
BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 02 - Edição nº 083 - 20 de novembro de 2013 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Mutirão de limpeza no canteiro 
de acesso à praia das Cigarras

www.saosebastiao.sp.gov.br

Os temas principais serão: 
controle social, violência, 
prevenção e corresponsabilidade.

Pág. 8

Parceria entre 
pescadores 
e Transpetro 
vai reciclar 

óleo usado em 
embarcações

Pág. 2

Moradores da Costa Norte 
recebem orientação sobre 

destinação final do lixo

Pág. 7

Conferência Municipal de Saúde  
acontecerá entre os dias 22 e 23

São Sebastião está na II Taça 
Vanguarda de Basquete

Pág. 6

“Coral Municipal” se classifica na fase 
regional do Mapa Cultural Paulista

Pág. 6

O projeto “Destino São 
Sebastião” está no ar

Pág. 8

Pág. 2

Foto: SEADRE

Foto: SEADRE



BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 02 - Edição nº 083 - 20 de novembro de 2013 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2

E x p e d i e n t e
O Boletim Oficial de São Sebastião é produzido 
pela Secretaria de Governo/Departamento de 
Comunicação. 

Jornalista Responsável: Igor Veltman (MTB 6218)

Diretor de Comunicação: José Américo Câmera

Editores: Williams C. de Sousa, Renata Fernanda, Vera 
Mariano  e Pedro Monte-Mór

Reportagens: Josiane Carvalho, Valéria Borges, 
Claudio Henrique Santana, Nayara Martins, Ricardo 
Faustino, Cristiane Castro, Damares Oliveira e 
Geraldo de Buta.

Fotos: Luciano Vieira, Munir El Hage, Halsey 
Madeira e Arnaldo Klajn

Diagramação: Diógenes Martins

Estagiários: Rebeca Ingrid, Felipe Riela, Marcus 
Vinícius e Carolina Audacio

Veículo de Imprensa Oficial

Autorizado pela Lei n° 2247/13

www.saosebast iao.sp.gov.br

Mais uma ação inédita em todo o Litoral 
Norte vai possibilitar a reciclagem de cerca de 
600 litros de óleo por mês usados em barcos 
de pescadores, graças a uma parceria entre a 
Colônia de Pesca Z-14, localizada no bairro 
São Francisco – região central,  e a Transpetro 
com apoio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente por meio da Diretoria de Pesca. 
Representantes da Estatal, pescadores e o 
secretário de Meio Ambiente participaram de 
uma reunião para a assinatura do convênio. O 
investimento é de R$ 124 mil.

O intuito da parceria é garantir à 
aquisição e instalação de bombas em cerca 
de 60 embarcações de grande porte filiadas 
a colônia para a retirada correta do óleo do 
motor utilizado nas embarcações para que 
sejam encaminhadas de maneira correta 
ao processo de reciclagem. Todo o material 
recolhido, cerca de 600 litros mensais,  terá 

Parceria entre pescadores e Transpetro 
vai reciclar óleo usado em embarcações

Representantes da prefeitura, da Colônia e Pesca Z-14 e da Transpetro durante a assinatura do convênio

Parceria conta com o apoio 
da Secretaria de Meio 
Ambiente por meio da 
Diretoria de Pesca

destinação correta e será vendido para 
empresas especializadas na reciclagem deste 
material que, se não descartado de maneira 
técnica, pode gerar danos ambientais.

Na avaliação do secretário de Meio 
Ambiente esta ação é fundamental para a 
conservação dos oceanos. “Esta será uma 

excelente oportunidade de colocar em 
prática uma situação que antes não sabíamos 
com torná-la possível. O óleo do motor é um 
resíduo que se lançado diretamente no mar 
ocasiona um grau de poluição extremamente 
devastador. Hoje, com esta parceria 
temos a consciência de que conseguimos 

efetivamente dizer que estamos ajudando a 
conservar os oceanos”, disse.

O secretário disse ainda que este projeto 
terá vários desdobramentos e todos muito 
importantes. “Com este tipo de iniciativa 
conseguimos efetivamente dizer que 
estamos ajudando a conservar os oceanos do 
contrário este resíduo seria lançado de uma 
forma totalmente clandestina. Desta foram 
além de retirá-lo para que possa novamente 
se transformar em derivado e ter outros usos, 
estamos evitando uma poluição tremenda da 
pior qualidade, é um projeto, uma iniciativa 
que tem vários desdobramentos e todos eles 
muito importantes”, enfatiza.

Para o diretor tesoureiro da Z-14, 
Julio Cerpa a iniciativa irá ajudar bastante 
os pescadores a aumentar ainda mais a 
importância da consciência ambiental. “Para 
nós isto será muito bom tanto pelo fato de 
não estarmos degradando o meio ambiente 
como pela comercialização do óleo usado que 
ajudará bastante a colônia e os pescadores. 
Além do mais, estamos muito a frente de 
muitas cidades demonstrando que nós temos 
a consciência de que o melhor a ser feito é 
não prejudicar o oceano que trabalhamos e 
vivemos”, disse. 

Mutirão de limpeza no canteiro 
de acesso à praia das Cigarras

Uma grande operação de limpeza e 
manutenção foi feita na paia das Cigarras, 
na Costa Norte do município durante 
dois dias. O serviço envolveu a Seadre 
(Secretaria de Administrações Regionais).

Na ação, as guias do canteiro central de 
acesso à praia foram pintadas e os jardins 
ao redor, cuidados. Além disso o local 
recebeu quatro pontos de iluminação 
pública feitos pela equipe da Regional 
Costa Norte que abrange quatro bairros: 
Jaraguá, Canto do Mar, Enseada e Cigarras 
envolvendo cerca de 14 mil habitantes 
em uma área de 49km² onde há grande 
densidade demográfica.

Região recebeu também 
quatro pontos de iluminação

Trabalhos de jardinagem foram executados, entre outras ações da Regional

Foto: SEADRE

Foto: Luciano Vieira
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“Dispõe sobre o Programa de Assistência Técnica Gratuita para Produção 
de Moradia Popular destinado a Famílias de Baixa Renda.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, Estância 
Balneária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei:

Artigo 1º. - Fica instituído no Município o Programa de Assistência Técnica 
Profissional Gratuita para a Produção de Moradia Popular destinado a 
Famílias de Baixa Renda.

Parágrafo único – A assistência técnica profissional consiste nos 
serviços de engenharia e arquitetura para construção, reforma, ampliação, 
regularização e conservação de unidades habitacionais, e regularização 
fundiária sustentável, obedecidos os requisitos urbanísticos, nos termos da 
Lei Federal nº 11.888/2008.

Artigo 2º. -  O programa tem como objetivo:
I - resgatar a cidadania e moradia digna à população de baixa renda;
II- adequar às moradias populares às condições mínimas de habitabilidade 

e conforto;
III- garantir segurança estrutural na execução de edificações, mediante 

acompanhamento  técnico profissional;
IV- evitar ocupações em área de risco geotécnico e ambientalmente 

fragilizadas;
V - promover o desenvolvimento urbano de acordo com a legislação 

municipal vigente;
VI-  adotar procedimentos para regularização fundiária de imóveis públicos 

e privados de interesse social.
Artigo 3º. -  O direito à assistência técnica profissional será concedido 

01 (uma) única vez às famílias com renda mensal de até 03 (três) salários 
mínimos, e poderá ser pleiteado por:

I - titular de domínio, posseiro ou cessionário de direitos;
II - associações de luta por moradia popular inscritas em programas de 

habitação oficiais.
Artigo 4º. - O beneficiário deverá ser proprietário ou possuidor de um único 

imóvel para moradia própria, no Município, com área mínima de acordo com 
o zoneamento definido pela legislação municipal.

Parágrafo único – O critério descrito no parágrafo anterior também deverá 
ser observado no caso de produção de unidades condominiais.

Artigo 5º. - O Executivo poderá prestar assistência técnica por meio de 
convênio com entidades ou associações de classe, e com associações 
voltadas à produção de moradia popular sem fins lucrativos que manifestarem 
interesse na execução das atividades previstas nesta Lei.

§ 1º. Os interessados deverão fornecer ao Executivo uma lista dos 
profissionais classificados de acordo com os critérios das entidades para que 
o Executivo possa direcionar os pleitos formulados pelos beneficiados.

§ 2º. As associações profissionais ou comunitárias encaminharão à 
Secretaria Municipal de Habitação, a cada 06 (seis) meses, uma lista de 
interessados pela ordem de preferência.

Artigo 6º. - São requisitos específicos para firmar o convênio:
I -  apresentar estatutos ou contrato social, devidamente registrado 

comprovando os objetivos sociais da entidade, especificamente a prestação 
de assessoria técnica em questões relativas à habitação de interesse social;

II -  apresentar ata de eleição da última Diretoria;
III- declaração de funcionamento regular há pelo menos 03 (três) anos;
IV- relação do quadro de associados e suas qualificações profissionais, que 

garantam o desenvolvimento dos projetos e programas previstos nesta Lei.
Parágrafo único – No caso de associações de luta por moradia popular 

inseridas em programas de habitação oficiais, além dos documentos 
acima referidos, também deverá ser anexado documento que demonstre a 
habilitação ou seleção em programa habitacional oficial.

Artigo 7º. - O requerimento de assistência técnica profissional será 
instruído por formulário-padrão a ser disponibilizado pela Secretaria de 
Obras, que providenciará os seguintes encaminhamentos:

I -   abertura do processo administrativo;
II -  instrução dos autos com documento de identidade e CPF do 

beneficiário, cópia da matrícula ou transcrição do imóvel – acompanhados 
de termos de cessão ou contratos que comprovem a sucessão dominial, ou 
documento que comprove a posse;

III -  cópia da notificação de lançamento de IPTU do exercício do 
requerimento;

IV -  relatório social elaborado pela Diretoria de Habitação/Secretaria 
de Habitação;

V -  parecer conclusivo sobre a concessão do benefício exarado pelo 
Diretor de Habitação.

Artigo 8º. - O Programa consiste na prestação dos seguintes serviços:
I - elaboração, execução e apresentação para aprovação do projeto 

básico de unidade familiar com área até 80,00m² (oitenta metros quadrados) 
junto ao Departamento de Habitação – Secretaria de Habitação, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, após a indicação do profissional, devendo atender 
os parâmetros específicos previstos na legislação municipal vigente;

II -  elaboração do cronograma de execução das obras;
III - fiscalização da obra;
IV - atendimento das considerações técnicas expedidas pelo setor de 

aprovação de projetos dentro do prazo de 15 (quinze) dias;
V - acompanhamento técnico até a expedição de “HABITE-SE”;
VI - confecção e fixação de placa junto à obra, atendendo ao padrão 

mínimo estabelecido pelo CREA e/ou CAU, com menção ao processo de 
aprovação e respectivo alvará;

VII - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (CREA) ou Relatório 
de Responsabilidade Técnica – RRT (CAU), com comprovante de quitação;

VIII -  declaração de que não exerce cargo, função, mandato nos 
Poderes Executivo e Legislativo Municipais.

