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A partir de agora é importante 
um novo plano para investigação 
do lado externo do muro
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Festa do Caiçara traz atrações 
diversas para a comunidade da 

Costa Sul de São Sebastião
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Após multa Petrobras inicia execução 
de plano de investigação em área contaminada

Uma das novas ruas pavimentadas é a da Cesp na Costa Sul

Após a Prefeitura de São 
Sebastião lavrar a primeira multa 
à Petrobras por não dar início ao 
plano de ação emergencial na área 
contaminada do bairro Itatinga, 
a empresa promoveu na tarde 
de segunda-feira, escavações na 
área dentro do muro na tentativa 
de interromper o vazamento 
do material que aflora na Rua 
Tancredo Neves, no mesmo 
bairro. Técnicos da Vigilância 
Sanitária, Cetesb e representantes 
da Petrobras, acompanharam 

a abertura de trincheiras na 
busca por encontrar algum tipo 
de material semelhante ao que 
aflorou na calçada, do lado de fora 
do muro. 
Após a abertura de pelo menos 
seis trincheiras - conforme 
previa o documento intitulado 
“Informação Técnica” emitido 
pela Cetesb - em novembro do 
ano passado - não foi encontrado 
nenhum material com as mesmas 
características do que aflorou na 
rua Tancredo Neves.
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De acordo com a chefe de divisão da Vigilância Sanitária, 
Geórgia Michellucci, a partir de agora seria importante um 
novo plano para investigação do lado externo do muro. “Pelo 
o que observamos aqui hoje não encontramos nenhuma 
substância parecida com a que surgiu na rua.

Diante disso, o certo é que seja feito um novo plano 
com o intuito de investigar e escavar a área externa ao muro 
e tentar constatar de onde surge aquele material escuro 
e viscoso”, explica. Ainda de acordo com Geórgia, com a 
execução da escavação a multa - que vinha sendo aplicada 
diariamente desde o último dia 19 e já havia atingido o valor 
de 220 mil reais, tendo em vista que são 1000 Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP’s) por dia - foi 
interrompida já que a empresa cumpriu sua parte da ação. 
“Nós vamos continuar monitorando para verificar quais 
serão os próximos passos da empresa em relação a esta área”, 
disse. No final do ano passado, moradores do entorno da 
área contaminada relataram que um material escuro viscoso 
estava aflorando na calçada da Rua Tancredo Neves. Após as  
denúncias a Petrobras coletou amostras e encaminhou para 
um laboratório de sua escolha para a identificação.

Com base no resultado dos laudos e análises, a 
Cetesb,  emitiu a informação técnica determinando ações 
emergenciais para acabar com este vaz

Após multa Petrobras inicia execução de plano de 
investigação em área contaminada

A partir de agora é importante um novo plano para investigação do lado externo do muro
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A Secretaria de Cultura e Turismo promoverá no 
próximo sábado dia 5, a Festa Caiçara. Na programação, 
corrida de canoas, exposição de fotos, exibição de filmes, 
lançamento de livro, puxada de rede, folia de reis entre outras 
atrações.

O evento, tradicional, será realizado na Praça da Mentira, 
em Boiçucanga, na Costa Sul do município em continuidade  
à celebração ao Dia do Caiçara, comemorado em 15 de 
março. No último mês, a festividade ficou concentrada na 
Costa Norte e no Centro da cidade. Referência à cultura 
caiçara, a festa será aberta às 9h com a puxada de rede com 
o grupo Mareginga. Extensa, a programação está prevista 
para encerrar às 21h. Entre as atividades propostas pela pasta 
para entreter a comunidade estão, ainda, a famosa corrida 
de canoas, apresentação de dança e música, como a Folia de 
Reis, por exemplo, exposição de artesanato e o lançamento 
do livro “Alma Caipira e Caiçara”,  de Maria Angélica de 
Moura Miranda e Manoel Lopes Pereira.

Festa do Caiçara traz 
atrações diversas 
para a comunidade 

da Costa Sul
de São Sebastião

Programação contará, entre outras 
coisas, com corrida de canoas, folia
de reis e lançamento de obra literária

Folia de Reis é uma das atrações da festividade
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Vem aí novo Posto de 
Atendimento 

na Costa Norte
A prefeitura anunciou na sexta-feira dia 28 o novo Posto de 

Atendimento que será implantado na Costa Norte. O anuncio 
foi feito durante a entrega de ruas pavimentadas e do saneamento 
básico realizado na região.

