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São Sebastião ganha 
nova rodoviária

Arquitetura valoriza o 
espaço e oferece mais 
conforto aos usuários

A construção da nova rodoviária está em 
fase final das obras e já se sobrepõe na paisagem 
da cidade. O projeto arrojado tem arquitetura 
diferenciada, considerando as ondulações das 
montanhas ao fundo, transmitidas à estrutura, 
integrando ao contexto de forma harmoniosa.

Após quase 30 anos de existência, a antiga 
rodoviária municipal está sendo totalmente 
reconstruída pela atual Administração. A ideia é 
que a edificação possa, além da funcionalidade 
como terminal, ser um local de contemplação 
onde o turista já chegue à cidade recebido 
em um novo cartão postal. O projeto   segue 
a Lei de Acessibilidade, proporcionando aos 
moradores e visitantes mais conforto.

Antes da obra, o prédio contava com 
aproximadamente 500 m², e movimentava 
no máximo cinco ônibus de forma 
simultânea, ocupando não só as baias 
como também as laterais. Não havia local 
específico para embarque e desembarque de 
passageiros de ônibus e taxis. Com o fim da 
obra, o terminal terá cerca de 2.500m² de área 
construída e poderá atender até 11 ônibus 
ao mesmo tempo, com devido local para 
embarque e desembarque e um ponto de taxi 
para sete veículos. 

A população poderá contar com muito 
mais conforto, segurança e comodidade. Não 
só os moradores, como também turistas serão 
contemplados, já que a cidade é um destino 
procurado o ano inteiro e só na temporada 
recebe cerca de 1 milhão de visitantes. Muitos 
deles utilizam o transporte rodoviário para 
chegar ao município.

Planta
No pavimento térreo, serão cinco guichês 

para a venda de passagens, guarda volumes e 
quatro espaços destinados a futuros pontos 
comerciais, como lanchonetes e revistarias.

A obra também contempla no térreo 
um gabinete para a Polícia Militar e outro 
para informações turísticas. O acesso ao 
pavimento superior poderá ser feito por 
escadas ou por elevador panorâmico.

O primeiro andar abrigará mais 
quatro grandes pontos comerciais de 
aproximadamente 37m² cada, vestiários 
para funcionários e sala de administração. 
Bebedouros estão localizados em ambos 
os pavimentos, assim como banheiros 
masculinos e femininos e para portadores de 
necessidades especiais.

Na parte externa, os usuários terão acesso 
ao bicicletário, vagas para estacionamento, 
bancos e telefones públicos adaptados. O 
paisagismo foi valorizado e árvores nativas 
da Mata Atlântica farão parte do cenário, 
entre eles exemplares de Manacás, Ipês e 
Quaresmeiras. Outra preocupação ambiental 
é o aproveitamento das águas pluviais para 
manutenção do prédio e irrigação dos 
canteiros.

A verba para a construção da nova rodoviária 
é proveniente do Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias), 
da Secretaria Estadual de Turismo, com 
contrapartida do município.

A obra é uma das mais importantes para 
a cidade, já que o antigo prédio não atendia 
as necessidades dos moradores e dos turistas. 
Os trabalhos estão em fase de acabamento, 
porém as condições meteorológicas podem 
dificultar o cronograma de entrega, contudo, a 
Administração espera que a nova Rodoviária 
possa ser entregue muito em breve.
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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  16,17,18, 19 
ou 20 de dezembro 2013, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, 
COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.
Assistente de Serviços Administrativos
Classif./ Insc./ Candidato                                                                                                      
6 - 470534       LAURA APARECIDA COUTO DOS SANTOS
7 - 440270       CLAUDIA COLLAÇO
Professor de Ed. Básica II (Português)
Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
5 -     450913    DOUGLAS FERREIRA DE PAULA                                                                         
Professor de Ed. Básica II (Matemática)
Classif./ Insc./ Candidato    
12 -     421894    MATHEUS MATOS SOARES                                                                             
Professor de Ed. Básica II (Geografia)
Classif./ Insc./ Candidato      
3 -     460342   ANGELO GOUVEA ROSSINI JUNIOR
4 -     411778    FABRICIO CORREA BUENO
Professor de Ed. Básica II (Ed. Artística)
Classif./ Insc./ Candidato     
4 -    411970    LUCIANA FERNANDES DE SOUSA
Professor de Ed. Básica II (Ciências)
Classif./ Insc./ Candidato     
2 -     460598    LUCAS GONÇALVES LEITE
Professor de Ed. Básica I
Classif./ Insc./ Candidato     
17 - 450262     EDIJANE ALVES RODRIGUES
18 - 420573     TATIANA TREZZA VEZZANI
19 - 412118     JANAINA MAFFEI LEAO
20 - 470105     FERNANDA SOUZA DA SILVA
21 - 430988     DANIELA DE JESUS SANTANA 
22 - 450312     MARIA APARECIDA DE FATIMA ARAUJO CUNHA
23 - 421699     MARINETI GOMES BARBOSA
24 451557     MARIA CECILIA MARTINS OLIVEIRA
25 - 420593     MARIA ETERNA DE OLIVEIRA
26 - 450394     ROSA MARIA DA SILVEIRA
27 - 470779     CACILDA ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA
Candidatos Portadores de Deficiência Física: SPB - Professor de Ed. 
Básica I
Classif./ Insc./ Candidato     
1 - 412345      LENILTON FERNANDES CARDOSO