§ 1º. - O não atendimento dos itens anteriores ensejará na falta técnica 
do profissional que será imediatamente comunicada ao órgão conveniado 
para que proceda à exclusão deste do quadro dos conveniados, com 
indicação de novo responsável pela continuidade das atividades.

§ 2º. - O profissional excluído deverá providenciar o cancelamento 
da Anotação da Responsabilidade Técnica – ART ou Relatório de 
Responsabilidade Técnica – RRT e perderá o direito aos honorários pelos 
serviços prestados até a data de sua falta.

§ 3º. - O órgão conveniado deverá comunicar, por escrito, ao beneficiário 
e ao Município da substituição do profissional.

§ 4º. - O previsto no inciso I deste artigo não se aplica aos projetos de 
unidades condominiais de interesse social.

Artigo 9º.  - No caso de projetos de unidades condominiais de 
interesse social ou de regularização fundiária sustentável competirá ao 
profissional indicado pela entidade conveniada a subcontratação dos 
projetos complementares com apresentação das respectivas Anotações 
de Responsabilidade Técnica – ART ou Relatório de Responsabilidade 
Técnica - RRT, devendo atender ao disposto neste artigo e demais 
aprovações exigidas pela Legislação Estadual e Federal.

 Artigo 10. - O pagamento dos honorários para o profissional, quando 
previsto em convênio será efetuado da seguinte forma: 

I - R$ 10,00 (dez reais) por metro quadrado de construção, mediante 
depósito em conta corrente, após aprovação de respectivo projeto;

II - os valores serão reajustados de acordo com os índices do IGPM, no 
caso de unidades condominiais de interesse social, inclusive regularização 
fundiária, um salário mínimo vigente por unidade, mediante depósito em 
conta corrente, de acordo com o cronograma apresentado.

Artigo 11. - Os funcionários públicos municipais, independentemente 
dos cargos que exerçam, não poderão integrar o quadro de profissionais 
indicados pelos conveniados.

Artigo 12. - Ficam isentos de taxas e emolumentos os custos decorrentes 
da aprovação dos projetos previstos nesta Lei.

 Artigo 13. - As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente e futuros, 
que serão suplementados, caso necessário.

 Artigo 14. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

São Sebastião,    11    de novembro de 2.013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº 54/2013

LEI Nº 2269/2013
“Dispõe sobre suplementação de     Dotações Orçamentárias, conforme  Lei 2229/2012” .
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 2229/2012, no valor de R$  2.017.066,17  (dois 

milhões, dezessete mil, sessenta e seis reais e dezessete centavos);
Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
50 02.04 Procuradoria Fiscal 3.1.90.13.00 03.122.7003 2.263 15.000,00
82 02.07 Procuradoria Administrativa 3.1.90.11.00 03.122.7003 2.263 12.000,00
85 02.07 Procuradoria Administrativa 3.1.91.13.00 03.122.7003 2.263 5.000,00

103 02.09 Fdo.Orç.Esp.Hon.Adv. 3.1.90.11.00 02.062.7003 2.333 78.000,00
17223 02.09 Fdo.Orç.Esp.Hon.Adv. 3.3.90.39.00 02.062.7003 2.333 50.000,00
17224 02.09 Fdo.Orç.Esp.Hon.Adv. 4.4.90.52.00 02.062.7003 2.333 50.000,00
30459 04.01 Depto Des.Humano 3.3.90.36.00 08.244.4007 2.311 36.000,00

178 04.01 Depto Des.Humano 4.4.90.51.00 08.244.4002 1.098 14.600,00
18323 04.01 Depto Des.Humano 4.4.90.52.00 08.243.4001 2.356 10.000,00

265 05.02 Depto de Receita 3.3.90.39.00 04.129.7001 2.245 4.500,00
267 05.02 Depto de Receita 3.3.90.93.00 04.129.7001 2.245 20.000,00
313 06.03 Depto Administrativo 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.329 31.000,00

18399 08.02 Depto Pesca e Abastec. 3.1.90.11.00 20.605.6005 2.324 32.000,00
481 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 24.000,00
512 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 136.000,00
523 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.30.00 12.365.2002 2.050 16.000,00
580 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.365.2002 1.008 120.000,00
641 10.01 Secr.Esportes e Div.Subord. 3.1.90.13.00 27.122.3008 2.112 3.000,00

29952 10.02 Depto de Esportes 4.4.90.39.00 27.812.3007 1.110 182.966,07
687 11.01 Depto Adm e Controle 3.1.90.05.00 10.122.1009 2.039 3.000,00
705 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.001 630.000,00
746 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.1.90.05.00 10.302.1003 2.014 1.000,00
754 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 260.000,00

29929 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.1.91.13.00 10.301.1001 2.317 42.000,00
777 11.03 Depto Vig. E Saúde 3.1.90.13.00 10.305.1005 2.023 9.000,00
792 11.03 Depto Vig. E Saúde 3.3.90.39.00 10.305.1005 2.026 140.000,00

30375 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.93.00 04.122.7001 2.330 5.000,00
30376 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.93.00 04.122.7001 2.330 87.000,00

TOTAL R$    2.017.066,07
Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações 

orçamentárias, no valor de R$ 2.017.066,17 (dois milhões, dezessete mil, sessenta e seis reais e dezessete centavos);
Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
16 02.01 Sec.Ass.Jur.Div.Subord. 3.1.91.13.00 03.122.7003 2.263 6.000,00

29220 02.03 Proc. Trabalhista 3.1.90.91.00 03.122.7003 2.263 3.000,00
60 02.05 Proc.Ambiental e Obras 3.1.90.11.00 03.122.7003 2.263 84.000,00
61 02.05 Proc.Ambiental e Obras 3.1.90.13.00 03.122.7003 2.263 6.500,00
72 02.06 Corregedoria 3.1.90.13.00 03.122.7003 2.263 2.500,00
110 03.01 Depto de Comunicação 3.1.91.13.00 04.131.7004 2.250 2.500,00
152 04.01 Depto de Des.Humano 3.1.90.11.00 08.122.4007 2.152 342.000,00

30353 04.01 Depto de Des.Humano 3.1.90.11.00 08.122.4007 2.152 94.000,00
30445 04.01 Depto de Des.Humano 3.1.90.11.00 08.122.4007 2.152 36.000,00
30354 04.01 Depto de Des.Humano 3.1.91.13.00 08.122.4007 2.152 18.000,00
30393 04.01 Depto Des.Humano 4.4.90.52.00 08.244.4002 2.290 10.000,00

202 04.02 Depto Rel. Emprego e Trabalho 3.1.91.13.00 08.331.4003 2.284 1.500,00
284 05.03 Depto Financeiro 4.6.90.71.00 28.843.9002 0.006 194.600,00
287 06.01 Depto Recursos Humanos 3.1.90.01.00 04.122.7001 2.329 15.000,00
328 06.04 Depto de Frota 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.329 1.500,00
339 07.01 Sec.Mun.Obras Div.Sub. 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.330 55.000,00
340 07.01 Sec.Mun.Obras Div.Sub. 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.330 2.000,00
363 07.03 Depto de Obras Públicas 4.4.90.39.00 15.451.5002 1.078 5.000,00
374 07.03 Depto de Obras Públicas 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.330 63.000,00
377 07.03 Depto de Obras Públicas 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.330 1.000,00
399 07.04 Depto Fiscalização 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.330 10.000,00
539 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.39.00 12.361.2001 1.005 4.000,00
549 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 6.000,00
553 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 56.000,00
555 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 12.361.2001 2.041 20.000,00
589 09.03 Depto de Planejamento 3.3.50.43.00 12.365.2002 2.055 210.000,00

18439 10.02 Depto de Esportes 3.3.50.43.00 27.122.3008 2.112 120.000,00
18446 10.02 Depto de Esportes 4.4.90.52.00 27.122.3008 2.112 62.966,07

668 10.03 Depto Lazer e Recreação 3.1.90.11.00 27.122.3008 2.112 35.000,00
30340 10.03 Depto Lazer e Recreação 3.1.90.11.00 27.812.3007 2.369 9.000,00
30339 10.03 Depto Lazer e Recreação 3.1.90.13.00 27.812.3007 2.369 1.500,00

669 10.03 Depto Lazer e Recreação 3.1.90.13.00 27.122.3008 2.112 9.000,00
696 11.01 Depto Adm e Controle 4.4.90.52.00 10.122.1009 2.040 5.000,00

29910 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.002 30.000,00
29913 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.316 100.000,00
29916 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.360 4.500,00
18295 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.321 15.000,00
17047 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.012 50.000,00
29266 11.03 Depto Vig. e Saúde 3.3.90.30.00 10.305.1005 2.353 10.000,00
29268 11.03 Depto Vig. e Saúde 3.3.90.31.00 10.305.1005 2.353 20.000,00
29323 11.03 Depto Vig. e Saúde 3.3.90.39.00 10.305.1005 2.359 20.000,00
18313 11.03 Depto Vig. e Saúde 4.4.90.52.00 10.305.1005 2.322 10.000,00
18314 11.03 Depto Vig. e Saúde 4.4.90.52.00 10.305.1005 2.322 20.000,00

817 12.02 Depto de Turismo 3.1.90.11.00 23.695.6004 2.314 10.000,00
859 13.02 Gabinete Vice Prefeito 3.1.90.11.00 04.122.7006 2.308 4.500,00
870 13.03 Fdo Social Solidariedade 3.1.90.13.00 08.122.4002 2.328 4.000,00
896 14.01 Sec.Adm.Reg.Div.Subord 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 29.000,00
915 14.02 Depto Adm. Reg. Costa Norte 3.1.90.05.00 15.122.5010 2.190 1.500,00
926 14.03 Depto Adm. Reg. Centro 3.1.90.13.00 15.122.5010 2.190 6.500,00
940 14.04 Depto Adm. Reg. Costa Sul 3.1.91.13.00 15.122.5010 2.190 8.000,00
947 15.01 Secr.Seg.Div.Subordinada 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 28.500,00
950 15.01 Secr.Seg.Div.Subordinada 3.1.91.13.00 06.122.8005 2.276 2.000,00
986 15.02 Depto Vigilância Municipal 3.1.90.11.00 06.181.8001 2.306 53.000,00

