DE GELO, de que na data de 18/09/2013 foi 
lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 515 série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 35 UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 28/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
05 – Processo 6337/2009 –  CENTRO NAUTICO DE SÃO 

SEBASTIÃO COM. DE EMBARCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 50.324.805/0001-69, situado na R. MARANHÃO, 90 – CENTRO com 
atividade de FÁBRICA DE GELO, de que na data de 18/09/2013 foi 
lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 519 série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 35 UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 32/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
09 – Processo 6337/2009 –  CENTRO NAUTICO DE SÃO 

SEBASTIÃO COM. DE EMBARCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 50.324.805/0001-69, situado na R. MARANHÃO, 90 – CENTRO com 
atividade de FÁBRICA DE GELO, de que na data de 18/09/2013 foi 
lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 523 série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 35 UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 29/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
06 – Processo 6337/2009 –  CENTRO NAUTICO DE SÃO 

SEBASTIÃO COM. DE EMBARCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 50.324.805/0001-69, situado na R. MARANHÃO, 90 – CENTRO com 
atividade de FÁBRICA DE GELO, de que na data de 18/09/2013 foi 
lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 520 série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 35 UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 33/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
10 – Processo 6337/2009 –  CENTRO NAUTICO DE SÃO 

SEBASTIÃO COM. DE EMBARCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 50.324.805/0001-69, situado na R. MARANHÃO, 90 – CENTRO com 
atividade de FÁBRICA DE GELO, de que na data de 18/09/2013 foi 
lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 525 série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 35 UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 30/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
07 – Processo 6337/2009 –  CENTRO NAUTICO DE SÃO 

SEBASTIÃO COM. DE EMBARCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 50.324.805/0001-69, situado na R. MARANHÃO, 90 – CENTRO com 
atividade de FÁBRICA DE GELO, de que na data de 18/09/2013 foi 
lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 521 série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 35 UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 34/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
11 – Processo 6337/2009 –  CENTRO NAUTICO DE SÃO 

SEBASTIÃO COM. DE EMBARCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 50.324.805/0001-69, situado na R. MARANHÃO, 90 – CENTRO com 
atividade de FÁBRICA DE GELO, de que na data de 18/09/2013 foi 
lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 526 série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 35 UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 31/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 
1476/2001, ca noticado:
08 – Processo 6337/2009 –  CENTRO NAUTICO DE SÃO SEBASTIÃO 
COM. DE EMBARCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
50.324.805/0001-69, situado na R. MARANHÃO, 90 – CENTRO com 
atividade de FÁBRICA DE GELO, de que na data de 18/09/2013 foi 
lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 522 série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 35 UFESP's.
Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através de 
guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, São 
Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 35/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
12 – Processo 3525/2013 –  NEILLA DE ALMEIDA LIMA, inscrito no 

CPF sob nº 044.287.698-06, situado na AV. DÁRIO LEITE CARRIJÓ, 
1260, CASA 75 – ENSEADA com atividade de , de que na data 
de 27/09/2013 foi lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 268 
série D em decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de 
MULTA por infração sanitária LEVE no valor de 05 UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 36/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
13 – Processo 7087/2013 –  ERONISE SEVERINA DOS SANTOS, 

inscrito no RG sob nº 25500315-8 SSP-PE, situado na R. ANTÔNIO 
PEREIRA DA SILVA, N° 165,  – TOPOLÂNDIA com atividade de 

, de que na data de 26/09/2013 foi lavrada a Noticação de 
Recolhimento de Multa nº 267 série D em decorrência do 
inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por infração sanitária 
LEVE no valor de  UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 27/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
04 – Processo 6337/2009 –  CENTRO NAUTICO DE SÃO 

SEBASTIÃO COM. DE EMBARCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 50.324.805/0001-69, situado na R. MARANHÃO, 90 – CENTRO com 
atividade de FÁBRICA DE GELO, de que na data de 18/09/2013 foi 
lavrada a Noticação de Recolhimento de Multa nº 516 série D em 
decorrência do inadimplemento, dentro do prazo legal, de MULTA por 
infração sanitária GRAVE no valor de 35 UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 24/2013
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 

1476/2001, ca noticado:
01 – Processo 7376/2013 –  ATLLAS S/C LTDA, inscrito no CNPJ sob 

nº 03.632.758/0001-30-21, situado na R. IPIRANGA, 99/101 – CENTRO 
com atividade de COMÉRCIO DE ALIMENTOS NUTRICIONAIS, de 
que na data de 10/09/2013 foi lavrada a Noticação de Recolhimento de 
Multa nº 518 série D em decorrência do inadimplemento, dentro do 
prazo legal, de MULTA por infração sanitária GRAVE no valor de 104 
UFESP's.