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

13 de dezembro de 2013 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

CANDITATOS TOTAL SEDE DO 
FAPS

PAÇO
MUNICIPAL

REGIONAL 
COSTA NORTE

CENTRO DE 
SAÚDE JOSEANE 

TOPOLANDIA

CENTRO CULTURAL
BATUIRA - SF

REGIONAL DE 
MARESIAS

REGIONAL DE 
BOIÇUCANGA

REGIONAL 
DE JUQUEY

1º 9 André Luiz de Oliveira Chagas 123 27 59 5 12 7 3 6 4

2º 15 Osvaldo Gonçalves Leite 111 10 12 82 3 2 1 0 1

3º 11 Fábio André Daltoé 110 10 30 6 5 1 17 33 8

4º 5 Verter Rodrigues de Araújo 94 8 55 11 12 1 1 5 1

5º 7 Nelsino da Conceição Silva 85 16 54 3 11 0 0 1 0

6º 13 Marcelo Antunes de Camargo 61 8 14 1 10 1 16 10 1

7º 12 Regimar Pereira da Silva 35 3 22 0 1 7 2 0 0

8º 8 Célio Silveira 28 2 19 0 5 1 1 0 0

9º 14 Cleverson Ivo Salvador 28 15 9 0 2 1 0 1 0

10º 4 João Luiz de Souza 26 4 7 0 13 0 2 0 0

11º 2 Audrei Queli da Silva Guatura 18 1 8 2 2 0 0 4 1

12º 1 Marcos Roberto Paixão M Correa 16 4 3 8 0 1 0 0 0

13º 10 Hiram Danese Ernesto Coelho 15 2 3 4 0 0 2 2 2

14º 6 Rafael Corrêa de Aquino 7 0 2 4 1 0 0 0 0

15º 3 Tânia Regina Sarak 6 1 1 1 2 1 0 0 0

TOTAL DE VOTOS VALIDOS 763 111 298 127 79 23 45 62 18

APURAÇÃO DE VOTOS TOTAL SEDE DO 
FAPS

PAÇO MU-
NICIPAL

REGIONAL 
COSTA NORTE

CENTRO DE 
SAÚDE JOSEANE 

TOPOLANDIA

CENTRO
CULTURAL

BATUIRA - SF

REGIONAL DE 
MARESIAS

REGIONAL DE 
BOIÇUCANGA

REGIONAL 
DE JUQUEY

VÁLIDOS 763 111 298 127 79 23 45 62 18

BRANCOS 3 1 1 0 0 1 0 0 0

NULOS 21 3 10 1 3 0 1 3 0

TOTAL GERAL 787 115 309 128 82 24 46 65 18

Em 10/12/2013.  Comissão Organizadora do FAPS

MAPA DE APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO FAPS - BIÊNIO 2014-2015

A prefeitura de São Sebastião recebeu a escritura definitiva 
de um terreno na Barra do Sahy, costa sul da cidade, e mais 
26 veículos zero quilometro que fazem parte de um projeto 
de permuta aprovado pela Câmara Municipal, de autoria do 
Executivo, entre a administração e um condomínio localizado 
em Barra do Una, também na costa sul, referente à desafetação 
de área pública.

Os carros devem atender principalmente à secretaria de Saúde, 
que conta com grande demanda para transporte de pacientes - o 
que em contrapartida gerará uma economia considerável para a 
municipalidade, reduzindo despesas com a locação de veículos.

Já o terreno, que possui uma casa com quatro quartos, duas 
salas, cozinha, edícula com mais dois cômodos, além de área 
externa e de serviço, será destinado à secretaria de Educação, que 
fará as adequações necessárias e nele abrigará uma creche, para 
atender à demanda do bairro.

Hoje o bairro e adjacência é atendido por uma única escola, 
que comporta  o ensino Fundamental I, uma escola de Ensino 
Infantil (EMEI) e uma creche conveniada.

No total, mais de 500 alunos são atendidos pelo complexo, 
numa região que ainda tem demanda reprimida de outros 80 
alunos, entre creche e EMEI.

O prefeito destacou o apoio e parceria da maioria dos 
vereadores, que não colocaram posturas e interesses políticos 
pessoais acima de um bem à comunidade. Segundo ele, a 
população não pode ser prejudicada por eventuais caprichos 
individuais por membros de uma Casa que deve, acima de tudo, 

Mais de R$ 3 milhões em bens públicos
são garantidos a São Sebastião

Projeto de Lei permitiu a permuta 
entre Administração e Condomínio

Saúde e Educação serão beneficiadas com o programa

pensar no bem coletivo.
“São mais de três milhões de reais, em bens garantidos 

para a Saúde e Educação do nosso município. O projeto que 
permitiu esta  permuta, foi contestado por alguns que não sabem 

ou não querem enxergar o quão isso é valioso e fundamental 
para a cidade”, finalizou o prefeito, ressaltando que se precisar 
novamente mandar um projeto em regime de urgência, com 
medidas para beneficiar a população, o fará.

