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Cidade ganha nova rodoviária
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No mês em que comemora 378° aniversário 
de emancipação político-administrativa 

a população sebastianense recebe 
a nova rodoviária

Bairro São Francisco 
recebe duas praças 

reurbanizadas

Arquibancada do 
Estádio Municipal  
do Topovaradouro 
será entregue no 

mês de abril
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LEI COMPLEMENTAR Nº171/2014
“Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 101/2009.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de São Sebastião aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Artigo 1°- Fica alterado o § 2º do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/2009, 
e nele inserido o § 3º, que vigorarão com a seguinte redação:
“Artigo 4º - omissis
§ 1º- omissis
§ 2º- No período da concessão, a empresa concessionária deverá manter 
instalações físicas operacionais adequadas, localizadas nas proximidades 
do Hospital de Clinicas de São Sebastião e, quando em funcionamento, do 
futuro Hospital Municipal, situado em Boiçucanga. ”
§ 3º - A outorga de concessão não terá caráter de exclusividade, salvo nos 
casos de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada, 
conforme previsão no art. 16, da Lei Federal 8987/1995.
Artigo 2º- São inseridos no art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2009, os § 1º 
e 2º, com a seguinte redação:
“art. 9º- omissis
“§ 1º- As tarifas de que trata o “caput” deste artigo serão fixadas por Decreto 
do Poder concedente, para cada modalidade de serviço, tendo por base os 
valores da proposta vencedora da correspondente concorrência pública.”
“§ 2º- Será adotado como parâmetro de valores para oferta de serviços, a 
Tabela Brasileira de Valores de Funeral e outros serviços, de abrangência 
nacional, homologada e adotada pelo Sindicato das Empresas Funerárias do 
Estado de São Paulo, sem prejuízo de ampla pesquisa de mercado.”
Artigo 3º - Fica expressamente revogado o parágrafo único do art. 9º, da Lei 
Complementar nº 101/2009.
Artigo 4º- Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
 São Sebastião, 25 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SECAD009 – Processo 
n.º 61.922/2013.
Contratada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: contratação de seguro para veículos.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV nº 072/13.
Valor: R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais).
Data: 04.02.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Angelo Augusto 
de Almeida pela Contratada.  

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SECTUR010 – 
Processo n.º 61.533/2013.
Contratada: União Transporte Interestadual de Luxo S/A - UTIL.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: a Concessão remunerada de uso de espaço público: Box 04 
no Terminal Rodoviário - Centro, destinado a exploração do ramo 
de transporte de passageiros.
Prazo: 05 (cinco) anos.
Modalidade: CP nº. 003/13
Valor: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Data: 04.02.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Donizetti de 
Oliveira Campos pela Contratada.  

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SECAD011 – Processo 
n.º 61.880/2013.
Contratado: Anderson Morales.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: contratação de leiloeiro para atuar no leilão de bens 
patrimoniais inservíveis do município.
Vigência: a partir da data de assinatura até a conclusão do leilão.
Modalidade: CV nº. 071/13.
Valor: o Contratado receberá do arrematante a comissão de 5% 
(cinco por cento).
Data: 05.02.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Anderson 
Morales pelo Contratado.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU012 – Processo 
n.º 61.696/2013.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: a execução pela CONTRATADA de execução de serviços 
de reforma Unidade de Saúde da Família de Maresias, com 
fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 03 (três) meses.

Modalidade: TP nº. 006/13
Valor: R$ 168.203,09 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e três 
reais e nove centavos).
Data: 19.02.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Adriano César 
Pereira pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEDUC013 – Processo 
n.º 61.534/2013.
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações 
e Comércio Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: execução pela CONTRATADA de serviços e construção 
da Creche da Topolândia, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos.
Prazo: 07 (sete) meses.
Modalidade: CP nº. 004/13
Valor: 1.532.253,38 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, 
duzentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos).
Data: 19.02.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Sérgio Borges 
Padilha pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SETRADH014 – 
Processo n.º 60.008/2014.
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços o fornecimento, pela CONTRATADA, 
de vales transporte para atendimento aos deficientes físicos.
Prazo: 06 (seis) meses.
Modalidade: IN n.º 04/14
Valor: 1.494.785,75 (hum milhão, quatrocentos e noventa e quatro 
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Data: 26.02.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luis Fernando 
Corazza Genioli pela Contratada.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2013SEHAB068 – Processo n.º 60.826/13.
Contratada: Aerocarta S.A. Engenharia de Aerolevantamentos.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 02 (dois) meses.
Modalidade: TP nº 002/13
Valor: Sem ônus.
Data: 17.02.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Massayoshi 
Assano e Sant-Cler Soares pela Contratada.  

Construção de creche na Topolândia 
e UPA no Centro começam em breve

A população de São Sebastião vai receber 
em breve três importantes novas obras: a 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do 
Centro, a reurbanização da Praça da Vela e a 
Creche da Topolândia. As ordens de serviço 
já foram assinadas e as construções devem 
começar em breve. 

