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“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5642/2013”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2275/13.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 5642/2013, celebração com à entidade de assistência social sem fi ns lucrativos FACULTI – 

FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA CULTURAL A TERCEIRA IDADE, nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 31 de Dezembro de 2013.
                                                     

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na data supra.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 5642 /2013
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5642/2013, que entre si celebram o Município de São Sebastião e a FACULTI – FRATERNIDADE 

E ASSISTÊNCIA CULTURAL A TERCEIRA IDADE.”
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 

46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de 
Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a FACULTI – FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA 
CULTURAL A TERCEIRA IDADE, entidade de assistência social sem fi ns lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua 
João Batista Fernandes, nº 38 – Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 03.016.452/0001-50,  neste ato representado pela sua Presidente, 
Sra. Neusa Azevedo de Moura, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 10.800.835-6 e do CPF n.º 214.570.588-04 doravante designada simplesmente, 
CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2275, de 23 de dezembro de 2013, com recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:

a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fi xação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláusula Quinta.

Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho anexo, proposto 
pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Termo Aditivo com recursos públicos é de R$ 200.700,00 (duzentos mil e setecentos reais), com 12(doze) 

parcelas mensais de R$ 16.725,00 (dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais) onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 08.241.4010.2.331.000 
3.3.50.43.00.0000; conforme disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 

prestação de contas do 11º mês.
Mediante a entrega da prestação de contas do 10º mês e aprovação da 
prestação de contas da 9º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

02 (Fev/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 12º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 11º mês e aprovação da 
prestação de contas da 10º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

03 (Mar./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas  do 13º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da 
prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

04 (Abr./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 14º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da 
prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

05 (Mai./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 15º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da 
prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

06 (Jun./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 16º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 15º mês e aprovação da 
prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

07 (Jul/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 17º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da 
prestação de contas da 15º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

08 (Ago./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 18º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da 
prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

09 (Set./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 19º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da 
prestação de contas da 17º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

10 (Out/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 20º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da 
prestação de contas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

11 (Nov/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 21º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da 
prestação de contas da 19º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

12 (Dez/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 22º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da 
prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

2.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 20.994,00 (vinte mil, novecentos e noventa e quatro reais), 
com parcelas mensais de R$ 1.749,50 (um mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fi ca prorrogado até 31/12/2014.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença 

das testemunhas abaixo fi rmadas, para que produza os seus efeitos legais.
São Sebastião, 31 de dezembro de 2013.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
   

Neuza Azevedo de Moura
Presidente

Faculti – Fraternidade e Assistência Cultural a Terceira Idade
Testemunhas:
1 - ___________________________ 2 - _________________________
RG. N.º   RG. N.º
CPF. N   CPF N.º

DECRETO Nº 5913/2013
“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5643/2013”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2275/13.

DECRETA:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse fi nanceiro à entidade de assistência social sem fi ns lucrativos PROJETO ATIVO, objetivando a execução de 

atividades na área de Proteção Social Básica, conforme convênio que é parte deste decreto.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 31 de Dezembro de 2013.                                                      

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na data supra.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 5643 /2013

“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5643/2013, que entre si celebram o Município de São Sebastião e o PROJETO ATIVO”
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 

46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de 
Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e o PROJETO ATIVO, entidade de assistência social 
sem fi ns lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, com sede na Estrada do Rio das Pedras, n.º 2.961 – Camburi – São Sebastião/
SP, inscrita no CGC/MF sob n.º 08.473.281/0001-01, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Vanderlei de Matos, portador da Cédula de Identidade 
RG. N.º 3.759.463 e do CPF n.º 074.691.368-00 doravante designada simplesmente CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei 
Municipal n.º 1229, de 28 de janeiro de 1998 e Lei Municipal nº 2275 de 23 de dezembro de 2013, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência 
Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, mediante as cláusulas e condições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fi xação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláusula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho anexo, proposto 

pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 315.936,00 (trezentos e quinze mil, novecentos e trinta e seis 

reais), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 26.328,00 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e oito reais), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 
08.244.4009.2.331.000 3.3.50.43.00.0000; conforme disposto abaixo: 