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. 
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“Dispõe sobre a oficialização de via pública – Rua Zezito, em Camburi”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 

de suas atribuições legais, na forma do disposto no art. 4º, inciso IX, da 
Lei Orgânica do Município e

Considerando a necessidade de ordenar o território municipal;
Considerando a relevância de criar condições de oferta de serviços 

públicos à comunidade, como cadastramento de imóvel, energia elétrica, 
água e esgoto, correspondência e telefone;

D E C R E T A:
Artigo 1º- É oficializada, tornando-se bem público de uso comum, com 

o nome de Rua Zezito a faixa de área situada no Bairro Camburi, deste 
Município, com a superfície de 1.365,31m², que assim se descreve e se 
caracteriza:

“Inicia-se no ponto 1, na lateral direita da Estrada do Camburi, ponto 
este de coordenadas UTM E: 434.510,021 e N: 7.370.480,386, deste 
ponto segue pelo eixo da Rua Zezito a ser oficializada com azimute de 12º 
48’05” e distância de 91,93 metros (noventa e um metros e noventa e seis 
centímetros), pelo eixo da Rua Zezito a ser oficializada, atingindo o ponto 
2, deste ponto deflete à direita e segue com distância de 9,53 metros 
(nove metros e cinqüenta e três centímetros), pelo eixo da Rua Zezito a 
ser oficializada, atingindo o ponto 3, deste ponto deflete à direita e segue 
com azimute de 110º 32’02” a distância de 29,15 metros (vinte e nove 
metros e quinze centímetros), pelo eixo da Rua Zezito a ser oficializada, 
atingindo o ponto 4, deste ponto deflete a esquerda e segue com distância 
de 10,17 metros em curva (dez metros e dezessete centímetros), pelo 
eixo da Rua Zezito a ser oficializada, atingindo o ponto 5, deste ponto 
deflete à esquerda e segue com azimute 14º 41’04” e distância de 100,58 
metros (cem metros e cinqüenta e oito centímetros), pelo eixo da Rua 
Zezito a ser oficializada, atingindo o ponto 6, encerrando um cumprimento 
de eixo de 241,39 metros (duzentos e quarenta e um metros e trinta e 
nove centímetros), com largura média de 5,656 metros, perfazendo uma 
área de 1.365,31m² (mil trezentos e sessenta e cinco metros e trinta e um 
decímetros quadrados).

Artigo 2º-  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.    
São Sebastião,        26        de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5894/2013

DECRETO Nº 5895/2013

“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$ 1.335.551,39 (hum 

milhão, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e trinta e nove centavos);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
101 02.08 Procuradoria Judicial 3.3.90.91.00 03.122.7003 2.263 40.000,00
103 02.09 Fdo. Orç. Esp. Hon. Advoc. 3.1.90.11.00 02.062.7003 2.333 110.000,00

18323 04.01 Depto Des. Humano 4.4.90.52.00 08.243.4001 2.356 2.000,00
18336 04.03 Fdo Mun. Assist.Social 3.3.50.43.00 08.242.4011 2.331 13.500,00
18338 04.03 Fdo Mun. Assist.Social 3.3.50.43.00 08.243.4010 2.331 75.412,95
18339 04.03 Fdo Mun. Assist.Social 3.3.50.43.00 08.243.4011 2.331 27.638,44

478 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.13.00 12.361.2001 2.041 75.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 498.000,00
737 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 3.1.90.11.00 10.302.1003 2.012 210.000,00
755 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 148.000,00

28988 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.317 76.000,00
29929 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 3.1.91.13.00 10.301.1001 2.317 60.000,00

TOTAL R$ 1.335.551,39

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$ 1.335.551,39 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e trinta e nove centavos);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
159 04.01 Depto Des. Humano 3.3.90.36.00 08.122.4007 2.152 2.000,00

17194 04.01 Depto Des. Humano 4.4.90.52.00 08.244.4002 2.291 116.551,39
284 05.03 Depto Financeiro 4.6.90.71.00 28.843.9002 0.006 189.000,00

29340 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.360 149.000,00
512 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 25.000,00
523 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.30.00 12.365.2002 2.050 16.000,00
548 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 31.000,00
555 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 12.361.2001 2.041 64.000,00
580 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.365.2002 1.008 121.000,00
582 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.32.00 12.365.2002 2.050 108.000,00
586 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 12.365.2002 2.050 20.000,00
700 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 4.4.90.51.00 10.301.1001 1.001 50.000,00
704 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 3.1.90.05.00 10.301.1001 2.001 1.000,00
708 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 3.1.91.13.00 10.301.1001 2.001 60.000,00
715 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.002 286.000,00
723 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.002 20.000,00

17170 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.316 8.000,00
29913 11.02 Depto Coord.Un. Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.316 20.000,00

774 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.304.1004 2.019 9.000,00
787 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.305.1005 2.023 20.000,00

18314 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.305.1005 2.322 10.000,00
18315 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.39.00 10.305.1005 2.353 10.000,00

TOTAL R$1.335.551,39

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
145 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.3.90.36.00 04.122.7001 2.234 30.000,00
141 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00 04.122.7001 2.234 30.000,00
145 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.3.90.36.00 04.122.7001 2.234 70.000,00
146 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.234 70.000,00
480 09.01 Depto Administrativo 3.1.91.13.00 12.361.2001 2.041 30.000,00
478 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.13.00 12.361.2001 2.041 30.000,00
481 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 50.000,00
478 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.13.00 12.361.2001 2.041 50.000,00
483 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 25.000,00
478 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.13.00 12.361.2001 2.041 25.000,00
502 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 53.800,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 53.800,00
725 11.02 Dep. Coord.Un. Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.316 5.000,00