1001 15.03 Depto Guarda Civil Municipal 3.1.91.13.00 06.122.8005 2.276 7.000,00
17271 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 87.000,00
17272 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.61.00 15.451.5003 1.038 5.000,00

TOTAL R$  2.017.066,07 
Artigo 3º  Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabelecida pelo Artigo 8º,  da Lei 2229/2012, conforme abaixo descrito:

Nº Órgão  Departamento Econômica Funcional  Ação  Transpor de  Transpor para
152 04.01 Depto de Des.Humano 3.1.90.11.00 08.122.4007 2.152 2.000,00
151 04.01 Depto Des.Humano 3.1.90.05.00 08.122.4007 2.152 2.000,00
287 06.01 Depto Recursos Humanos 3.1.90.01.00 04.122.7001 2.329 1.000,00
291 06.01 Depto Recursos Humanos 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.329 1.000,00
297 06.01 Depto Recursos Humanos 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 3.809,00
296 06.01 Depto Recursos Humanos 3.3.90.36.00 04.122.7001 2.329 3.809,00
328 06.04 Depto de Frota 3.1.91.13.00 04.122.7001 2.329 4.000,00
326 06.04 Depto de Frota 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.329 4.000,00
374 07.03 Depto de Obras Públicas 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.330 5.000,00
380 07.03 Depto de Obras Públicas 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.330 5.000,00
694 11.01 Depto Adm e Controle 3.3.90.39.00 10.122.1009 2.039 10.579,00
693 11.01 Depto Adm e Controle 3.3.90.36.00 10.122.1009 2.039 10.579,00

30278 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.001 60.000,00
705 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.001 60.000,00

TOTAL  R$    86.388,00  R$      86.388,00     
Artigo 4º Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária, conforme artigo 7º Inciso V da Lei 2229/2012, no valor de R$ 243.716,07 (duzentos 

e quarenta e três mil, setecentos e dezesseis reais e sete centavos); referente a Convênio federal para cobertura da quadra de esportes do Centro 
Comunitário da Topolândia:

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
29950 10.02 Depto de Esportes 4.4.90.39.00 27.812.3007 1.110 243.716,07

TOTAL R$      243.716,07
Artigo 5º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º Inciso V da Lei 2229/2012, no valor de R$ 1.000.000,00 (hum 

milhão de reais); referente a excesso de arrecadação do FUNDEB prevista pelo FNDE.
Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 

606 09.04 FUNDEB 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 400.000,00
607 09.04 FUNDEB 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 600.000,00

TOTAL R$    1.000.000,00
Artigo 6º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 30 de outubro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5877/2013

DECRETO Nº 5879/2013

“Dispõe sobre a criação de ponto de táxi no Bairro do Varadouro – 
Balneário dos Trabalhadores (Praia Grande)”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições legais e na conformidade da Lei Municipal nº 
1.077/95,

D E C R E T A:
Artigo 1°- Fica criado um ponto de táxi no Bairro do Varadouro – 

Balneário dos Trabalhores (Praia Grande).
Artigo 2º- Que o referido Ponto de Táxi terá 02 vagas.
Artigo 3º- As vagas criadas serão ocupadas obedecendo-se o critério 

cronológico do pedido para este fim e bairro junto ao protocolo geral da 
Prefeitura.

Artigo 4º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,      5        de novembro de 2013.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

DECRETO Nº 5880/2013

“Dispõe sobre a revogação do decreto nº 5865/2013”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício das atribuições que lhe confere o Artigo 69, Inciso VIII, da Lei 
Orgânica do Município de São Sebastião.

Considerando o Decreto nº 5857 datado de 18 de setembro de 2013;
D E C R E T A:

Artigo 1°- Fica revogado o decreto nº 5865, datado de 27 de setembro 
de 2013, que institui Conferência Municipal da Educação de São Sebastião 
- CME.

Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,        5        de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5881/2013

“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.009725, de 22 de agosto 

de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
17/10/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado.               

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003.
D E C R E T A:

Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o servidor 
REINALDO JORGE DOS SANTOS, matricula nº. 3255-7, do cargo de 
Motorista, Referencia 6 “I”, admitido em 24 de agosto de 1993.

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

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de dezembro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrario.
São Sebastião,   12   de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5882/2013

“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 007852, de 05 de julho 

de 2013.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS -  Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
17/10/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, de acordo com o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003.

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

NANCI DE MELLO, matrícula nº. 5351-1, do cargo de Enfermeiro 40 horas, 
admitida em 17 de julho de 2000.

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

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de dezembro de 2013.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.                                                                       
São Sebastião,  12    de novembro de 2013.

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 007852, de 05 de julho 

de 2013.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS -  Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
17/10/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, de acordo com o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003.

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

NANCI DE MELLO, matrícula nº. 5351-1, do cargo de Enfermeiro 40 horas, 
admitida em 17 de julho de 2000.

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

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de dezembro de 2013.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.                                                                       
São Sebastião,  12    de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5883/2013

DECRETO Nº 5884/2013
“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.007307, de 24 de junho 

de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
17/10/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, 
conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003.

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

ELVIRA MARIA ALVARENGA, matricula nº. 3081-3, do cargo de Auxiliar 
de Saúde, Referencia 6 “H”, admitida em 04 de dezembro de 1992.

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

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de dezembro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrario.                                                                                                      
São Sebastião,           12     de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5885/2013
“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.009350, de 15 de agosto 

de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
17/10/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o servidor 

ARLINDO GOMES DOS SANTOS, matricula nº. 3368-5, do cargo de 
Braçal, Referencia 1 “H”, admitido em 18 de abril de 1994.

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

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de dezembro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrario.                                                                                                      
São Sebastião,          12      de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5886/2013
“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 007681, de 03 de julho 

de 2013.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS -  Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
17/10/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, de acordo com o Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 
47/2005.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o servidor 

MIGUEL ALVES DOS SANTOS FILHO, matrícula nº. 2541-0, do cargo de 
Motorista, referencia 6 “J”, admitido em 02 de abril de 1991.

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

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de dezembro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                                                                                                     
São Sebastião,          12      de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO 
PÚBLICO PARA COMPARECEREM NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA PREFEITO MANSUETO 
PIEROTTI, 391, 2º PISO, CENTRO, NOS DIAS 21, 22, 25, 26 ou 27 de novembro 2013, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO 
DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.                                       

Enfermeiro 40h
Classif./         Insc./            Candidato                                                                                       
3 -  460948              ANDREIA MOREIRA COSTA 
4 -  420095              POLIANA DE ANDRADE SANTOS
Professor de Ed. Básica II (Matemática)
Classif./                 Insc./             Candidato                                                                                       
10 -                        470067          HELENITA NAGATANI 
11 -                        410025          JORGE THOMÉ DA SILVA 

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE 
PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração

20 de novembro de 2013 

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

“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 003499, de 18 de março 

de 2013.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS -  Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
17/10/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, de acordo com o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003.

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

CARMEN MORAIS DE JESUS MANI, matrícula nº. 5672-3, do cargo de 
Professor de Educação Básica I, Referência 8, Grau 5 E, do Anexo III, da 
Tabela III de vencimentos do quadro de magistério, admitida em 30 de abril 
de 2002.

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

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de dezembro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                                                                                                      
São Sebastião,       14       de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5889/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/13 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (DIÁRIA + CAFÉ DA MANHÃ)
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/12/2013
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 14:30 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 OU 
DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.
SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 20 DE NOVEMBRO DE 2013

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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“Dispõe sobre a vigência e a organização do Plano Preventivo de Defesa Civil no Município de São Sebastião, e dá outras providências.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal da Estância Balneária de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

e considerando o período chuvoso previsto para os próximos meses, com possibilidade de eventuais riscos à população fixa e flutuante do Município, e a 
necessidade de serem tomadas medidas preventivas pela Administração Municipal;

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica estabelecido à vigência do Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC, no Município de São Sebastião, para o período compreendido 

entre 01 de dezembro de 2013 a 31 de março de 2014, que poderá se houver necessidade e conveniência, ser ampliada para período maior, com 
observância do ANEXO I, que fica fazendo parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º- O Plano Preventivo de Defesa Civil de São Sebastião será operado segundo critérios técnicos previstos pela CEDEC (Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil), com base na legislação estadual, monitoramento de dados pluviométricos, previsão meteorológica, vistoria em encostas bem como pela 
minimização de riscos através da remoção das pessoas residentes ou instaladas nessas áreas e abrigo de famílias que se encontrem ameaçadas, além de 
especial atenção as áreas onde ocorrem alagamentos e inundações.

Artigo 3º- Compete ao Coordenador Municipal de Defesa Civil a coordenação geral das operações do Plano, cumprindo programa-las com a participação 
dos órgãos da Administração Municipal, atuando em colaboração com a Polícia Militar, através de unidades instaladas no Município, e demais segmentos 
públicos e da sociedade civil.

•	 Comunicar ao Prefeito e a REDEC - Coordenadoria Regional de Defesa Civil as eventuais alterações “ESTADOS DE OBSERVAÇÃO, 
ATENÇÃO, ALERTA E ALERTA MÁXIMO” previstos no ANEXO I, que fica fazendo parte integrante deste Decreto;
•	 Promover a integração dos órgãos envolvidos, assegurando a necessária infra-estrutura e a garantia de operações do PPDC - (Plano 

Preventivo de Defesa Civil), providenciando o transporte, equipamentos, recursos financeiros e outras providências necessárias, bem como 
supervisionar as condições de abrigo, definindo as condições de retorno das famílias removidas e determinando as medidas legais necessárias ao 
desempenho de suas funções.

§ 1º À Secretaria Executiva da COMDEC competirá: 
•	 Responder pelos critérios técnicos de operação do PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil), fornecendo subsídios à Coordenação Geral para 

deflagração e retorno dos diversos “Estados”, coletas, repasses, atualização e análise dos dados pluviométricos e meteorológicos; 
•	 Coordenar as escalas e os trabalhos dos órgãos envolvidos, ficando integrados no sistema de Defesa Civil todos os servidores municipais da 

administração direta e indireta, que prestarão sua colaboração sempre que convocadas ou de forma voluntária;
•	 Atualização dos bancos de dados da Defesa Civil e dos planos de chamada;
•	 Elaboração dos relatórios dos eventos;
•	 Acionar o plano de chamada; 
•	 Manter rede de rádio operacional coordenando as bases fixas e móveis.