Parcela Data Condição

01 (Jan/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 11º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 10º mês e aprovação da 
prestação de contas da 9º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

02 (Fev/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 12º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 11º mês e aprovação da 
prestação de contas da 10º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

03 (Mar./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas  do 13º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da 
prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

04 (Abr./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 14º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da 
prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

05 (Mai./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 15º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da 
prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

06 (Jun./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 16º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 15º mês e aprovação da 
prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

07 (Jul/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 17º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da 
prestação de contas da 15º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

08 (Ago./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 18º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da 
prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

09 (Set./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 19º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da 
prestação de contas da 17º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

10 (Out/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 20º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da 
prestação de contas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

11 (Nov/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 21º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da 
prestação de contas da 19º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

12 (Dez/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 22º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da 
prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1  O prazo de vigência fi ca prorrogado até 31/12/2014.
CLÁUSULA QUARTA- DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença 

das testemunhas abaixo fi rmadas, para que produza os seus efeitos legais.
     São Sebastião, 31 de Dezembro de 2013.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Vanderlei de Matos
Presidente

Associação Sebastianense de Promoção Social
Testemunhas:
1 - ______________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º     CPF N.º

DECRETO Nº 5912/2013 DECRETO Nº 5914/2013

“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5647/2013”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2275/13.

DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 5647/2013, celebração com à entidade de assistência social sem fi ns lucrativos ASSOCIAÇÃO 

SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 31 de Dezembro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na data supra.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 5645 /2013
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 5645/2013, que entre si celebram o Município de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE 

AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE”. 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 

46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de 
Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE,, e a ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER 
SEBASTIANENSE, entidade de assistência social sem fi ns lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Nossa 
Senhora da Paz, nº 38– Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 50.319.888/0001-06,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sra. 
Elisabeth dos Santos Chagas,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 5.462.556-7 e do CPF n.º 358.958.538-20 doravante designada simplesmente, 
CONVENENTE, celebram o presente Termo Aditivo, autorizado pela Lei Municipal nº 2275, de 23 de dezembro de 2013, com recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fi xação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláusula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho anexo, proposto 

pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Termo Aditivo com recursos públicos é de R$ 166.920,00 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte 

reais), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 13.910,00 (treze mil, novecentos e dez reais) onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 082444009.  
2.3.31.00.0000; conforme disposto abaixo:

Parcela Data Condição

01 (Jan/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 11º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 10º mês e aprovação da 
prestação de contas da 9º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

02 (Fev/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 12º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 11º mês e aprovação da 
prestação de contas da 10º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

03 (Mar./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas  do 13º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da 
prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

04 (Abr./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 14º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da 
prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

05 (Mai./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 15º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da 
prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

06 (Jun./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 16º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 15º mês e aprovação da 
prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

07 (Jul/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 17º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da 
prestação de contas da 15º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

08 (Ago./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 18º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da 
prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

09 (Set./14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 19º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da 
prestação de contas da 17º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

10 (Out/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 20º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da 
prestação de contas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

11 (Nov/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 21º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da 
prestação de contas da 19º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

12 (Dez/14) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 
contas do 22º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da 
prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

2.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 12.348,00 (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais), com 
parcelas mensais de R$ 1.029,00 (um mil e vinte e nove reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fi ca prorrogado até 31/12/2014.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença 

das testemunhas abaixo fi rmadas, para que produza os seus efeitos legais.
São Sebastião, 31 de dezembro de 2013.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Elisabeth dos Santos Chagas
Presidente

Associação de Amparo a Mulher Sebastianense
Testemunhas:
1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.    CPF N.º

DECRETO Nº 5960/2014

“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. 015357, de 27 de 

dezembro de 2012.
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 compulsoriamente por 
idade conforme Artigo 40, parágrafo 1º, Inciso II da Constituição Federal.

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

JOÃO FAUSTINO DE OLIVEIRA, matricula nº. 2496-1, do cargo de Coletor 
de Lixo, Grau 3 “J”, admitido em 04 de julho de 1990.

Artigo 2º- Perceberá o servidor proventos proporcionais pela média 
contributiva, limitada à referência do cargo, com reajuste pelo Regime Geral 
de Previdência Social.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 10 de dezembro de 2013.  