UPA
Um dos destaques das novas obras está a 
construção do novo Pronto Atendimento, 
que terá uma arquitetura minimalista e 
funcional. A estrutura terá sala de urgência 
com três leitos, além de outros dez para 
observação e dois sanitários adaptados.
Também haverá salas para coleta de material, 

atendimento social, classificação de risco. 
Os pacientes contarão com uma recepção 
estruturada e com o conforto necessário 
enquanto aguardam o atendimento.
A UPA Centro terá quatro consultórios, 
sanitários, posto de enfermagem e sala de 
inalação com oito lugares. Outros espaços 
específicos serão destinados à observação 
isolada, realização de sutura/curativos, 
eletrocardiograma, mobilização e gesso, entre 
outros. Para contribuir com a funcionalidade 
do espaço, terá cozinha, refeitório, vestiário 
para funcionários, sala de reuniões.
A proposta da administração municipal é 
manter um espaço moderno e adequado, 

com equipe qualificada, para contribuir no 
atendimento de urgência e emergência da cidade. 

PRAÇA DA VELA
A Praça da Vela, localizada no Porto 
Grande, região central de São Sebastião será 
completamente reurbanizada. As obras darão 
cara nova ao espaço. A atual estrutura dará 
espaço para paisagismo com arborização, 
cinco aparelhos de ginástica para idosos, 
além de bancos, lixeiras e luminárias.
O espaço ainda receberá três mesas de concreto 
para jogos lúdicos, pergolado, duchas e uma 
fonte luminosa. A acessibilidade não foi 
esquecida no projeto, que contemplará uma 
rampa de acesso à praia. Além disso, haverá 
no local um quiosque com sanitários. Como 
já é sugerido pelo próprio nome da praça, a 
vela não ficará de fora das obras: será mantido 
um pódium e espaço para as premiações dos 
campeonatos de vela, tradicionais na região.

A nova Praça da Vela ainda contará com 24 
vagas de estacionamento, sendo duas para 
deficientes, além de 10 vagas para motos e 
outras 10 para bicicletas.

CRECHE DA TOPOLÂNDIA
A creche será construída na Rua Antonio 
Pereira da Silva, próximo à Unidade de 
Saúde da Topolândia e atenderá 150 
crianças, com idades entre 0 e 4 anos. Ela 
será construída por meio do programa 
“Creche Escola”, do governo do Estado.
O valor total da obra é de aproximadamente 
R$ 1,8 milhão, dos quais 10% serão 
destinados à aquisição de mobiliário e 
equipamentos para a unidade. 
De acordo com a secretaria da educação, 
essa nova creche vai contribuir para a 
ampliação do atendimento à comunidade 
da Topolândia, que já possui outras creches 
e escolas de ensino infantil e fundamental.

A comunidade de São Sebastião vai receber 
mais uma obra que beneficiará toda a família, 
principalmente os adeptos às práticas 

esportivas. Trata-se da construção da 
arquibancada do Estádio Otoniel Santos, no 
Topovaradouro.
De acordo com o Departamento de 
planejamento da Secretaria de Habitação e 
Planejamento, a arquibancada do estádio, 
está dividida em pavimento térreo e superior.  
No primeiro piso haverá vestiários e 
sanitários para jogadores e árbitros, além de 
banheiros masculino e feminino. No local foi 
feito um depósito para material esportivo, 
assim como uma rampa e escada de acesso 
e um portão exclusivo para 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. 
A administração municipal explicou que a 
boa fase esportiva que a Prefeitura passa vai 
além do gabarito técnico de suas equipes e 
da qualidade de seus projetos voltados aos 
atletas de base. 

Arquibancada do Estádio Municipal 
será entregue em abril

Projeto da UPA do Centro, cuja obra deve começar em breve e beneficiará milhares de pessoas de São Sebastião; ordem de serviço foi assinada este mês pelo prefeito 
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além de uma área que no futuro poderá abrigar 
quatro grandes pontos comerciais. O prédio 
possui banheiros masculino, feminino, para 
portadores especiais e fraldário. Bebedouros 
estão localizados em ambos os pavimentos.
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 

População ganha nova rodoviária
Depois de 30 anos, cidade terá uma rodoviária moderna para atender moradores e turistas com qualidade e conforto

A nova rodoviária de São Sebastião será 
entregue no dia 22 de março, às 11h. 
Construído no centro da cidade, 30 anos 
depois da antiga rodoviária (demolida) o 
novo terminal é muito maior que a anterior. 
O prédio atual terá cerca de 2.500m² de 
área construída (a anterior possuía apenas 
500 m2) e poderá atender até 11 ônibus 
ao mesmo tempo (antes movimentava no 
máximo cinco), com devido local para 
embarque e desembarque e um ponto de taxi 
para sete veículos. Antes não havia.