Fica também noticado de que terá 30 (trinta) dias, a contar da data 
de publicação deste Edital, para efetuar o pagamento da multa através 
de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, 
localizada na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, 
São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

PERÍODO: 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013

Acumulado Acumulado

43.585.649,99 0,00
9.531.672,73 32.881.625,67

45.446.552,07 18.933.308,07
15.007.651,51 46.479,49

2.617.415,17 368.775,00
829.866,11 ( = ) 52.230.188,23

0,00 ( - ) 9.776.239,96
18.544.684,11 ( - ) 0,00

651.758,54 ( - ) 0,00
269.269,45 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 42.453.948,27

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 50.206.564,99 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 39.639.249,32
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 6.004.761,58 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 0,00

2.599.922,29 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 23.679.677,93
195.295.768,54 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 58.413.519,66

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 29,91%
7.384.264,34

161.081,58
0,00

39.977.507,95 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 99,16%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 99.477,64 Aplicação nos prossionais do Magistério - FUNDEB 80,51%

47.622.331,51

242.918.100,05 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96 31.527.962,62

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais

Fundo de Participação dos Municípios 
Imposto Territorial Rural

Imposto de Renda Retido na Fonte

Multa/Juros provenientes de impostos
Atualização de Dívida Ativa de Impostos

Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB

Recursos recebidos do FUNDEB

12.361 - Ensino Fundamental

12.366 - Educação de Jovens e Adultos
12.367 - Educação Especial

12.365 - Educação Infantil

Total da Despesa do Ensino
Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros

Dívida Ativa de Impostos

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação

DESPESAS DO ENSINO

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU

RECEITAS ARRECADADAS

Secretário(a) da Educação

__________________________________________      ___________________________________________
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Recursos de Operações de Crédito

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito

      Prefeito(a) Municipal

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

FUNDEB

Desoneração de Exportações (LC-87/96)

PROFª ANGELA COUTO
Contador(a)

_______________________________________
EDSON CARLOS MATHIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso 
das suas atribuições, considerando a Lei Municipal nº 1.990/2009 e o 
Decreto Municipal nº. 5869/2013, CONVOCA Prestadores de Serviço 
de Saúde, Órgãos ou Entidades Representantes dos Trabalhadores 
da Saúde e, Entidades e Associações Comunitárias Representantes 
dos Usuários do Sistema Único da Saúde (SUS) interessados em 
participar do processo eleitoral para o Conselho Municipal de Saúde, 
gestão 2013/2015, a apresentarem, no período compreendido entre 
01 e 14 de novembro/2013, a documentação abaixo relacionada:

1. Cópia atualizada do Estatuto Social devidamente registrado no 
Cartório de Registro Civil da Pessoa Jurídica;

2. Cópia da Ata de Eleição e Posse da Diretoria em exercício; 
3. Ata de reunião da Diretoria com a indicação do titular e respectivo 

suplente que representarão a entidade, subscrito por seu 
representante legal. 

4. Relatório de Atividades desenvolvidas no últimos 02 (dois) anos; 
5. Inscrição para o Processo Eleitoral, devidamente preenchida, (a 

ser previamente obtida junto a sede do COMUS). 
A referida documentação deverá ser entregue na sede do Conselho 

Municipal de Saúde (COMUS), localizada à Rua Mansueto Pierotti, nº 
391, 1º andar, para a Sra. Ana Maria e Sra . Mirane, no horário de 9:00h 
às 16:00h.

A inobservância do prazo acima indicado implicará na não 
participação no processo eleitoral, que ocorrerá durante a 6ª 
Conferência Municipal da Saúde, a ser realizada nos dias 22 e 
23/11/2013, no salão Paroquial da Igreja Matriz, rua Duque de Caxias, 
s/nº.

São Sebastião, 24 de outubro de 2013.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA

Presidente

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2010SESAU064 – Processo n.º 61.190/2010

Contratado: Nilvando José de Almeida.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ N.º 010/2010
Valor: R$ 11.521,08 (onze mil, quinhentos e vinte e um reais e oito 
centavos).
Data: 09.08.2013 
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Nilvando José de 
Almeida pelo contratado.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2011SEGUR074 – Processo n.º 61.133/2011
Contratado: Robisson Pinheiro Romão.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual e alteração do valor 
pago a título de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ N.º 025/2011
Valor: R$ 33.562,92 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e 
noventa e dois centavos).
Data: 17.09.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Robsson Pinheiro 
Romão pelo contratado.