§ 2º À SEADRE - Secretaria das Administrações Regionais competirá:
•	 Programar o acionamento de pessoal e equipamento, quando necessário, de acordo com os estados do plano; 
•	 Executar ações de desobstrução de vias, obras emergências, bem como apoio aos órgãos envolvidos, fornecendo transporte, máquinas e 

mão de obra;
•	 Remeter a COMDEC as escalas de plantão/sobreaviso contendo nome, endereço e telefone, do pessoal das Subprefeituras Regionais Centro, 

Sul e Norte, contendo cada escala as seguintes composições:
01(um) encarregado;
01 (um) operador de máquina,
01 (um) motorista,
04 (quatro) braçais;

§ 3º DITRAF - Divisão de Trânsito competirá:
•	 Programar o acionamento de pessoal e equipamento, quando necessário, de acordo com os estados do plano; 
•	 Remeter a COMDEC as escalas de plantão/sobreaviso (nome, endereço e telefone) dos agentes, sendo 01 (uma) equipe por semana.

§ 4º À SEDUC - Secretaria da Educação competirá:
•	 Fornecer alimentação aos desabrigados;
•	 Liberar os estabelecimentos de ensino da rede municipal, para serem usados como ABRIGO; 
•	 Remeter a COMDEC a escala de sobreaviso do pessoal, contendo nome, endereço e telefone dos responsáveis pela alimentação e pela 

Unidade Escolar selecionada como abrigo.
§ 5º À SETRADH - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano competirá:

•	 Coordenar os desabrigados, cadastrar as famílias removidas, tanto para os abrigos quanto aqueles que tomarem outros destinos (parentes, 
amigos), remetendo posteriormente relatório à Defesa Civil;
•	 Acionar se for necessária, a Secretaria de Educação (alimentação) e Secretaria de Saúde;
•	 Controlar e administrar os abrigos quanto às acomodações, alimentação, vestuário e bens removidos;
•	 Coordenar o retorno dos desabrigados as suas residências;
•	 Remeter à COMDEC a escala de plantão/sobreaviso com nome, endereço e telefone, contendo cada escala a seguinte composição:

01 (uma) assistente social;
01 (um) auxiliar administrativo;
01 (um) motorista;
§ 6º À SESAU - Secretaria da Saúde competirá:

•	 Acompanhar os desabrigados quanto aos aspectos de saúde pública e higiene (Vigilância Sanitária e Epidemiologia),
•	 Verificar as condições sanitárias, por ocasião de retorno dos desabrigados ao local de origem, integrando os agentes Comunitários de Saúde;
•	 Fornecer de kit limpeza e higienização dos locais atingidos por enchente; 
•	 Remeter à COMDEC a escala de plantão/sobreaviso de Assistentes Sociais, Vigilância Sanitária e Epidemiologia, contendo nome, endereço 

e telefone.
§ 7º À SEO - Secretaria de Obras competirá: 

•	 De comum acordo, elaborar escala de plantão/sobreaviso de engenheiros para suporte técnico contendo nome, endereço e telefone, mediante 
solicitação da COMDEC, cujos dados subsidiarão expedientes à CEDEC.

§ 8º À SEMAM - Secretaria do Meio Ambiente competirá: 
•	 A elaboração de escala de plantão/sobreaviso de engenheiros para suporte técnico contendo nome, endereço, telefone;

§ 9º À SECAD - Secretaria da Administração competirá: 
•	 Agilizar o processamento das aquisições emergenciais.

§ 10 À SEFAZ - Secretaria da Fazenda competirá: 
Prever o suporte financeiro a necessidades emergenciais, principalmente quanto à:

•	 Remédios;
•	 Cobertores, colchonetes; 
•	 Materiais de construção; e
•	 outras despesas emergenciais.

§ 11 À DEPCOM - Departamento de Comunicação competirá: 
•	 Colaborar na divulgação dos fatos, servindo de ligação entre a COMDEC e os órgãos da imprensa.

§ 12 À SEESP - Secretaria de Esportes competirá:
•	 Liberar o uso do Centro Esportivo e dos Núcleos Esportivos Municipais para serem usados como abrigo, para tanto suspendendo ou 

transferindo as atividades programadas;
•	 Remeter a COMDEC a escala plantão/sobreaviso dos servidores contendo nome, endereço, telefone dos responsáveis pelo Centro Esportivo 

e pelos Núcleos selecionados como abrigos.

§ 13 À SECTUR - Secretaria de Cultura e Turismo competirá:
•	 Destinar os Centros Comunitários para servir de abrigo, para tanto suspendendo ou transferindo as atividades programadas;
•	 Remeter a COMDEC a escala de plantão/sobreaviso dos servidores responsáveis pelos Centros Comunitários selecionados como abrigo 

contendo nome, endereço, telefone:
Artigo 4º- As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 5º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,    14    de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.

Anexo I
1 - FINALIDADE
O presente Plano tem por finalidade adotar medidas preventivas e corretivas na incidência de ocorrências dos Desastres Humanos ou Antropogênicos 

e dos Desastres Naturais como deslizamentos, enchentes e alagamentos e das ações no município de São Sebastião, em virtude de precipitações 
pluviométricas no período de verão, denominado “Operação Verão” a iniciar-se em 01 de dezembro de 2.013 e término previsto para 31 de março de 2.014. 

2 - ÁREAS DE RISCO
2.1. ESCORREGAMENTO – São movimentos rápidos, de porções de terrenos (solos e rochas), com volumes definidos, deslocando-se sob a ação da 

gravidade, para baixo e para fora do talude. Geralmente as áreas de escorregamento possuem topografia irregular, são em geral áreas ocupadas de forma 
irregular, possuem casas de alvenaria, madeira ou mistas, edificadas sem critério técnico apropriado, em topografia acidentada e sem a infra-estrutura 
básica, o que fragiliza mais ainda sua estabilidade. 

São Sebastião possui algumas áreas de escorregamento, sendo a mais vulnerável o Núcleo do Morro do Esquimó no Bairro de Juquehy, onde residem 
aproximadamente 50 famílias que já estão cadastradas pelo Município e terão prioridade nos programas habitacionais. Podemos acrescentar nesse 
levantamento outros núcleos existentes que também necessitam de um estudo e vistorias constantes além de uma ação sócia educativa com os moradores 
dessas áreas. 

2.2. INUNDAÇÃO- Representa o transbordamento das águas de um curso d’água,  atingindo a planície de inundação ou área de várzea.
2.3. ENCHENTES OU CHEIAS- São definidas pela elevação do nível d’água no canal de drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima 

do canal, porém, sem extravasar. 
2.4. ALAGAMENTO- É o acumulo momentâneo de águas em determinados locais por deficiência no sistema de drenagem.
 2.5. ENXURRADA- É o escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte, que pode ou não estar associado a áreas de domínio dos 

processos fluviais.
Conforme os acontecimentos nos últimos anos e das ocorrências que a Defesa Civil municipal atuou, iremos incluir no Plano de Contingência os trechos 

urbanos das Rodovias SP-55 e BR-101 que cortam o município, sendo a única via de acesso que liga a Costa Sul com o Centro e Costa Norte. O grande 
volume de pessoas e veículos que transitam no município nesta época do ano aumentam os acidentes em um número muito superior ao que o próprio 
município na área da saúde suporta (como exemplo: Dengue e outras endemias e até acidentes de grande proporção com vítimas) como também na 
questão ambiental (como no caso do caminhão com produtos químicos que capotou na Serra de Maresias e contaminou a praia e o corpo d’água existente).

E também não podemos deixar de colocar a área contaminada do Itatinga com resíduos químicos depositados pela Petrobrás (apesar de haver o 
monitoramento existe ainda uma elevação dos números de pessoas que na temporada frequentam o bairro).

A atividade Industrial como o Porto e a Petrobrás, geram também cuidados especiais neste período, portanto incluiremos os Desastres Humanos e 
Antropogênicos. 

2.6. DESASTRES HUMANOS E ANTROPOGÊNICOS- São aqueles resultantes de ações ou omissões humanas e estão intimamente relacionados com 
as atividades do homem, enquanto agente ou autor. Por isso, os desastres humanos são provocados por fatores de origem interna. Em função de suas 
causas primárias, os desastres antropogênicos são classificados em desastres humanos de natureza:

2.6.1. - Tecnológica, quando são consequências indesejáveis do aumento demográfico das cidades, sem o desenvolvimento compatível da infraestrutura 
urbana e dos serviços essenciais, resultando, também, de um desenvolvimento imediatista e sem preocupação com a segurança contra desastres.

Dentre os desastres de natureza tecnológica, destacam-se aqueles relacionados com meios de transporte, com produtos perigosos, com incêndios e 
explosões em polos industriais, parques, depósitos e outros.

2.6.2. - Social, quando é consequência do relacionamento do homem com os ecossistemas urbanos e rurais ou de desequilíbrios nos inter-relacionamentos 
econômicos, políticos e culturais. Dentre os desastres de natureza social, destacam-se aqueles relacionados com o desemprego e a marginalização social, 
com a fome e a desnutrição, com o aumento da violência, com os menores abandonados, com o banditismo, o crime organizado e o tráfico descontrolado 
de drogas.

2.6.3. - Biológica, quando é consequência do subdesenvolvimento, do pauperismo e da redução da eficiência dos serviços promotores da saúde.
Dentre esses desastres, destacam-se a pandemia da SIDA/AIDS, a malária, a cólera, o dengue e a tuberculose. 
Segue o Quadro informativo das áreas com os riscos e as recomendações do Projeto Mapeamento de áreas de risco a escorregamento e inundação do 

município de São Sebastião - Termo de Cooperação Técnica IG-CEDEC de 16/08/2005 
QUADRO - SÍNTESE DOS RESULTADOS DO MAPEAMENTO DE RISCO

Área Localização/Setor Processo
adverso

Grau de
probabilidade Recomendações

Olaria - A1
Rua Olaria – S1 

Escorregamento de solo e 
rolamento de
bloco rochoso.

R3-Alto
Estudo detalhado da área e obras
de contenção localizadas.
Monitoramento das áreas de risco

Rua Olaria – S2 Escorregamento de solo R2-Médio
Obras de contenção localizadas associadas à 
obras de drenagem superficial. Monitoramento 
das áreas de risco.

Topolândia
A2

Rua José Passini, Travessa Onofre 
Santos – S1 

Escorregamento de solo; queda e
rolamento de bloco
rochoso.