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.
São Sebastião,      21        de janeiro de 2014.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na data supra.

DECRETO Nº 5961/2014
“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. 008160, de 17  de julho 

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

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
16/12/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, conforme a redação dada pela EC 70/2012 de 29/03/2012, 
que acrescente o artigo 6º A á EC 41/20003.

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

CARLOS DE MOURA, matricula nº. 2428-7, do cargo de Trabalhador de 
Campo, Referência 6 “J”, admitido em 05 de junho de 1990.

Artigo 2º- Perceberá o servidor proventos integrais calculados com base 
na última remuneração do cargo efetivo, com reajustes pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de fevereiro de 2014.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.
São Sebastião,     21     de janeiro de 2014.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação 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. 009149, de 12 de 

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

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
16/12/2013, 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 

SHIRLEY APARECIDA ROMEIRO, matricula nº. 2560-7, do cargo de 
Médica 20 horas, Referência 14 “J”, admitido em 16 de julho de 1991.

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

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de fevereiro de 2014.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrario.
São Sebastião,      21        de janeiro de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na data supra.

DECRETO Nº 5962/2014
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COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Saúde comunica que no próximo dia 29 
de janeiro, às 16 horas, será apresentada ao Conselho Municipal de 
Saúde a Prestação de Contas referente ao 3º quadrimestre de 2013 
desta Secretaria.

No dia 30 de janeiro, às 16 horas, está prevista Audiência Pública na 
Câmara Municipal com a mesma apresentação.

Na oportunidade serão informados os dados da execução orçamentária 
e fi nanceira e as ações desenvolvidas pela Secretaria da Saúde, 
conforme determina a Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012.

EDITAL DE INTIMAÇÃO RELATIVAMENTE À HOMOLOGAÇÃO DO 
SORTEIO DE PRÊMIOS DO CONCURSO IPTU PREMIADO 2013, 

REALIZADO EM DATA DE 18 DE JANEIRO DE 2014 – PATROCINADO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO – SP

A Comissão Organizadora do Concurso IPTU Premiado 2013, da Prefeitura Municipal 
de São Sebastião, Estância Balneária do Estado de São Paulo – SP, em conformidade 
com as prerrogativas que lhe são inerentes, considerando-se a Portaria de Nomeação 
n° 967/2013; considerando-se o disposto na Lei Municipal n° 2.224/2012, o teor do 
Decreto Municipal n° 5.604/2013, na forma da Lei;

FAZ SABER, que realizado o sorteio de prêmios, que se deu em local público, 
a partir das 22:00 horas do dia 18 de janeiro de 2014, na presença de autoridades, 
em especial na presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ERNANE 
BILLOTE PRIMAZZI, tendo comparecido a Sociedade Civil, representada por inúmeros 
cidadãos que ali compareceram, após sorteados os cupons a Comissão Organizadora 
do Concurso, de conformidade com a Lei vigente, verifi cou a documentação e as 
informações necessárias à comprovação de sua veracidade, concluiu, assim declara 
sorteados(as) os(as) seguintes contribuintes e respectivos prêmios alcançados:

CUPOM N° SORTEADOS CPF PRÊMIO
3005 FERNANDO LOPES DANTAS XXX.XXX.198-72 GOL BRANCO 2P 0KM 
2987 SILVIO SANTOS MATEUS XXX.XXX.228-49 TV LG 39” LED

2986 SILVIO SANTOS MATEUS XXX.XXX.228-49 TV LG 32” LED

1778 CARLOS HENRIQUE PERES DE OLIVEIRA XXX.XXX.518-83 MINI SYSTEM LG
2061 MARIA CELESTE DE FREITAS XXX.XXX.208-15 FORNO MICRO ONDAS

1146 MARIA INÊZ CORRÊA LOPES ZANARDI XXX.XXX.888-05 CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON

1471 VERUSKA FABRINE GITIRANA GALIMBERTI XXX.XXX.478-66 CAFETEIRA WALITA INOX

2846 AILTON PINHEIRO XXX.XXX.108-67 DVD PORTÁTIL SONY

2550 JOSÉ DAS GRAÇAS LUIZ DE AGUILAR XXX.XXX.978-07 DVD PORTÁTIL SONY 
2483 ÁLVARO SEBASTIÃO MOURA XXX.XXX.828-34 DVD PORTÁTIL SONY