17168 11.02 Dep. Coord.Un. Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.316 5.000,00
774 11.03 Dep. Coord.Un. Saúde 4.4.90.52.00 10.304.1004 2.019 1.000,00
762 11.03 Dep. Coord.Un. Saúde 3.1.90.05.00 10.304.1004 2.019 1.000,00

TOTAL  R$264.800,00   R$ 264.800,00 

Artigo 4º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 29 de novembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5898/2013

“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.010359, de 23 de 

setembro de 2011.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
18/11/2013, 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:
Artigo1º- É declarada aposentada, nos termos da Lei, a servidora 

AURISTER DUTRA DE JESUS, matricula nº. 2020-6, do cargo de Servente 
de Educação, Referencia 8 “J”, admitida em 07 de novembro de 1988.

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 janeiro de 2014.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.                                                                                          
São Sebastião,        6     de dezembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

“Dispõe sobre o Regimento Interno do Serviço de Enfermagem das 
Unidades de Saúde do Município”.

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.

D E C R E T A:
Artigo 1°- Fica aprovado, na forma do anexo deste Decreto, o Regimento 

Interno do Serviço de Enfermagem das Unidades de Saúde do Município.
Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião,         6     de dezembro de 2013.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

REGIMENTO INTERNO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / SESAU – SÃO SEBASTIÃO

CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES
Art. 1º - O Serviço de Enfermagem tem por finalidade:
I – Assistir ao indivíduo, família e comunidade seguindo as diretrizes do SUS: 

integralidade, enfoque individual e familiar, humanização, intersetorialidade, 
equidade, democratização do conhecimento e participação popular;

II – Identificar as necessidades, buscar e propor soluções, promover 
e colaborar em programa de ensino, treinamento em serviço e no 
aperfeiçoamento da equipe de enfermagem;

III – Trabalhar de acordo com o Código de Ética de Enfermagem e dos 
demais profissionais do serviço de saúde.

CAPÍTULO II - DA POSIÇÃO
Art. 2º - O Serviço de Enfermagem das Unidades Básicas de Saúde é 

subordinado à Divisão de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde e é 
coordenado tecnicamente por enfermeiros.

CAPÍTULO III -DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º - O pessoal que compõe o Serviço de Enfermagem das Unidades 

de Saúde está assim classificado:
I – Enfermeiro RT
II – Auxiliar de Enfermagem

CAPÍTULO IV - DA COMPETÊNCIA
Art. 4º - À Unidade Básica de Saúde Compete:
Fomentar e desenvolver ações e serviços no sentido de intervir no processo 

de saúde-doença-cuidado da população, ampliando a participação e o controle 
social com vistas à Vigilância à Saúde na defesa da qualidade de vida.

Art. 5º - Ao Enfermeiro RT (Responsável Técnico) Compete:
Lei 7498/86 Art. 11
a) Desenvolver ações que facilitem a integração entre os profissionais de 

enfermagem;
b) Favorecer a integração entre a Unidade de Saúde e o Conselho Regional 

de Enfermagem;
c) Assegurar que as ações de enfermagem ocorram de acordo com o 

código de ética de enfermagem;
d) Acompanhar a implementação de Protocolos e Rotinas Assistenciais 

de enfermagem elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da 
Divisão de Enfermagem;

e) Manter atualizada junto ao COREN-SP a relação de profissionais de 
enfermagem que atuam na sua Unidade;

f) Viabilizar aos profissionais de enfermagem treinamentos sistematizados, 
propiciando um melhor desenvolvimento de suas atividades, por meio do 
NEPE (Núcleo de Educação Permanente de Enfermagem) em consonância 
com a Política Nacional de Educação Permanente.

O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:
PRIVATIVAMENTE:
- Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da 

instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem;

- Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades 
técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços;

- Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 
serviços da assistência de enfermagem;

- Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;
- Sistematizar a Assistência de Enfermagem;
- Consulta de enfermagem;
- Prescrição da assistência de enfermagem;
- Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de morte;
- Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;
ESPECIFICIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 
a) Desenvolver ações que facilitem a integração entre a equipe de saúde 

e a comunidade considerando as características e as finalidades do trabalho 
na atenção básica;

b) Atuar no desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação 
das ações de saúde, no âmbito da área de abrangência da Unidade Básica 
de Saúde;

c) Desenvolver ações de promoção da saúde, conforme plano de ação 
da equipe, por meio de atividades educativas, com estímulo à participação 
comunitária e trabalho intersetorial, visando melhor qualidade de vida da 
população e garantir sua certificação;

d) Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações 
de risco para a população, conforme plano de ação da equipe;

e) Desenvolver ações de recuperação e reabilitação da saúde da população, 
conforme o planejamento da equipe de saúde;

f) Desenvolver monitoramento dos indicadores de saúde, avaliando impacto 
das ações planejadas.