R4-Muito Alto
Evitar novos cortes e aterros, implantação e 
manutenção de obras de drenagem superficial. 
Monitoramento das áreas de risco.

Rua José Passini, Travessa Onofre 
Santos – S2

Escorregamento de solo; queda e
rolamento de bloco
rochoso.

R3-Alto
Evitar adensamento da área, realização de obras 
de drenagem superficial e avaliar estabilidade de 
blocos. Monitoramento das áreas de risco.

Rua José Passini, Travessa 
Onofre Santos – S3

Escorregamento de solo e 
rolamento de bloco rochoso. R2-Médio

Evitar cortes com altura e declividade
acentuada, manutenção das obras de
drenagem superficial. Monitoramento das áreas 
de risco.

Rua José Passini, Travessa 
Onofre Santos – S4

Escorregamento de solo e 
rolamento de bloco rochoso. R4-Muito Alto

Evitar novos cortes e aterros e o
adensamento da ocupação, realização de obras 
de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Topolândia /
Itatinga

A3

Rua Geralda Garcia de Santana 
– S1

Escorregamento de solo e 
rolamento de bloco rochoso. R4-Muito Alto

Evitar novos cortes e aterros e o
adensamento da ocupação, realização de obras 
de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Francisco Brum, Rua Geralda 
Garcia de Santana – S2

Escorregamento de solo; queda e
rolamento de bloco
rochoso.

R3-Alto
Obras de contenção de grande porte
localizadas e obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Ana Brum, Rua Francisco 
Brum – S3

Escorregamento de
solo R2-Médio

Obras de contenção localizadas e obras de 
drenagem superficial. Monitoramento das áreas 
de risco.

Rua Sebastião F. da Silva – S4 Encosta/Linha de
drenagem natural R2-Médio Evitar adensamento da ocupação.

Monitoramento das áreas de risco.

Topolândia
A4

Rua Santiago – S1 Inundação R1-Baixo Serviços de limpeza do sistema de drenagem.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Onofre Santos, Rua José 
Passini – S2 Inundação R2-Médio

Readequação do sistema de drenagem no 
trecho final do córrego Mãe Isabel, limpeza e 
desassoreamento do canal. Monitoramento das 
áreas de risco.

Rua Antônio Pereira da Silva – S3 Inundação R2-Médio

Implantação de sistema de drenagem
compatível com a vazão de pico da área de 
captação existente. Monitoramento das áreas 
de risco.

Itatinga
A5

Avenida Itatinga – S1 Escorregamento de
solo R2-Médio

Construção de obras de contenção, sistema de 
drenagem superficial e proteção vegetal.
Monitoramento das áreas de risco

Travessa Rosalina – S2 Encosta/Linha de
drenagem natural R3-Alto

Construção de obras de contenção
localizadas associadas à obras de drenagem 
superficial. Monitoramento das áreas de risco.

Rua Júlio Prestes Albuquerque 
– S3

Escorregamento de
solo R3-Alto

Remoção ou obras de contenção associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Júlio Prestes Albuquerque 
– S4 Escorregamento de solo R3-Alto

Remoção ou obras de contenção associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Júlio Prestes Albuquerque 
– S5 Escorregamento de solo R4-Muito Alto Remoção preventiva. Monitoramento das áreas 

de risco.
Rua Júlio Prestes Albuquerque 
– S6 Escorregamento de solo R2-Médio Monitoramento das áreas de risco.

Rua Júlio Prestes Albuquerque 
– S7

Escorregamento de solo e 
rolamento de
bloco rochoso.

R3-Alto
Construção de obras de contenção e obras de 
drenagem superficial. Monitoramento das áreas 
de risco.

Rua Júlio Prestes Albuquerque 
– S8 Escorregamento de solo R4-Muito Alto

Realizar estudo geotécnico detalhado do corpo 
de tálus/colúvio para definição de obras locais de 
contenção. Monitoramento das áreas de risco.

Rua Júlio Prestes Albuquerque 
– S9

Escorregamento de solo, queda de 
bloco rochoso. R2-Médio Evitar cortes que favoreçam a queda de blocos. 

Monitoramento das áreas de risco.
Rua Júlio Prestes Albuquerque 
– S10

Escorregamento de solo, queda e
rolamento de bloco
rochoso.

R3-Alto
Avaliar a estabilidade dos blocos e evitar cortes 
que favoreçam a movimentação de blocos 
estáveis. Monitoramento das áreas de risco.

Rua Júlio Prestes Albuquerque 
– S11

Escorregamento de solo, queda e
rolamento de bloco rochoso. R4-Muito Alto

Realização de estudo sobre a estabilidade dos 
blocos e, caso pertinente, realizar desmonte ou 
estabilização dos mesmos.
Monitoramento das áreas de risco.

Itatinga
A6

Travessa Júlio Prestes   – 
S1 Escorregamento de solo R2-Médio Obras de contenção associadas à drenagem 

superficial. Monitoramento das áreas de risco.
Rua Júlio Prestes 
Albuquerque – S2

Linha de 
drenagem natural R2-Médio Obras de contenção associadas à drenagem 

superficial. Monitoramento das áreas de risco.
Travessa Tancredo Neves, Rua
Francisco Tenório dos Santos 
– S3

Escorregamento de solo, queda de 
bloco rochoso. R3-Alto Obras de contenção associadas à drenagem 

superficial. Monitoramento das áreas de risco.

Rua Francisco Tenório dos 
Santos – S4 Escorregamento de solo R2-Médio

Obras de contenção localizadas associadas à 
drenagem superficial. Monitoramento das 
áreas de risco.

Itatinga
A7

Rua Francisco Tenório dos 
Santos – S1 Escorregamento de solo R3-Alto

Obras de contenção de médio porte
associadas à obras de drenagem superficial. 
Monitoramento das áreas de risco.

Escadaria do Juramento – S2
Escorregamento de solo, queda e
rolamento de bloco
rochoso.

R4-Muito Alto
Remoção ou obras de contenção associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Escadaria do Juramento – S3
Escorregamento de solo, queda e
rolamento de bloco
rochoso.

R3-Alto
Remoção ou obras de contenção associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Travessa Karen R. Marmo, Rua 
Enilson S. de Lima – S4

Escorregamento de solo, queda e
rolamento de bloco
rochoso.

R3-Alto
Remoção ou obras de contenção associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Enilson S. de Lima  – S5 Escorregamento de solo R4-Muito Alto
Remoção ou obras de contenção associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Enilson S. de Lima  – S6 Escorregamento de solo R4-Muito Alto
Remoção ou obras de contenção associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Sebastião R. Brum do 
Canto – S7 Escorregamento de solo R2-Médio

Obras de contenção localizadas associadas à 
drenagem superficial. Monitoramento das áreas 
de risco.

Topolândia
A8

Rua Vereador Francisco Luciano 
Nogueira – S1 Escorregamento de solo R3-Alto

Obras de contenção localizadas associadas à 
drenagem superficial. Monitoramento das áreas 
de risco.

Rua Vereador Francisco Luciano 
Nogueira – S2 Escorregamento de solo R4-Muito Alto

Remoção ou obras de contenção associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Vereador Francisco Luciano 
Nogueira – S3 Escorregamento de solo R2-Médio

Obras de contenção localizadas associadas à 
drenagem superficial. Monitoramento das áreas 
de risco.

Rua Vereador Francisco Luciano 
Nogueira – S4 Escorregamento de solo R2-Médio

Obras de contenção localizadas associadas à 
drenagem superficial. Monitoramento das áreas 
de risco.

Morro do Abrigo 
A9

Travessa Viçosa – S1
Escorregamento de solo, queda e
rolamento de bloco
rochoso.

R3-Alto

Retaludamento, plantio de gramíneas, obras de 
contenção localizadas associadas à drenagem 
superficial,  estudos para intervenções em 
encosta natural, remoção manual dos blocos 
rochosos. Monitoramento das áreas de risco.

Travessa Timóteo  – S2
Escorregamento de solo, queda e
rolamento de bloco
rochoso.

R2-Médio
Obras de contenção associadas à drenagem 
superficial, plantio de gramíneas.
Monitoramento das áreas de risco.

Travessa Adamantina, Travessa 
Sertãozinho. 
– S3

Escorregamento de solo R2-Médio
Obras de contenção associadas à drenagem 
superficial, plantio de gramíneas.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua José Justino Moreira – S4 Escorregamento de solo R2-Médio
Obras de contenção associadas à drenagem 
superficial, limpeza dos cursos d’água.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua José Luis de Aguiar – S5 Escorregamento de solo R2-Médio
Retaludamento, obras de contenção
associadas à sistema de drenagem
superficial. Monitoramento das áreas de risco.

Morro do Abrigo 
A10

Rua Nova Aurora – S1 Escorregamento de solo R2-Médio

Retaludamento, obras de contenção
associadas à sistema de drenagem
superficial, proteção vegetal. Monitoramento das 
áreas de risco.

Rua Nova Aurora – S2 Escorregamento de solo R2-Médio
Obras de contenção associadas à sistema de 
drenagem superficial. Monitoramento das áreas 
de risco.

Rua Sebastião Pereira da Silva, 
Rua José Belmiro Gomes – S3

Inundação,
Solapamento. R3-Alto

Serviços de limpeza e esassoreamento do canal, 
recuperação dos sistemas de
drenagem. Monitoramento das áreas de risco.

Morro do Abrigo 
A11

Travessa Matão, Rua Benedito 
Simeão Caldeira – S1 Escorregamento de solo R1-Baixo

Evitar cortes e aterros com alturas
acentuadas, realizar manutenção e ampliação
dos sistemas de drenagem superficiais.
Monitoramento das áreas de risco.

Travessa Matão – S2 Escorregamento de solo R3-Alto

Evitar a construção de moradias que
obstruam o fluxo d’água na drenagem,
realizar estudo para avaliar a possibilidade de 
obras de proteção ou realocação das moradias 
próximas às áreas de drenagem.
Monitoramento das áreas de risco

Varadouro
A12

Rua Acre, Rua Manaus, Rua 
Manoel J. de Farias – S1

Escorregamento de solo, 
rolamento de
bloco rochoso

R2-Médio
Obras de contenção localizadas associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco

Barequeçaba
A13

BR 101 – S1 Escorregamento de solo R3-Alto
Obras de contenção localizadas associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco

Rua Sebastiana L. Bueno, Rua 
Genciano F. Bueno – S2 Escorregamento de solo R3-Alto

Obras de contenção localizadas associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco

Rua Genciano F. Bueno
– S3

Escorregamento de solo, 
rolamento de
bloco rochoso.