Em cerimônia realizada no bairro Canto do Mar, foram 
entregues mais 40 ruas calçadas e todo o sistema de esgotamento 
sanitário que contempla os bairros Enseada, Jaraguá e Canto 
do Mar, totalizando 23 quilômetros de redes construídas e três 
unidades de bombeamento de esgotos.

O valor total investido em saneamento foi de R$ 15 milhões, 
sendo R$ 6 milhões na primeira etapa, e outros R$ 9 milhões na 
segunda. Com a conclusão das obras, a Sabesp disponibilizou 
3.600 ligações para a comunidade da Costa Norte de São 
Sebastião. De acordo com prefeito, as obras de saneamento só 
aconteceram devido ao acordo feito entre a Prefeitura e a Sabesp, 
por ocasião da revisão contratual com a empresa, em 2009.

Segundo ele, a Sabesp tinha programado as melhorias 
apenas para 2016. Contudo, o início das obras para 2012 foi uma 
exigência por parte do Município, na renovação do contrato de 
concessão com a companhia. Já com as obras de pavimentação 
Ernane destacou que a melhoria foi possível por meio de um 
financiamento feito pela Prefeitura junto à

Caixa Econômica Federal, e aprovado pela Câmara. “Alguns 
vem aqui dizer que quem fez essa obra foi o governo do Estado. 
Isso não é verdade. Toda a pavimentação foi a Prefeitura que fez e 
a comunidade não vai pagar nada. Totalmente gratuita. Querem 
pegar carona nas ações da Administração”, comentou o prefeito. 
Ele lembrou também que, com todas as melhorias realizadas, 
a região foi significativamente valorizada. “Hoje o bairro está à 
altura da comunidade”, afirmou o prefeito, que ainda anunciou 
que a região ganhará outras obras, que melhorarão em muito a 
qualidade de vida dos moradores.

O antigo prédio de informações turísticas, que já foi utilizado 
como terminal de ônibus e atualmente sediava a Regional da 
Costa Norte, foi desocupado e será reformado e adequado para 
receber o novo Posto de Atendimento, a nova Unidade do CRAS 
(Centro de Referência de Assistência Social ) e a ampliação do 
projeto Garoçá. As obras estão previstas para julho, porém o 
prefeito solicitou a compreensão de todos, já que as melhorias 
devem ser custeadas pela municipalidade e a prefeitura conta com 
o pagamento de impostos, principalmente os da Petrobras que, 
infelizmente, não está honrandocom a suas  responsabilidades. 
No sábado dia 29 a comunidade do bairro de Maresias também 
foi beneficiada com a entrega da rua da Cesp, que recebeu 
calçamento, arborização e iluminação, além do alargamento da 
via. A obra era aguardada há tempos pela comunidade.

Pacote de obras para 2014.

Ainda neste primeiro semestre estão programados o início 
da creche da Topolândia,  com capacidade para 150 crianças;  a 
reestruturação da praça da Vela, com equipamentos para o lazer e 
esporte; a Unidade de Pronto Atendimento - UPA,  no centro, ao lado 
do Hospital de Clínicas; o início da revitalização da rua Duque de 
Caxias; a  reforma da quadra de futebol de areia, de vôlei e da pista de 
skate no Balneário dos Trabalhadores; a cobertura e reforma da quadra 
poliesportiva do centro comunitário; além das pontes do Beco 70 em 
Maresias; ponte do cascalho em Boiçucanga e pontes do Cambucaeiro 
e 2800, em Camburi. Já para o segundo semestre começam as obras do 
Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS) do Canto Mar; e 
do Centro de Apoio à Criança e Adolescente (CACA) da Topolândia. 
Várias orlas reurbanizadas e com melhorias também entram no pacote 
de 2014. São elas: Barequeçaba, com quiosques, banheiros e trocador 
infantil;  orla em frente à  praça do Lions, na rua da Praia, com calçada, 
iluminação, deck, asfalto e continuação da ciclofaixa;  orla do Guaecá, 
com quiosques, banheiros e acessibilidade; e quiosques da Praia 
das Cigarras.  Ainda dentro do pacote estão:  praça ao lado da escola 
Nair Ferreira Neves, no bairro São Francisco; iluminação da avenida 
Netuno, no Canto do Mar;  Praça da Bíblia, na Rua das Mangueiras, na 
Topolândia; construção das UBSs do Canto do Mar, Pontal da Cruz 
e Boiçucanga; e ainda reforma do Centro de Saúde da Topolândia, 
Centro de Reabilitação de Boiçucanga (Arno Sens), e reformas dos 
PSFs de Barra do Una, Enseada e Maresias.  Já pelo PAC II - 2ª etapa, 
mais 44 ruas de Norte a Sul do município receberão pavimentação e 
qualificação de vias urbanas.  O valor do investimento nas novas obras 
é de aproximadamente R$ 35 milhões.
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COMUNICADO