Diante do exposto, a Comissão Organizadora do Concurso homologou o resultado, 
dando ciência através do presente Edital de Homologação, para que no futuro não se 
alegue ignorância ou erro, vício ou defeito, que macule o processo de sorteio como um 
todo, bem como salvaguarde os direitos de cada contribuinte sorteado. Ficam, portanto, 
os (as) intimados (as) da presente homologação, sendo o presente Edital afi xado e 
publicado na forma da Lei vigente.

Outrossim, informa que os prêmios serão entregues aos contribuintes sorteados, pelo 
Sr. Prefeito, na sede da Prefeitura, no próximo dia 27, às 16:00 horas, sendo que o 
prazo máximo para a retirada aos contribuintes que ali não comparecerem será de até 
de 30 (trinta) dias a contar deste Edital, sob pena de perda do direito ao prêmio.

São Sebastião, 23 de janeiro de 2014.

Comissão Organizadora do Concurso IPTU Premiado 2013

A Comissão Organizadora do Concurso IPTU Premiado 2013, da Prefeitura de São 
Sebastião, Estância Balneária de São Sebastião do Estado de São Paulo - SP, em 
conformidade com as prerrogativas que lhe são inerentes, considerando-se a Portaria 
de Nomeação n° 967/2013; considerando-se o disposto na Lei Municipal n° 2.224/2012, 
o teor do Decreto Municipal n° 5.604/2013, na forma da Lei;

Através de seus membros que a compõe, vem a público para prestar os necessários 
agradecimentos à sociedade civil como um todo, aos contribuintes em especial, 
servidores que estiveram envolvidos no processo para a realização do Sorteio de 
Prêmios, realizado no dia 18 passado, e em especial aos empresários que cooperaram 
para a viabilização deste Evento, na doação de prendas ao Sorteio.

Diante da cooperação e parcerias destas empresas, por certo o Evento foi abrilhantado 
de forma muito especial, sendo que a sociedade como um todo, em especial os 
Contribuintes participantes tiveram, desta forma, incrementadas as possibilidades de 
serem contemplados pelos prêmios disponibilizados ao sorteio. 

O nosso muito obrigado a todos, com os protestos da mais elevada estima e 
consideração

São Sebastião, 23 de janeiro de 2014.
Atenciosamente,

Comissão Organizadora do Concurso IPTU Premiado 2013

EDITAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE RECEITA

DIVISÃO DE INSPETORIA FISCAL
REF. : TERMO DE CONCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL
Tendo sido improfícuos os meios de notifi cação “pessoalmente” e “por via postal registrada”, 

previstos nos incisos I e II, do art. 79, da Lei Complementar nº106/2009, regulamentada pelo artigo 78 
do Decreto nº4772/2010, fi ca o contribuinte abaixo indicado, nos termos do inciso III dos retrocitados 
artigos, notifi cado da conclusão da revisão fi scal homologatória do ISSQN, conforme o  Termo de 
Conclusão de Ação Fiscal nº026/2013 

SUJEITO PASSIVO: CONSTRUTORA RRFS LTDA
CNPJ: 58.527.870/0001-01
DOCUMENTOS ANALISADOS: Apresentados pelo Tomador de Serviços; 
Contrato de Prestação de Serviços fi rmado com a Petrobras Transporte S.A - Transpetro 

nº4600005044 e respectivos anexos e aditivos;
Notas Fiscais Faturas de Serviços nº 198, 211, 222, 225, 230, 236, 246, 248, 259, 267, 276, 283, 

296, 316, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330;
Folhas de Registro de Serviços (FRS) do contrato 4600005044;
Guias de Recolhimentos de ISSQN referente retenções dos meses 02/2009, 03/2009, 05/2009, 

06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 01/2010, 02/2010 e 04/2010, e 
respectivas escriturações nos sistemas ISSDIGITAL  e GISSOLINE; 