“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 009598 de 23 de 

agosto de 2010, requerido por MARIA JOSÉ DOS SANTOS LEITE 
que solicita benefício de pensão, por óbito em 03/08/2002 do servidor 
ativo, MANOEL LEITE, matrícula nº. 5711-1, que exercia o cargo de 
Braçal desde 04/05/1978.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no 
dia 17/03/2004 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:
Art. 1º - É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a Senhora 

MARIA JOSÉ DOS SANTOS LEITE, na condição de esposa.
Art. 2º - Perceberá benefício de 100% (cem por cento) calculado 

sobre a última base de contribuição previdenciária do servidor falecido, 
conforme Art. 40 da Constituição Federal, com reajustes em 
conformidade com os concedidos pelo RGPS.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de maio de 2012, revogando-se 
as disposições em contrário.

São Sebastião,      30     de outubro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO 5875/2013

JULGAMENTO E JUSTIFICATIVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo nº 14.240/12
Assunto: Abandono de Cargo Carlos Alberto Pian 
Pelo que dos autos consta no Relatório Final da Comissão Processante 

nomeada pela Portaria 542/13, de acordo com as atribuições legais, 
DECIDO:   

Em que pese as alegações apresentadas pela defesa do Indiciado, estas 
estão insuficientes para justificarem ou elidirem o abandono do cargo 
público, e, dessa forma, não devem ser consideradas sob pena de violação 
aos Princípios da Legalidade e da Impessoalidade, que dentre outros, 
norteiam a validade dos atos administrativos.

No caso em tela estão presentes os elementos constitutivos da infração, 
quais sejam 122 (cento e vinte e duas) faltas injustificadas, e a configuração 
do dolo – a intencionalidade do abandono do cargo público. 

Urge destacar, que não pode o Servidor Público tratar o serviço público 
com suas ações que originam do seu mero bel prazer. Ficar faltando em 
serviço, sem justificativa, é prática imoral e ilegal. Portanto, se o Indiciado 
não faltou por problemas médicos, desmoralizou ainda mais o serviço 
público e tal prática deve ser punida.  

O abandono de cargo, sobre afrontar o dever funcional de assiduidade, 
atinge frontalmente o Princípio da Continuidade do Serviço Público. A esse 
respeito, pondera José Cretella Júnior:

Há uma preocupação do Estado no sentido de impedir que os cargos 
públicos fiquem acéfalos, o que determina o aparecimento de uma série de 
institutos, no âmbito do direito administrativo, regidos pelo princípio da 
continuidade do serviço público. Os institutos da suplência, da delegação e 
da substituição foram estruturados, tendo-se em vista, precisamente, os 
prejuízos que a vacância pode trazer para os serviços públicos, no tocante à 
continuidade e regularidade. Ao mesmo tempo, entre os deveres impostos 
ao funcionalismo se inscrevem as obrigações da assiduidade, da 
pontualidade e, em certos casos, o dever de residência. A inassiduidade e a 
impontualidade comprometem o bom andamento dos serviços, culminando 
com o abandono de cargo ou de função, o que ocorre quando o agente 
público deixa de comparecer ao serviço durante elevado número de dias, 
consecutivos, ou falta ao serviço inúmeras vezes, interpoladamente, num 
determinado espaço de tempo, sem justa causa.”

Cabe salientar que a Administração Pública, quando admite um Servidor, 
assim o faz para a execução dos serviços que lhes são atribuídos em prol da 
coletividade pública, e estão estes Servidores submetidos às normas de 
conduta que disciplinam seus direitos e deveres, e no caso em apreço, por 
meio do Estatuto do Servidor – Lei Complementar n.º 146/11, estando os 
mesmos sujeitos a responder administrativamente em casos de 
descumprimento das referidas normas, não lhes sendo em hipótese alguma 
permitida a alegação de ignorância à Lei que lhes rege. 

1. Diante do exposto, ACATO a RECOMENDAÇÃO proposta pela 
Comissão Processante, no sentido de ser aplicada ao Servidor CARLOS 
ALBERTO PIAN, Fiscal de Obras, Matrícula n.º 3183-6, a pena de 
DEMISSÃO, nos moldes do artigo 219, II, da Lei Complementar n.º 146/11, 
por ter infringido o disposto no artigo 223, do mesmo Diploma Legal.

Determino ainda que seja cientificada SESAU – Secretaria de Saúde, o 
DRH – Departamento de Recursos Humanos, o Indiciado e sua Defensora, 
remetendo-se cópia da R. Decisão.

São Sebastião, 15 de  outubro de 2013.         

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito Municipal
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