Comunicamos que foi instaurado e que encontra-se em analise o processo 
nº 3566/989/13 no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente 
ao certame de contratação pela Lei 1027/95 do exercício de 2012 dos 
cargos de Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica 
II, Professor de Educação Física e Professor de Educação Básica I – 
comunidade isolada. 

Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração

31 de março de 2014

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SESAU036 – Processo n.º 60.154/12.
Contratada: Ecorad Serviços de Diagnóstico por Imagem Ltda. 
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 06/12
Valor: R$ 2.748.402,72 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e 
setenta e dois centavos).
Data: 25.03.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Edson Cardin Nogueira pela Contratada.  

RETIFICAÇÃO

No extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 2012SEO039, publicado na edição nº 106 
do dia 25/03/2014 na pagina nº 02, inclui-se a informação da data de assinatura do termo aditivo que 
é em 25.02.2014, referente ao processo administrativo n° 62.175/2011.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO 01/2012

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 31 de março ou 01,02,03,04 de abril  
de  2014, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE 
ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

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 31 de março ou 01,02,03,04 de abril  
de  2014, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE 
ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Assistente Social 40h
Classif./ Insc./ Candidato  
10 - 421636     MAIARA CARVALHO

Motorista 
Classif./ Insc./ Candidato  
10 - 440915    SEBASTIÃO ROCHA LIMA 

Psicólogo 40h
Classif./ Insc./ Candidato  
15 - 470640      JULIANO WATANABE 

Servente
Classif./ Insc./ Candidato  
22 - 420050     JUSCILENE CASTILHO DE OLIVEIRA 
23 - 410321     NEILIANE DE OLIVEIRA GARCIA 
                                                                                               
ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA 
DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL.

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de São Sebastião comunica às Empresas e aos 
Profissionais Autônomos inscritos em seu Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários – CCM, que os carnês para o pagamento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e da Taxa de Fiscalização de 
Localização, Instalação e Funcionamento, referentes ao exercício de 2014, 
foram entregues aos Correios, em 28/03/2014, para a respectiva notificação 
de lançamento por via postal.
A comunicação pelo contribuinte do não recebimento do carnê deverá ser 
efetuada junto à Divisão de Tributação, da Secretaria da Fazenda Municipal, 
até o dia 20/04/2013.
Os vencimentos dos carnês serão:
Em cota única: 
12/05/2014 (pelo valor integral)
Em parcelas:
1ª. Parcela – 12/05/2014
2ª. Parcela – 10/06/2014
3ª. Parcela – 10/07/2014
4ª. Parcela – 11/08/2014

DECRETO Nº  5717/2013
“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 012337, de 16 de novembro de 2011.

CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões 
dos Servidores Municipais, lavrada no dia 16/08/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a servidora manifestou-se em 21/02/2013 quanto à data de sua 
aposentadoria para 01/04/2013, conforme consta do referido processo.

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 MARISA DE JESUS FERRAZ 
JANUARIO, matrícula nº. 5588-3, do cargo de Professor de Educação Básica II, Referência 9, Grau 
4 D, do Anexo III, da Tabela III de vencimentos do quadro de magistério, admitida em 18 de fevereiro 
de 2002.

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

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de abril de 2013.
           
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
                                                                          

São Sebastião,       22      de março de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
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