IRREGULARIDADES CONSTATADAS:              
A empresa não apresentou os documentos fi scais solicitados por meio do TIAF nº026/2013 relativo 

ao período 01/01/2008 a 31/12/2012;
A prestadora de serviço não promoveu a devida inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários- 

CCM, no prazo regulamentar, por ocasião da prestação de serviço realizado no município de São 
Sebastião desde o exercício 2008, conforme contrato nº4600005044;

RELAÇÃO DE AUTOS E TERMOS (Autos de Infração e Imposição de Multa, Notifi cações e 
Termos): 

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL N.º026/2013;
AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº44/2013 ENVIADO A TOMADORA DE SERVIÇO TRANSPETRO;
AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nºs.022/2013 E 043/2013;
TERMO DE CONCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL N º026/2013;
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO: MULTA= R$ 2.116,54
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº3442/2013
INSPETORA FISCAL DE RENDAS: Érica de Oliveira Rocha – RE 4920-4
São Sebastião, 04 de dezembro de 2013.

EDITAL -  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE RECEITA

DIVISÃO DE INSPETORIA FISCAL
REF.: AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ISSQN
Tendo em vista improfícuos os meios de notifi cação previstos nos incisos I e II, do art. 79, da Lei 

Complementar nº106/2009, regulamentada pelo artigo 78 do Decreto nº4772/2010 fi ca o contribuinte 
abaixo indicado, nos termos do inciso III dos retrocitados artigos, notifi cado do Auto de Infração 
nº043/2013 – INTIMADO da MULTA no valor de R$ 512,09(quinhentos e doze reais e nove 
centavos). 

SUJEITO PASSIVO: CONSTRUTORA RRFS LTDA
CNPJ: 58.527.870/0001-01
INFRAÇÃO: Não promoveu a devida inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM, 

no prazo regulamentar, por ocasião da prestação de serviço realizado no município de São Sebastião 
desde o exercício 2008 conforme Contrato Transpetro nº4600005044, cometeu infração ao artigo 21, 
§ 1º, da Lei Complementar nº045/03, regulamentada pelo artigo 22, § 5º, do Decreto 2397/2000, com 
a penalidade prevista no artigo 46, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº045/03, devidamente 
atualizada de acordo com o artigo 50 da referida Lei.

Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para o pagamento do débito 
ou para recurso, conforme artigo 80 da Lei 106/2009, devendo comparecer à Divisão de Inspetoria 
Fiscal, situada à Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, nº 52, no horário das 08:30 às 17:00 horas.

Caso o recolhimento da multa ocorra dentro do sobredito prazo, haverá redução de 50%(cinqüenta 
por cento) do seu valor.

Decorrido o prazo acima descrito sem que se verifi que o recolhimento da multa ou a sua contestação 
administrativa, será a mesma inscrita em Divida Ativa para posterior cobrança judicial.

A imposição da multa, seu pagamento, reforma ou anulação, não dispensa o autuado do 
comprimento da obrigação tributária que lhe deu origem

INSPETOR FISCAL DE RENDAS: Érica de Oliveira Rocha – RE 4920-4
São Sebastião, 04 de dezembro de 2013.

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
E-mail: tributacao@saosebastiao.sp.gov.br

EDITAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE RECEITA

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
REF.: Cancelamento “Ex-Offício”
1 – Tendo a impossibilidade de notifi car “pessoalmente” e “por via postal registrada”, fi ca o contribuinte 
abaixo indicado notifi cado para ciência do Cancelamento “Ex-Offício” de inscrição municipal, 
conforme Processo Administrativo n. 10.470/2012.
2 – Contribuinte: Sidnei da Silva Nascimento;
3 – Inscrição Municipal: 2.429-0;
4 – CPF: 291.731.238-62;
5 – Endereço: Rua das Maritacas, 18 – Maresias – São Sebastião - SP;
6 – Atividade: Venda Ambulante – Classe I (Lanches e Bebidas);
7 – Motivo do Cancelamento: Não solicitou a renovação da Licença.

São Sebastião, 27 de dezembro de 2013.

Ednilson dos Santos
Chefe da Divisão de Tributação
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