R2-Médio
Estudo geotécnico detalhado do corpo de tálus 
para avaliar a segurança das moradias.
Monitoramento das áreas de risco

Rua Casemiro de Abreu
– S4 Inundação R2-Médio

Serviços de limpeza dos sistemas de
drenagem (galerias). Monitoramento das áreas 
de risco.

Maresias
A14

Avenida Nova Iguaçu, Rua 
Silvana A.
Salles – S1

Inundação,
Solapamento R3-Alto

Serviços de limpeza das margens e
desassoreamento da calha do rio.
Monitoramento das áreas de risco.

Maresias
A15

Avenida Nova Iguaçu, Rua da 
Sudelpa – S1 Inundação R2-Médio Monitoramento da pluviosidade.

Monitoramento das áreas de risco.

Maresias
A16

Rua Vereador Cordovil Moreira 
– S1 Escorregamento de solo R1-Baixo Congelamento efetivo da área.

Monitoramento das áreas de risco.

Rua Porto Seguro, Rua Caraguatá 
– S2

Escorregamento de solo, queda de
bloco rochoso R3-Alto

Obras de contenção de talude, implantação de 
sistemas de drenagem superficial, retaludamento 
dos cortes, remoção manual dos blocos 
instabilizados, remoção dos moradores ao longo 
da linha de drenagem.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Porto Seguro, Rua Caraguatá 
– S3 Escorregamento de solo R2-Médio

Retaludamento dos cortes, implantação de 
sistemas de drenagem superficial e proteção 
vegetal aos processos erosivos.
Monitoramento das áreas de risco.

Toque-Toque
Pequeno

A17

Rua Heliodoro Marcelino de 
Matos – S1 Escorregamento de solo R2-Médio

Construção de obras de contenção e
implantação de sistemas de drenagem
superficial. Monitoramento das áreas de risco

Rua Adinal Castilho Batista – S2
Escorregamento de solo, 
rolamento de
bloco rochoso

R2-Médio
Obras de contenção de talude, obras de 
drenagem superficial, retaludamento dos cortes. 
Monitoramento das áreas de risco.

Próximo à SP 55 (Bar do Vadão)  
– S3 Escorregamento de solo R2-Médio

Retaludamento dos cortes, obras de
drenagem superficial. Monitoramento das áreas 
de risco

Vila Queiroz A18

Rua Engenheiro Mário Galvão 
– S1 Escorregamento de solo R4-Muito Alto

Remoção imediata das moradias, demolição e 
impedimento de construção de novas casas. 
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Engenheiro Mário Galvão 
– S2 Escorregamento de solo R4-Muito Alto

Obras de contenção de talude associadas à obras 
de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua da SABESP – Km 178
– S3 Escorregamento de solo R3-Alto

Obras de contenção de médio porte
associadas à obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua da SABESP – Km 178 (SP 
55) – S4 Escorregamento de solo R2-Médio

Obras de contenção localizadas associadas à 
obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua da SABESP – Km 178
– S5 Escorregamento de solo R3-Alto

Retaludamento no fundo das moradias, obras 
de contenção associada à obras de drenagem 
superficial. Monitoramento das áreas de risco.

SP 55 – Km 178 – S6 Escorregamento de solo R4-Muito Alto

Remoção das casas à direita da drenagem, obras 
de contenção e de drenagem superficial nas 
demais residências.
Monitoramento das áreas de risco.
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Tropicanga /
Boiçucanga

A19

Rua Tropicanga – S1 Escorregamento de solo R3-Alto
Obras de contenção de médio e grande porte 
associados à drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Rua Tropicanga – S2 Escorregamento de solo R4-Muito Alto
Remoção temporária ou definitiva, obras de 
contenção de grande porte. Monitoramento das 
áreas de risco.

Rua Tropicanga – S3 Escorregamento de solo R3-Alto Impedir entrada de água na encosta.
Monitoramento das áreas de risco.

Travessa Tropicanga, Rua 
Benedito Fernandes dos Santos 
– S4

Inundação R3-Alto

Redimensionamento do sistema de
drenagem, monitoramento das chuvas,
estudo para alteração do atual traçado da 
drenagem ou do sistema de escoamento 
superficial. Monitoramento das áreas de risco

Estrada do Cascalho, Rua 
Guilherme dos Santos– S5 Inundação R2-Médio Monitoramento das chuvas. Monitoramento das 

áreas de risco.

Camburí, Vila 
Débora
A20

Travessa da Tijuca – S1 Inundação R2-Médio
Limpeza do canal e realização de sistema de 
drenagem adequado. Monitoramento das áreas 
de risco.

Rodovia SP 55 (Rio-Santos) – S2 Inundação R3-Alto Realização de sistema de drenagem
adequado. Monitoramento das áreas de risco.

Estrada Lobo Guará – S3 Inundação,
Solapamento R4-Muito Alto Realização de sistema de drenagem

adequado. Monitoramento das áreas de risco.
Rua Caxeta – S4 Inundação R2-Médio Realização de sistema de drenagem

adequado. Monitoramento das áreas de risco
Rua do Areião, Travessa do 
Piavú – S5 Inundação R3-Alto Limpeza das valas e canalizações.

Monitoramento das áreas de risco.
P. Baleia / Baleia 

Verde
A21

Rodovia SP 55 – Maré Mansa 
– S1 Inundação Inundação

Realizar estudos mais detalhados para
verificar a possibilidade de escoamento das águas 
que causam inundação em épocas chuvosas. 
Monitoramento das áreas de risco.

Juquehy / Vila Beira
Rio

A22
SP 55 – S1 Inundação,

Solapamento. R3-Alto

Limpeza do rio Juquehy; estudo detalhado 
dos principais locais que promovem o 
comprometimento da vazão do rio em períodos 
chuvosos, monitoramento do rio em épocas de 
chuvas intensas. Monitoramento
das áreas de risco.

Vila dos Mineiros/
Barra do Una

A23
SP 55 – S1 Inundação R3-Alto Monitoramento do rio Una em épocas

chuvosas. Monitoramento das áreas de risco.

Sertão do Paúba
A24

Rua Belo Horizonte, Rua Maria 
Moreira do Espírito Santo – S1 Escorregamento de solo R4-Muito Alto Remoção imediata das pessoas e demolição da 

moradia. Monitoramento da área de risco.

Rua Maria Moreira do Espírito 
Santo, Rua Belo Horizonte – S2 Escorregamento de solo R2-Médio

Retaludamento associado com sistemas de 
drenagem superficial, impermeabilização com 
jateamento de argamassa ou hidrosemeadura. 
Monitoramento das áreas de risco

Centro
A25

Avenida Guarda-Mor Lobo Viana, 
Rua Ipiranga – S1 Inundação R2-Médio

Manutenção dos equipamentos urbanos de 
drenagem e operacionais. Monitoramento das 
áreas de risco.

Rua Capitão Luis Soares, Rua 
Januário do Nascimento. – S2 Inundação R2-Médio

Limpeza do canal e remoção de eventuais 
obstáculos existentes ao longo do canal; estudo 
da vazão da bacia de contribuição na área 
atingida. Monitoramento das áreas de risco.

Jaraguá
A26

Avenida Dário Leite Corijo
– S1 Escorregamento de solo R2-Médio

Retaludamento, implantação de sistemas de 
drenagem superficiais e reconstituição da 
vegetação por gramíneas. Monitoramento das
áreas de risco

Avenida Dário Leite Corijo
– S2 Escorregamento de solo R3-Alto

Retaludamento associado com sistemas de 
drenagem superficiais e plantação de gramíneas. 
Monitoramento das áreas de risco.

Avenida Dário Leite Corijo
– S3 Escorregamento de solo R4-Muito Alto

Remoção preventiva e retaludamento
associado com impermeabilização superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Canto do Mar
A27

Avenida Penélope, Rua Tritão 
– S1 Inundação R3-Alto

Remoção preventiva e retaludamento
associado com impermeabilização superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

Avenida Penélope, Rua Toosa 
– S2

Inundação;
Solapamento. R3-Alto Limpeza das valas e canalizações.

Monitoramento das áreas de risco

Vila Baiana / Barra
do Sahy

A28

SP 55 – Rua 1
Escorregamento de solo, queda e
rolamento de bloco
rochoso

R3-Alto
Remoção preventiva e/ou obras de contenção 
associadas à obras de drenagem superficial.
Monitoramento das áreas de risco.

SP 55 – Rua 1 Escorregamento de solo R4-Muito Alto
Remoção preventiva ou obras de contenção de 
médio porte associadas à obras de drenagem. 
Monitoramento das áreas de risco

Rua São José Escorregamento de 
solo R2-Médio Condução das águas pluviais e servidas. 

Monitoramento das áreas de risco.
OBS: Muitas das áreas do Quadro acima estão inseridas em ZEIS, portanto conforme Lei 110/2010, algumas das recomendações poderão ser redefinidas 

pela Comissão de Urbanização e Legalização, atendendo o artigo 23.
3. PARTICIPANTES DO PLANO 
Todos os integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil - SIMUDEC são participantes do Plano de Contingência Operação Verão, cabendo-lhes, 

além das atribuições regulamentares, as seguintes:  
3.1. Secretaria Municipal de Segurança 
3.1.1. Divisão de Defesa Civil 
3.1.1.1. Coordenar todas as atividades contidas neste Plano de Contingência; 
3.1.2. Coordenadoria da Guarda Municipal; 
3.1.2.1. Disponibilizar apoio operacional para as atividades de monitoramento das áreas de risco; 
3.1.2.2. Auxiliar, através da C.O.I. (Central de Operações Integradas), no monitoramento das áreas de risco por ocasião das precipitações; 
3.1.2.3. Designar, em escala de serviço, guarnição motorizada encarregada de acionar o   sistema de alerta via telefonia e internet ( S.M.S. e rede 

sociais) quando se fizer necessário, devendo, informar os moradores dos Bairros cadastrados; 
3.1.3. Divisão de Transito 
3.1.3.1. Durante as precipitações, deslocar agentes de trânsito nos locais sujeitos a enchentes e alagamentos, a fim de promover a sinalização e desvios 

necessários, principalmente nos principais corredores; 
3.1.3.2. Disponibilizar agentes de trânsito a pé e motorizados a fim de auxiliar as atividades de defesa civil nos locais afetados, sempre que necessários; 
3.1.3.3.. Disponibilizar a sinalização necessária para interdição e desvio de vias públicas por ocasião de deslizamentos, enchentes e alagamentos; e, 
3.1.3.4.. Fazer cumprir as demais determinações contidas neste Plano de Contingência. 