Art. 6º - Ao Auxiliar de Enfermagem compete:
Lei 7498/86 Art. 13
- O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza 

repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, 
bem como a participação em nível de execução simples, em processos de 
tratamento, cabendo-lhe especialmente:

- Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;
- Executar ações de tratamento simples;
- Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;
- Participar da equipe de saúde.
Especificidades da Atenção Básica, mediante orientação/supervisão 

do enfermeiro:
a) Desenvolver ações que facilitem a integração entre a equipe de saúde 

e a comunidade considerando as características e as finalidades do trabalho 
na atenção básica;

b) Auxiliar na efetivação das atividades de planejamento e avaliação das 
ações de saúde, no âmbito da área de abrangência da Unidade Básica de 
Saúde;

c) Desenvolver ações de promoção da saúde por meio de atividades 
educativas, do estímulo à participação comunitária com sua competência 
profissional;

d) Desenvolver ações de promoção, prevenção e monitoramento dirigidas 
às situações de risco para a saúde da população, conforme plano de ação 
da equipe;

e) Desenvolver ações de recuperação e reabilitação da saúde da população 
conforme planejamento da equipe de saúde.

CAPÍTULO V - DO PESSOAL E SEUS REQUISITOS
Os profissionais de enfermagem devem obrigatoriamente possuir registro 

no COREN, com jurisdição na área onde ocorra o exercício - Art. 2º da Lei 
7498/86.

Art. 7º - Requisitos necessários aos cargos:
I - Enfermeiro:
Apresentar no desempenho de suas funções: compromisso, 

responsabilidade, capacidade de trabalho em equipe, iniciativa, postura ética 
e conhecimento técnico.

II – Auxiliar de Enfermagem:
Apresentar no desempenho de suas funções: compromisso, 

responsabilidade, capacidade de trabalho em equipe, iniciativa, postura ética 
e conhecimento técnico.

CAPÍTULO VI - DO PESSOAL E SUAS ATRIBUIÇÕES
Lei 7498/86 e Decreto 94406/87.
Art. 8º - Atribuições do pessoal
I - ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO-RT, além das estabelecidas 

pelo COFEN e COREN-SP, deve:
1. Realizar diagnóstico situacional e plano de trabalho do serviço de 

enfermagem;
2. Organizar o serviço de enfermagem de acordo com a especificidade 

de cada Unidade de Saúde, fazendo cumprir o regimento do serviço de 
enfermagem, normas, rotinas e protocolos assistenciais e as questões éticas 
da profissão;

3. Viabilizar espaços de discussões técnicas e éticas com a equipe de 
enfermagem.

REQUISITOS BÁSICOS:
1. Comunicação: Transmitir as informações, divulgar os eventos 

relacionados com a atividade profissional.
2. Flexibilidade: Possuir a capacidade para lidar com diferentes tipos de 

situações no exercício do cargo.
3. Iniciativa: Realizar outras atividades que não estão previstas na rotina de 

trabalho, não se limitando às funções específicas do cargo.
4. Interesse: Buscar sistematicamente ampliar os conhecimentos 

referentes aos assuntos relacionados às suas atividades.
5. Planejamento e Organização: Atuar de forma planejada e organizada, 

otimizando tempo e recursos materiais.
6. Pró-atividade: Prever situações e atuar antecipadamente, adotando 

ações proativas ao invés de atuar, somente, através de ações reativas.
7. Relacionamento Interpessoal: Agir de forma empática e cordial com as 

demais pessoas, durante o exercício das funções do cargo.
8. Ética: Desenvolver as atividades profissionais, observando as questões 

relacionadas à justiça e à ética nas relações de trabalho.
9. Qualidade: Executar as atribuições do cargo, buscando a satisfação das 

necessidades e superação das expectativas dos clientes internos e externos 
do Município. 

10. Trabalho em Equipe: Realizar o trabalho em colaboração com outros 
profissionais, buscando a complementaridade de outros conhecimentos e 
especializações.

11. Visão Sistêmica: Desempenhar as atribuições específicas, percebendo 
a interrelação e a interdependência de cada uma das tarefas com as atividades 
globais da SMS e seus respectivos impactos no todo.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO
1. Da organização dos serviços de enfermagem e suas atividades 

técnicas e auxiliares nas unidades de saúde pública:
1.1 Dirigir/gerenciar a organização dos serviços de enfermagem e suas 

atividades técnicas e auxiliares nas unidades de saúde pública;
1.2 Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços de assistência de 

enfermagem, participando da organização do processo de trabalho da unidade 
e da escala de trabalho dos serviços de enfermagem, bem como de folgas e 
férias, anualmente, mensalmente ou semanalmente, mediante a característica 
do serviço/ações gerenciadas;

1.3 Realizar o processo de enfermagem aplicando todas as etapas do 
processo – Sistematização da Assistência de

Enfermagem (SAE);
1.4 Solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações 

conforme protocolos estabelecidos nos Programas de Saúde Pública e, em 
rotinas e POPs aprovados pela SESAU;

1.5 Prestar cuidados de Enfermagem a clientes graves e com risco de vida;
1.6 Prestar Assistência Integral à pessoa, família e comunidade;
1.7 Prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 

Enfermagem;
1.8 Realizar a educação em serviço/ continuada/ permanente para equipe 

de enfermagem;
1.9 Participar no desenvolvimento, implantação, execução e avaliação dos 

programas de saúde pública;
1.10 Prestar assistência de Enfermagem à gestante, à parturiente, à 

puérpera, ao recém-nascido, criança/adolescente, adulto e pessoa idosa 
mediante a característica do serviço de saúde;

1.11 Atuar na prevenção e controle sistemáticos de infecção mediante seu 
local de atuação;

1.12 Executar as ações de assistência integral: prevenção de agravos, 
promoção, proteção e recuperação da saúde aos indivíduos e famílias na 
unidade e, quando necessário ou indicado, no domicílio e/ou demais espaços 
comunitários, em todas as fases do ciclo de vida, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco;