No pavimento térreo do novo terminal 
rodoviário, 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 e por elevador panorâmico.
O primeiro andar abrigará sala de 
administração e vestiário para funcionários, 

é o aproveitamento das águas pluviais para 
manutenção do prédio e irrigação dos 
canteiros.
Recurso
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. 

No dia 15 de março, às 11h, acontecea 
solenidade de entrega da reurbanização de 
duas praças do bairro São Francisco. Os 
espaços foram completamente reformados 
e agora são boas opções de lazer e 
entretenimento para a comunidade do bairro.
A administração municipal fez questão de 
atender a esses pedidos da comunidade local, 
de forma a permitir que os novos espaços 

sejam uma referência para os moradores e 
um ponto de encontro para pessoas de todas 
as idades. 
Nas praças, Lourenço Luvisi (Praça do 
Convento) e dos Pescadores (ambas na Rua 
Padre Gastão), a prefeitura instalou novos 
bancos, mesa de jogos. Não faltou o projeto 
de jardinagem, que deu uma cara nova a essas 
regiões.

São Francisco recebe duas praças reurbanizadas 
durante festividades de aniversário da cidade

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 17, 18, 19, 20 ou 21 de março 2014, DAS 10 
AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE 
ADMISSÃO.

Assistente Social 40h
 Classif./ Insc./ Candidato  
9 - 430512      KATIA DE OLIVEIRA 
Motorista
 Classif./ Insc./ Candidato  
8 - 410939       FRANCISMARK FELIPE SILVA 
9 - 431331       MARCIO DA COSTA 
Psicólogo 40h
Classif./ Insc./ Candidato  
13 - 411004      LUCAS BUENO PALMEIRA DE SOUZA 
14 - 461076      MARIANA VANNUCHI TOMAZINI
                                                                                           
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
11 de março de 2014 

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO 01/2012

ANTES
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Costa Sul recebe pavimentação 
em 55 ruas e uma avenida

Em apenas quatro dias a população da Costa 
Sul receberá a pavimentação de 55 ruas e uma 
avenida.
A programação da entrega do calçamento das 
vias públicas pelo governo municipal começa 
no dia 24 de março, às 17h, em Boiçucanga, 
local onde foram calçadas 11 ruas.
No dia 26, no mesmo horário, será a vez 
da comunidade de Juquehy receber a 
pavimentação de 39 ruas. No dia 29 de março, 
às 16h, Maresias acompanha solenidade de 
entrega da pavimentação e urbanização da 
Avenida da Ceesp.
Em 05 de abril, às 16h, acontece a entrega oficial 
da pavimentação de cinco ruas na Baleia/Barra 
do Sahy. 
Com a conclusão dos serviços de calçamento 
e urbanização, os imóveis nos bairros da Costa 
Sul ficaram ainda mais valorizados, de acordo 
com informações de profissionais do ramo 
imobiliário.
As obras atendem antiga reivindicação da 
comunidade, cujo objetivo é oferecer melhores 
condições de acessibilidade, urbanização 
e valorização dos imóveis residenciais e 
comerciais.

No dia 19 de março, às 16h30, acontece a entrega 
oficial da reforma da Escola Municipal de Ensino 
Infantil Arlete Nascimento de Moura, Peixinho 
Dourado, localizada na Rua do Forno, em Maresias.
O prédio foi reformado e passou por uma reestruturação 
durante o período de férias para permitir o melhor 
atendimento dos estudantes. De volta às aulas os 
estudantes encontraram a unidade de cara nova.
As obras realizadas referem-se a reforma do piso, paredes, 
telhado e demais estruturas, envolvendo também drenagem do 
terreno, esgoto e instalações elétricas. A reforma possibilitou 
a mudança no modo de atendimento. Com a saída da creche 
que funcionava no mesmo prédio e agora com salas em 
boas condições, há espaços para outras atividades na escola.
As novas instalações possibilitarão uma revisão curricular, 
pois os alunos poderão ser atendidos em contraturno 
com aulas de inglês, já no primeiro ano do ensino 
fundamental, informática infantil num laboratório próprio, 
atividades de letramento e linguagens de comunicação.
Todas as atividades serão disponibilizadas em contraturno 
de livre adesão, ou seja, quando do início de cada uma, 
os pais terão a opção de matricular os filhos, desde que 
efetivamente frequentes na mesma unidade escolar.
Nesta obra, a prefeitura investiu cerca de R$ 500 mil.

Maresias comemora 
conclusão da reforma da 
EMEI Peixinho Dourado

Bairros da Costa Norte recebem 
pavimentação de mais 40 ruas

No dia Dia 28 de março, às 17h, ocorre a entrega da pavimentação de 40 ruas e da rede de saneamento básico 
na Costa Norte, que atingirá o índice de 100% de coleta e tratamento, segundo a Sabesp. A pavimentação foi 
realizada em ruas dos bairros Jaraguá, Canto do Mar e Enseada.
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