3.2. Secretaria das Administrações Regionais 
3.2.1. Disponibilizar equipes para corte imediato de árvores em Perigo de Queda Iminente  e ou que venham a cair na via pública colocando em risco 

pedestres e ou a circulação de veículos; 
3.2.2. Disponibilizar máquinas e equipamentos necessários á intervenção de emergência nos casos de desastres ocasionados por escorregamentos, 

enchentes ou alagamentos; 
3.2.3. Disponibilizar máquinas e equipamentos necessários á limpeza de logradouros públicos atingidos por escorregamentos, enchentes ou alagamentos; 
3.2.4. Disponibilizar funcionários para operacionalizar os maquinários e equipamentos nas ocasiões previstas nos itens acima; 
3.2.5. Disponibilizar, quando necessário, técnicos para avaliação das condições estruturais de imóveis atingidos por escorregamentos, enchentes ou 

alagamentos, a fim de subsidiar a melhor decisão a ser adotada em cada caso; 
3.2.6. Manter funcionários de sobreaviso ou plantão, para atendimento às atribuições contidas nos itens anteriores, quando receber da Defesa Civil 

orientação de status de Atenção ou Alerta. 
3.3. Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano 
3.3.1. Disponibilizar assistentes sociais para apoio às atividades de campo, quando da necessidade de desalojar famílias dos locais de risco; 
3.3.2. Prestar a assistência necessária às famílias desabrigadas, encaminhando-as aos abrigos provisórios, providenciando todos os meios de 

subsistência necessários, durante o tempo em que lá permanecerem; 
3.3.3. Disponibilizar, quando necessário, cestas básicas e materiais de limpeza e higiene individuais e coletivos, às famílias desalojadas e desabrigadas 

em virtude da ocorrência de escorregamentos, enchentes e alagamentos; e, 
3.3.4. Administrar os abrigos provisórios, durante todo tempo em que estiverem ocupados pelos desabrigados. 
3.4. Secretaria de Saúde 
3.4.1. Disponibilizar o apoio médico, de enfermagem, de farmácia e hospitalar necessários ao atendimento e socorro às vítimas atingidas pelos Desastres 

Humanos ou Antropogênicos e dos Desastres Naturais; 
3.4.2. Disponibilizar, quando necessário, os serviços e materiais de vigilância sanitária para as atividades de desinfecção, desinfestação e descontaminação. 
3.5. Secretaria de Educação 
3.5.1. Prover a necessidade de alimentação diária das famílias que forem desabrigadas e encaminhadas aos abrigos provisórios, através dos serviços 

da merenda escolar; 
3.5.2. Disponibilizar, quando necessário, escolas que possam servir de abrigo provisório às vítimas desabrigadas, o mais próximo possível das áreas de 

risco. 
3.6. Secretaria de Obras 
3.6.1. Disponibilizar, quando necessário, o apoio técnico do Departamento de Engenharia para vistorias e interdições de locais de risco.    
3.7. Secretaria de Esportes 
3.7.1. Disponibilizar os Ginásios Municipais do Centro e o de Boiçucanga para abrigar provisoriamente as  vítimas que porventura venham a ser 

desabrigadas em razão de Desastres Humanos ou Antropogênicos e dos Desastres Naturais. 
3.7.2. Caso haja necessidade, disponibilizar também outras Quadras  para a mesma finalidade.   
3.8. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
3.8.1. Suprir as necessidades de água das comunidades que tiverem seus abastecimentos interrompidos em razão de ocorrências de deslizamento, 

enchente ou alagamento; 
3.8.2. Priorizar o restabelecimento do sistema de coleta de esgoto que vier a sofrer avaria em função de ocorrências relacionadas à Operação Verão. 
3.90. Corpo de Bombeiros 
3.90.1. Exercer suas missões institucionais dentro de sua área de atribuições, contribuindo com o exercício das ações de defesa civil. 
3.10. Policia Militar/ Militar Ambiental/ Militar Rodoviária 
3.10.1. Exercer suas missões institucionais dentro de sua área de atribuições, contribuindo com o exercício das ações de defesa civil. 
Todas as Secretarias e órgãos Municipais envolvidas no presente Plano de Contingência - Operação Verão deverão indicar um funcionário e um suplente, 

com os devidos telefones celular e residencial, que servirão de elo entre a Defesa Civil / C.O.I. e as respectivas secretarias e órgãos, objetivando o 
acionamento imediato, quando da necessidade, para o desempenho de suas missões, principalmente nos horários fora de expediente, finais de semana 
e feriados. 

Durante o período da operação, cada secretaria envolvida deverá providenciar formas de acionamento emergencial de seus funcionários (planos de 
chamada) a fim de rapidamente mobilizar os recursos humanos necessários a uma rápida resposta às contingências causadas por qualquer evento 
desastroso, cujo acionamento será efetivado pelo funcionário de ligação indicado, ou seu suplente.

4 – OPERACIONALIDADE
 As ações de Defesa Civil, deste Plano, obedecerão a dois aspectos: 
4.1. Durante o expediente da Prefeitura Municipal 
4.1.1. A Defesa Civil manterá controle sobre as condições meteorológicas no município, servindo-se de informações transmitidas pela Defesa Civil do 

Estado de São Paulo pelo telefone (11) 2193 – 8888, pelo Site www.defesacivil.sp.gov.br e consultas via Internet realizadas aos sites de outras estações 
meteorológicas, www.cptec.inpe.br, no 199 (C.O.I.) dentre outros, e ainda, manterá controle visual sobre as formações de chuvas que por ventura se 
encontrem sobre o município. 

4.1.2. Ao receber alerta da Defesa Civil do Estado ou outro órgão técnico do Sistema sobre a possibilidade de precipitações consideradas no município, 
em especial na área de cabeceiras dos principais rios e córregos, a Defesa Civil deverá de pronto, redirecionar as informações aos órgãos participantes 
deste PLANO DE CONTINGÊNCIA, iniciando com isso, Situação de Atenção, e, juntamente com os Guardas Municipais e agentes de trânsito em serviço, 
manterão observação visual quanto ao comportamento da precipitação, levando-se em consideração o nível de cheia dos rios e córregos, medidos junto 
às passagens (pontes). 

4.1.2.1. Não havendo o risco de transbordamento e/ou qualquer outra consequência ao município e/ou munícipes, com o cessar da precipitação, será 
terminada a Situação de Atenção, voltando todos às suas atividades normais. 

4.1.2.2. Havendo o risco de transbordamento e/ou qualquer outra consequência danosa ao município e/ou munícipes, essas equipes, mediante orientação 
da Defesa Civil, entrarão em Situação de Alerta, passando cada órgão participante executar suas atribuições previamente determinados e, a guarnição 
encarregada acionará a “S.M.S. ou rede sociais da Situação de Alerta”; concomitantemente a C.O.I. deslocará agentes de trânsito para os principais 
cruzamentos da área atingida, a fim de providenciar os desvios necessários, bem como comunicará tal situação a Policia Militar e Corpo de Bombeiros e, 
ainda, informará aos Escalões Superiores, permanecendo nesse status até que cesse os riscos.

 Equipes da Defesa Civil e Guarda Municipal (quando necessário) monitorarão as áreas de risco de deslizamento, adotando todas as providências que 
se fizerem necessárias.  Quando houver necessidade e o caso exigir, a defesa civil acionará, de imediato, cada órgão integrante do Plano de Contingência, 
que iniciarão suas tarefas em suas áreas de atribuição. 

4.2. Fora do expediente da Prefeitura Municipal
4.2.1. A Guarda Municipal e a C.O.I., manterão controle sobre as condições meteorológicas no município, servindo-se de informações transmitidas pela 

Defesa Civil do Estado de São Paulo pelo telefone (11) 2193 – 8888, pelo site www.defesacivil.sp.gov.br e consultas via Internet realizadas aos sites de 
outras estações meteorológicas, www.cptec.inpe.br, nº 199 (C.O.I.) dentre outros e, juntamente com os demais funcionários participantes do plano que 
estiverem de serviço, manterão controle visual sobre as formações de chuvas que por ventura se encontrem sobre o município.

 4.2.2. Ao receber alerta da Defesa Civil do Estado ou de outro órgão técnico do Sistema sobre a possibilidade de precipitações consideradas no 
município, em especial na área de cabeceiras dos principais rios e córregos, a C.O.I., comunicará à Defesa Civil e redirecionará as informações aos demais 
órgãos participantes do PLANO DE CONTINGÊNCIA, iniciando, com isso, Situação de Atenção e, juntamente com os demais funcionários participantes 
do plano, manterão observação visual quanto ao comportamento da precipitação, levando-se em consideração o  nível de cheia dos rios e córregos, medido 
junto às passagens (pontes). 

4.2.2.1. Não havendo o risco de transbordamento e/ou qualquer outra consequência danosa ao município e/ou munícipes, com o cessar da precipitação, 
será terminada a situação de atenção voltando todos às suas atividades normais. 

4.2.2.2. Havendo o risco de transbordamento e/ou qualquer outra consequência danosa ao município e/ou munícipes, essas equipes, mediante orientação 
da Defesa Civil entrarão em Situação de Alerta e, a guarnição encarregada acionará o “S.M.S.”; concomitantemente ao C.O.I. deslocará agentes de trânsito 
para os principais cruzamentos da área atingida, a fim de providenciar os desvios necessários, bem como comunicará tal situação a Policia Militar e Corpo 
de Bombeiros e, ainda, informará aos Escalões Superiores, permanecendo nesse status até que cesse os riscos e seja alterado o status pela defesa civil. 

Equipes da Defesa Civil e Guarda Municipal (quando necessário) monitorarão as áreas de risco de deslizamento, adotando todas as providências que 
se fizerem necessárias.

Quando houver necessidade e o caso exigir, a Defesa Civil acionará, de imediato, cada órgão integrante do Plano de Contingência, que iniciarão suas 
tarefas em suas áreas de atribuição.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito Municipal

Cel. PM. Ewandro Rogério Góes
Assessor de Secretaria e

Coordenador Municipal de Defesa Civil
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A equipe da categoria adulto masculino 
de basquete de São Sebastião participa da 
“II Taça Vanguarda de Basquetebol – 2013” 
compondo o Grupo 3 na fase de classificação, 
junto com as cidades de  Campos do Jordão, 
Taubaté e Paraibuna.

A divisão das chaves, entre as 14 cidades 
da região que disputarão a segunda edição 
da competição, foi definida no Congresso 
Técnico realizado na Secretaria de Esportes 
de São José dos Campos.