1.13 Realizar registro das atividades de enfermagem exercidas, bem como 
supervisionar os registros realizados pela equipe de enfermagem conforme a 
rotina administrativa do serviço;

1.14 Planejar e executar visita domiciliária de referência da unidade de saúde 
mediante a característica do serviço de saúde;

1.15 Acompanhar e analisar a produção dos serviços de enfermagem;
1.16 Participar da elaboração de projetos de construção e reforma dos 

setores de atuação da enfermagem nas unidades de saúde;
1.17 Participar da elaboração/ atualização de manuais, guias, protocolos, 

notas técnicas para os serviços de enfermagem, quando solicitado pela 
SESAU;

1.18 Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral, e nos programas de vigilância epidemiológica;

1.19 Realizar cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e 
que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas;

1.20 Exercer suas atividades de acordo com os princípios da Ética e da 
Bioética;

1.21 Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle 
sistemático de danos que possam ser causados aos clientes durante a 
assistência de enfermagem;

1.22 Participar em programas e atividades de educação sanitária, visando à 
melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral;

1.23 Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios 
disponíveis para o atendimento de referência e contrarreferência;

1.24 Realizar atendimento de enfermagem da demanda espontânea;
1.25 Participar da construção do dimensionamento da equipe de enfermagem 

na unidade de saúde;
1.26 Participar nos programas de saúde ocupacional e biossegurança;
1.27 Participar da elaboração do diagnóstico epidemiológico e social do 

território.
2. Da organização dos serviços de saúde:
2.1 Dirigir/gerenciar a organização dos serviços de saúde, se designado;
2.2 Cumprir e fazer cumprir os regulamentos, normas e rotinas específicas 

da Unidade de Saúde na qual está inserido.
Atribuições específicas do Enfermeiro na Estratégia Saúde da Família
(além das referidas nas atribuições gerais do enfermeiro)
3.1 Auxiliar no acompanhamento do trabalho do agente comunitário;
3.2 Acompanhar o cadastramento e atualização dos dados das famílias da 

área de abrangência realizada pelo agente comunitário;
3.3 Supervisionar e coordenar ações de capacitação dos agentes 

comunitários de Saúde e de Auxiliares de enfermagem, com vistas ao 
desempenho de suas funções;

3.4 Participar das reuniões ou semanais/ diárias da equipe (conforme 
organização da unidade);

3.5 Acompanhar os boletins de produção referente ao trabalho do Auxiliar 
de Enfermagem e do Agente Comunitário de Saúde;

3.6 Participar da análise da produção da equipe;
3.7 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da unidade.
II - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
REQUISITOS GERAIS DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM:
1. Ética: Desenvolver as atividades profissionais, observando as questões 

relacionadas à justiça e à ética nas relações de trabalho.
2. Qualidade: Executar as atribuições do cargo, buscando a satisfação das 

necessidades e superação das expectativas dos clientes internos e externos 
da PMSP.

3. Trabalho em Equipe: Realizar o trabalho em colaboração com outros 
profissionais, buscando a complementaridade de outros conhecimentos e 
especializações.

4. Visão Sistêmica: Desempenhar as atribuições específicas, percebendo a 
interrelação e a interdependência de cada uma das tarefas com as atividades 
globais da SMS e seus respectivos impactos no todo.

REQUISITOS BÁSICOS DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM:
1. Comunicação: Transmitir as informações, divulgar os eventos 

relacionados com a atividade profissional.
2. Flexibilidade: Possuir a capacidade para lidar com diferentes tipos de 

situações no exercício do cargo.
3. Iniciativa: Realizar outras atividades que não estão previstas na rotina de 

trabalho, não se limitando às funções específicas do cargo.
4. Interesse: Buscar sistematicamente ampliar os conhecimentos referentes 

aos assuntos relacionados às suas atividades.
5. Planejamento e Organização: Atuar de forma planejada e organizada, 

otimizando tempo e recursos materiais.
6. Pró-atividade: Prever situações e atuar antecipadamente, adotando 

ações proativas ao invés de atuar, somente, através de ações reativas.
7. Relacionamento Interpessoal: Agir de forma empática e cordial com as 

demais pessoas, durante o exercício das funções do cargo.
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM
1. Exercer atividades técnicas, de nível médio de assistência de Enfermagem 

sob a supervisão do Enfermeiro;
2. Integrar a equipe de saúde, cumprir normas e regulamentos disciplinares 

da unidade de saúde em que está inserido;
3. Executar atividades auxiliares atribuídas à equipe de enfermagem sob a 

supervisão do Enfermeiro;
4. (No domicílio e/ou demais grupos comunitários conforme especificidade 

do serviço): Orientar o cliente quanto a consultas, exames e tratamentos; 
executar tratamentos prescritos, ou de rotina; ministrar medicamentos via oral e 
parenteral; aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema, calor ou 
frio; executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; efetuar 
controle de clientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; fazer coleta 
de material para exames laboratoriais; executar atividades de desinfecção e 
esterilização; registrar as atividades de assistência no prontuário do cliente 
conforme rotina da unidade; preencher registros de produção de procedimentos 
de enfermagem; zelar pela limpeza e ordem do material, equipamentos e das 
dependências da unidade de saúde; proceder higienização de equipamentos 
e utensílios dos consultórios e setores de trabalho da enfermagem; orientar os 
clientes quanto ao cumprimento das prescrições médicas e da enfermagem; 
integrar a equipe de saúde, participando de atividades de educação e saúde; 
cumprir normas e regulamentos disciplinares da unidade de saúde em que 
está inserido.