Segundo o professor da Seesp (Secretaria 
de Esportes), Marcelo Gonçalves, o 
Rockynho, certamente o basquetebol 
sebastianense terá um grande desafio desde 
o princípio da competição devido aos fortes 
adversários no grupo da fase de classificação, 
“porém independentemente desse quadro, 
tenho a certeza que faremos o máximo a 
representar o basquete local da melhor forma 
possível mais uma vez”.

São Sebastião está na taça 
Vanguarda de Basquete

Nossa equipe foi sorteada 
para integrar o grupo 3

Competição
A Taça Vanguarda de Basquete 

é um projeto idealizado pela Rede 
Vanguarda de TV com o objetivo de 
promover o intercâmbio esportivo, 
a confraternização e o lazer dos 
participantes, bem como a integração 
entre os municípios da área de 
abrangência da emissora de televisão.

As 14 equipes foram divididas em 
quatro grupos . Os jogos serão sempre às 
terças, quintas e sextas-feiras, com início 
às 19h30, e aos sábados, com início às 
16h. A final está prevista para o dia 12 
de dezembro em ginásio a ser definido.

O Grupo 1 contará com as cidades de 
São José dos Campos, Jacareí  e Monteiro 
Lobato. No Grupo 2 estão Cruzeiro, São 
Francisco Xavier e Cachoeira Paulista. 
No Grupo 3, Campos do Jordão, 
Taubaté, São Sebastião e Paraibuna. Já 
no Grupo 4, Caraguatatuba, Cunha, 
Eugênio de Melo e Caçapava.

O “Coral Municipal Sinézio Pinheiro”,  regido por Selma 
Borhagian, foi a São Bento do Sapucaí (SP) para se apresentar 
na fase regional do Mapa Cultural Paulista e conquistou a 
classificação na categoria Coro Tradicional.

Para a apresentação que foi na Igreja Matriz de São Bento, 
o grupo levou canções que encantaram o público presente.

A programação musical foi composta por “Onde a Vista 
Alcança”, de Ná Ozzetti e Makeli Ka e arranjo especial de 
Selma Borhagian; “Você Já Foi à Bahia”, de Dorival Caymmi 
e encerrou com “Ride The Chariot”, clássico negro espiritual, 
com solos de Joice Fernandes e Marco Antônio Câmara.

A canção “Onde a Vista Alcança” interpretada pelo coral 
fará parte do CD do Mapa Cultural, composto só com 
músicas paulistas.

“Coral Municipal” se classifica na fase 
regional do Mapa Cultural Paulista

Coral sebastianense vai a São 
Bento do Sapucaí pelo Mapa 
Cultura Paulista

De acordo com a maestrina, todos os grupos selecionados 
do Estado farão três apresentações em suas regiões e também 
gravarão uma música em conjunto com os demais. As 
gravações devem acontecer entre junho e julho de 2014.

Para a secretária de Cultura e Turismo, o primoroso 
resultado do coral “é mais um fruto do trabalho e da dedicação 
dos profissionais da Fundação Educacional e Cultural de São 
Sebastião Deodato Santana”.

Foto: Arnaldo Klajn

Foto: SECTUR
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A preocupação quanto ao vandalismo nas lixeiras do 
município é cada vez mais.  A Secretaria  das Administrações 
Regionais por meio da Regional Costa Norte está alertando 
a população para a forma correta de destinação das podas e 
restos de jardim das residências. Isto para reduzir o volume 
de lixo espalhado pelas ruas.

A Regional realiza o dobro do trabalho diário só para o 
recolhimento desses dejetos jogados de forma  indiscriminada 
e sem critérios. De acordo com a equipe, os restos recolhidos 
são levados para o bota-fora no bairro da Enseada.

Orientação
Entre as orientações, a Regional enfatiza que a destinação 

final pode auxiliar na preservação do meio ambiente se 
obedecidos alguns procedimentos, como cortar e picar os 
restos de grama, galhos, folhas e arbustos e acondicionar 
em sacos de lixo e fechá-los, colocando tudo na porta de 
sua residência a fim de que os braçais  da Ecopav procedam 
a coleta. Os cocos podem ser colocados inteiros, também 
dentro de sacos plásticos, que os coletores da empresa 
terceirizada se encarregam de levar para local apropriado.

Moradores da Costa Norte recebem 
orientação sobre destinação final do lixo

Trabalho ensina os procedimentos em 
colocar podas em pequenos pedaços 
em sacos plásticos

Restos de podas devem ser acondicionados de forma correta para serem coletados

A Regional Costa Norte solicita ainda à comunidade 
que os restos não sejam incinerados ou colocados em 
embalagens que não sejam fechadas, muito menos 
esparramados pela rua ou jogados em valas, córregos ou 
terrenos baldios, pois resultam em poluição e problemas 
generalizados.

Ao mesmo tempo em que são feitas tais orientações, 
a Regional procede com pedidos   para que a equipe de 
Educação Ambiental da Semam (Secretaria de Meio 
Ambiente)  promova as visitas às residências nos bairros da 
Enseada, Jaraguá, Cigarras e Canto do Mar, que concentram 
aproximadamente 14 mil habitantes.

A boa fase esportiva que a Prefeitura passa 
não se resume apenas ao gabarito técnico de 
suas equipes e muito menos a qualidade de 
seus projetos voltados aos atletas de base. 
Estão a todo vapor as obras das arquibancadas 
do estádio municipal Otoniel Santos e da 
Fatec, o que enriquecerá ainda mais o esporte 
local.

Segundo o a Secretaria de Habitação e 
Planejamento, a arquibancada do Otoniel 
Santos, no Topovaradouro,  está dividida em 
pavimento térreo e superior;   no primeiro 
piso, haverá   vestiários e sanitários para 
jogadores e árbitros e banheiros masculino e 
feminino. No local ainda é feito um depósito 
para material esportivo, além de rampa e 
escada de acesso para arquibancada e   um 
portão exclusivo para a arquibancada e 
estacionamento.

No pavimento superior, a arquibancada, 
pré-moldada de concreto, tem capacidade 
para 340 pessoas com acesso a cadeirante 
e circulação frontal descoberta. As obras 

Construção das arquibancadas no 
Otoniel Santos e Fatec vão a todo vapor

Obras obedecem o cronograma de datas até a sua entrega

Conjunto arquitetônico das 
obras atende as necessidades 
dos atletas e torcedores

estão 65% prontas e seguem o cronograma 
estipulado desde o seu início.

Quanto à quadra da Fatec (Faculdade 
de Tecnologia), no Porto Grande, região 
central da cidade,   a Secretaria informa 
que a construção já existia, porém sem 

arquibancada e cobertura. No local agora são 
construídos o fechamento lateral, vestiário 
e banheiros masculino, feminino e também 
para deficientes.

Uma sala multiuso de 43m² e um depósito 
esportivo constam da planta, que apresenta 

ainda, paisagismo em torno da quadra com 
lixeira, bancos e árvores. A arquibancada terá 
capacidade para 150 pessoas, equipamentos 
de ginástica e um bicicletario para 34 
unidades. As obras conforme o cronograma, 
estão 75% prontas.
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Conferência Municipal  de  Saúde  
acontecerá entre os dias 22 e 23
Os temas principais serão: controle 
social, violência, prevenção e 
corresponsabilidade.

Serviço
Na sexta-feira (22) o encontro terá inicio às 19hs e 

seguirá até às 22, já no sábado (23) as atividades terão 
início às 9hs e se estenderão durante todo o dia.

Transporte gratuito
Dois ônibus estarão à disposição  de todos que 

queiram participar.
Na Costa Sul o ponto de encontro será  no PAT de 

Boracéia às 7hs. Irá parando nos pontos do percurso.
Na Costa Norte o ônibus sairá às 8hs e também  irá 

parando pelo percurso. 

Todos que queiram participar com sugestões para 
melhorar as políticas públicas de saúde terão uma boa 
oportunidade de registrar suas opiniões. Vem aí a VI 
Conferência Municipal de Saúde que será realizada entre 
os dias 22 e 23 de novembro no Salão Paroquial da Igreja 
Matriz de São Sebastião (Rua Duque de Caxias, s/nº - 
Centro).

Com o tema central “Estamos construindo o Sistema 
Único de Saúde (SUS) em nosso Município” o encontro 
servirá para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes 
para formulação de políticas públicas inerentes à área.

Os eixos temáticos que serão trabalhados na 
conferência são: controle social;   violência (drogas, 
prostituição, violência doméstica - com ênfase em 
violência contra mulheres, crianças e idoso),  prevenção e 
corresponsabilidade.

Também estarão presentes os delegados eleitos nas 
pré-conferências de saúde promovidas durante os meses 
de setembro, outubro e novembro. Serão apresentadas as 

propostas eleitas no período destes encontros. “Queremos 
que a sociedade participe deste importante evento que 
trará impactos positivos nas políticas públicas de saúde 
de todo o município”, disse o presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Antonio Nisoli.

Divulgar por meio de imagens as 
belezas de São Sebastião. Este é o objetivo 
do projeto “Destino São Sebastião” 
idealizado por Cláudio Santana e Tamires 
Lemes,   profissionais do Departamento de 
Comunicação da Prefeitura.

Com apoio e coordenação da secretária 
de Cultura e Turismo,   foram produzidos 
mais de 15 vídeos retratando um pouco das 
belezas naturais do município, apresentando 
em cada um deles, as características das praias 
de Costa a Costa de São Sebastião.

Os vídeos serão veiculados em diversos 
canais como o portal da Prefeitura, portal de 
Turismo,  Fanpage oficial do Turismo, Centro 
de Informação Turística, entre outros.

O trabalho será igualmente 
disponibilizado para hotéis, restaurantes e 
comerciantes que queiram mostrar o que há 
de melhor em sua cidade, seu bairro.

O primeiro  a ser veiculado foi sobre a 

O projeto “Destino São 
Sebastião” está no ar

O primeiro  vídeo veiculado 
foi sobre a praia de Barra 
do Sahy, na Costa Sul.

Vídeos apresentarão os pontos turísticos de costa a costa

Serviço
Assista aos vídeos e o curta na Fanpage:

https://www.facebook.com/visite.sao.sebastiao

praia de Barra do Sahy, na Costa Sul.
Esta é mais uma ação da Sectur 

(Secretaria de Cultura e Turismo), com 
o apoio do Depcom (Departamento 
de Comunicação), para apoiar o 
desenvolvimento turístico sebastianense.