5. Participar de atividades de educação permanente e/ou cursos de 
capacitação para desenvolvimento profissional.

6. Participar de ações de vigilância à saúde.
CAPÍTULO VII - DO HORÁRIO DE TRABALHO
Art. 9º - O atendimento do Serviço de Enfermagem das Unidades de Saúde 

deve ser garantido durante todo o horário de funcionamento da Unidade, 
inclusive durante o almoço, reuniões gerais e treinamento dos profissionais, 
realizando o revezamento dos trabalhadores.

Parágrafo 1º - As Unidade de Saúde iniciam o atendimento às 7 horas e 
encerram às 17 horas, com exceção de algumas UBS que possuem terceiro 
turno de atendimento.

Parágrafo 2º - As escalas de serviço com os respectivos horários de trabalho 
dos profissionais de enfermagem deverão permanecer afixadas em local 
visível da Unidade de Saúde.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS OU TRANSITÓRIAS
Art. 10º - Todos os funcionários deverão apresentar-se ao trabalho no horário 

determinado (de acordo com escala de serviço), devidamente uniformizados 
(avental e calçados confortáveis descrito no manual de Biossegurança) e 
identificados com crachás (uniforme e crachás deverão ser fornecidos pela 
SESAU).  O profissional deverá apresentar-se com vestimentas apropriadas de 
acordo com seu trabalho diário (não estar trajando roupas inadequadas: roupas 
transparentes, minissaia, camisetas que não cubram todo o corpo, decote 
avantajado, bermuda, camiseta sem manga.);

Art. 11º - O pessoal de Enfermagem não poderá receber de clientes ou 
familiares, pagamentos referentes aos serviços prestados durante sua jornada 
de trabalho;

Art. 12º - O pessoal de Enfermagem ao ser admitido deverá apresentar 
registro profissional;

Art. 13º - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Divisão de 
Enfermagem da SESAU;

Art. 14º – O Serviço de Enfermagem das Unidades de Saúde da administração 
direta, bem como o Serviço de Enfermagem contratado por organizações 
sociais (parcerias/administração indireta), deverão seguir as normas, diretrizes, 
protocolos e notas técnicas, da Secretaria Municipal da Saúde. 

DECRETO Nº 5899/2013

COMUNICADO DE LANÇAMENTO DO IPTU 2014
A Prefeitura Municipal de São Sebastião comunica a todos os 

proprietários e possuidores de imóveis que se encontrem inscritos no 
Cadastro Imobiliário Municipal que os carnês para o pagamento do 
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, incluindo a Taxa de Coleta 
de Lixo, referentes ao exercício de 2014, foram entregues aos Correios 
em 09/12/2013 para a respectiva notificação de lançamento.

Os contribuintes que não acusarem o recebimento de seus carnês 
deverão formalizar comunicado à Secretaria da Fazenda, junto à Divisão 
de Cadastro Fiscal, no prazo de até 15 (quinze) dias deste edital, findo o 
qual serão considerados efetivamente notificados do lançamento.

A partir de 16/12/2013, os contribuintes que necessitarem de uma 
segunda via dos seus carnês poderão solicitá-la por meio eletrônico, 
através do sítio da Prefeitura na internet, qual seja, www.saosebastiao.
sp.gov.br, ou ainda presencialmente, a partir de 23/12/2013 junto à 
Divisão de Cadastro Fiscal, situada no Paço Municipal.

As opções de pagamento são as seguintes:
- Em cota única:
•	 com 20% (vinte por cento) de desconto até 10/01/2014;
•	 com 15% (quinze por cento) de desconto até 10/02/2014.

- Parceladamente, com 10% (dez por cento) desconto: 
•	 até 10/01/2014 para a parcela 01; 
•	 até 10/02/2014 para a parcela 02; 
•	 até 10/03/2014 para a parcela 03; 
•	 até 10/04/2014 para a parcela 04; 
•	 até 12/05/2014 para a parcela 05; 
•	 até 10/06/2014 para a parcela 06; 
•	 até 10/07/2014 para a parcela 07; 
•	 até 11/08/2014 para a parcela 08; 
•	 até 10/09/2014 para a parcela 09; 
•	 até 10/10/2014 para a parcela 10; 
•	 até 10/11/2014 para a parcela 11, e; 
•	 até 10/12/2014 para a parcela 12.

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Secretaria da Fazenda

Extrato do 2° termo aditivo ao Contrato Administrativo – 
2011SECAD104 – Processo n.º 12.718/2011
Contratada: SHdias Consultoria e Assessoria Ltda. – EPP.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Objeto: prorrogação de prazo de vigência contratual, alteração do Anexo I do 
Contrato Original, por meio de inclusão de cargos, conforme o disposto na CLÁUSULA 
PRIMEIRA, item 1.1, do tópico DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, prevista 
no contrato original e o reequilíbrio econômico financeiro, alterando-se o anexo IV do 
contrato original. 
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: CV Nº 115 /2011
Valor: sem ônus
Data: 20.11.2013
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Sérgio Henrique Dias pela 
contratada.

A Comissão Organizadora do Fundo de Aposentadoria e Pensões 
dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião comunica 
o resultado final das Eleições para representantes no Conselho de 
Administração do Fundo,  biênio 2014/2015, conforme mapa de 
apuração.

Foram eleitos os servidores André Luiz de Oliveira Chagas (123 
votos) , Osvaldo Gonçalves Leite (111 votos) e Fábio André Daltoé 
(110 votos).

A Eleição transcorreu em clima de tranqüilidade, com uma adesão 
satisfatória dos servidores, que elegeram seus representantes.

Fernando  Ubirajara  Leite Clementino 
Presidente da Comissão Organizadora 
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São Sebastião fará no próximo dia 
19 o lançamento oficial da grade de 
shows para a temporada de verão 2014. 
O anuncio será feito pelo prefeito   em 
evento aberto ao público a partir das 
11h30 no Teatro Municipal, região central. 
Na ocasião também será feita   a 
apresentação de um balanço das ações e 
investimentos da administração.

Atrações serão anunciadas dia 19

Na última edição do evento cerca de 700 mil pessoas passaram pela Rua da Praia

O encontro do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que 
aconteceu no Teatro Municipal de São 
Sebastião, marcou o encerramento do primeiro 
ciclo das ações programadas que visam a 
alfabetização de crianças até os oito anos. 
O evento fez parte das atividades do 
curso de formação de professores 
alfabetizadores. Teve como finalidade a 
troca de experiências e a reflexão sobre as 
práticas que contribuem para a alfabetização 
dos estudantes da rede municipal. 
De acordo com a secretária da educação, 150 
cursistas estão concluindo esta formação do 
Pacto, que começou em maio de 2013 com 
três grupos – um na Costa Sul, um no Centro, 
e outro aos sábados. Foram 134 professores 
alfabetizadores, 14 coordenadores e dois 
diretores. Eles vão beneficiar diretamente 
cerca de quatro mil estudantes da rede 

Gestores e docentes concluem o primeiro 
ciclo do Pacto de Alfabetização

Pnaic  é o programa  de 
alfabetização do Governo 
Federal

O programa vai beneficiar  cerca de quatro mil estudantes da rede municipal

municipal que fazem parte do ciclo de 
alfabetização”.

A secretária disse que o empenho dos 
professores que participaram neste processo 
de formação foi importante e satisfatório. 
“Foi um grande desafio para todos que 
tiveram que ficar longe de suas famílias, de 
suas casas, para se aperfeiçoar. Iniciaremos 
um novo ciclo em 2014 e acredito que será 
também de muito sucesso”, completou.

A professora Simone Aparecida dos 
Santos, da EM Maria Alice Rangel, partilhou 
suas experiências sobre a prática pedagógica 
dos alfabetizadores que participaram da 
formação continuada. “O Pnaic irá colaborar 
mais ainda na metodologia e na aplicação 
de novas ações que contribuam para que 
os alunos possam estar completamente 
alfabetizados ao final do 3º ano do ensino 
fundamental”.

Apresentaram-se ainda no encontro os 
professores José Carlos dos Santos, da EM 
Maria da Conceição de Deus Santos, Magali 
Aparecida de Oliveira Camargo, da EM Nair 
Ribeiro de Almeida, e Tânia Brisson da Costa 
Dias, da EM Solange de Paula.

O projeto “Viva o Centro” tem sido um 
sucesso nas noites de sexta-feira. Foi criado 
para incentivar a ampliação do horário de 
funcionamento do comércio no Centro 
Histórico de São Sebastião durante as 
festividades de final de ano.

Uma das grandes atrações  é a música, que 
tem animando  moradores e visitantes.

Os locais mais disputados com som ao 
vivo,  são os bares mas as lojas também não 
ficam de fora. A maioria delas tem registrado 
um bom movimento com clientes atraídos 
pela novidade   e as promoções especiais 

 “Viva o Centro” tem 
sido um sucesso

A maioria das lojas têm 
registrado bom movimento

Evento tem atraído muitas famílias em noites agradáveis no Centro Histórico.

Vem aí o calendário do 
verão show de 2014

elaboradas pelos comerciantes.
O público infantil não é esquecido. Uma 

cama elástica faz a alegria das crianças.
  Na abertura uma exposição em 

homenagem ao Dia da Consciência Negra fez 
parte do programa. As luzes dos enfeites de 
Natal oferecidos pela Associação Comercial 
do município encantaram as famílias que 
prestigiaram o “Viva o Centro”.

O evento é idealizado pelos comerciantes 
em parceria com a Câmara Municipal, 
Prefeitura, ACE (Associação Comercial 
e Empresarial) e apoio dos meios de 
comunicação da cidade. O projeto tem como 
objetivo levar vida ao Centro Histórico e 
estimular o comércio local. A programação 
está prevista para ocorrer todas as sextas-
feiras das 18h às 21h.

Como já é de costume, os shows de 
verão serão realizados na Praça de Eventos 
da Rua da Praia, localizada na região central. 
A estrutura montada para recepcionar 
o público contará   com infra-estrutura 
completa de barracas para alimentação, 
seguranças e ambulâncias. Na última edição 
do evento   em 2013, cerca de 700 mil 
pessoas acompanharam os shows gratuitos.
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