
BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 02 - Edição nº 109 - 04 de abril de 2014 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

www.saosebastiao.sp.gov.br

Conscientização com sugestões para coleta de 
lixo tem efeito positivo no Itatinga

Um trabalho de conscientização feito pela 
equipe de Educação Ambiental da Secretaria 
de Meio Ambiente, tem surtido efeito positivo 
nos bairros  Olaria, Itatinga e Topolândia ; 

região mais populosa do município.
Desta vez, a iniciativa do projeto “Porta à 
Porta” que é colocado em prática já  há algum 
tempo junto à comunidade, ganhou força com 

A paixão pelos gibis transformada em profissão 
Alunos elogiam a forma tranquila e paciente do professor

uma sugestão apresenta pela equipe à  Ecopav, 
empresa responsável pela coleta  de lixo. Proposta  
que foi prontamente atendida pela terceirizada 
e já resultou em um saldo positivo.

Sugestão

De acordo com a chefe de Divisão de 
Educação Ambiental, Christiane Cruz, a 
ação iniciada no final de março em resposta 
aos inúmeros pedidos dos moradores do 
Itatinga, já apresenta melhoras significativas 
na região. Junto com o biólogo Ségio Kugler, 
Christiane percorreu a rua Ana Brum dos 
Santos para checar as informações sobre as 
dificuldades enfrentadas pela comunidade 
local.
A dupla, ao andar pelas imediações, constatou 
que ao final da rua, em uma esquina, havia 
muito lixo acumulado. Ela explicou haver 
duas escadarias no Itatinga que impedem 
o caminhão de coleta chegar à parte alta do 
bairro. “Sem opções, os moradores jogavam o 
lixo na esquina e em outras áreas, resultando 
em muito lixo e na proliferação de vetores 
como ratos e baratas”, comentou a bióloga.
Diante do quadro, ainda mais grave por conta 
do acúmulo de água limpa em recipientes 
diversos, a equipe levou o problema até 
a Ecopav e, posteriormente, visitou 34 
residências. “Falamos aos moradores que 

um modo melhor de proceder com a coleta 
estava em estudo, mas que precisaríamos 
da colaboração de todos”, disse. “Cinco dias 
depois voltamos junto com um funcionário 
da empresa coletora e chegamos à conclusão 
de que a melhor forma de atende-los seria 
manter um caminhão para a coleta do lixo 
estacionado no começo da escadaria entre 8h 
e 8h30 para receber os resíduos das mãos dos 
moradores”, explicou.

Gratificante

Conforme afirmou, com o trabalho 
conjunto,  houve uma melhora significativa 
no local. “Tivemos uma boa participação da 
comunidade que está mais consciente sobre 
os transtornos causados pelo lixo acumulado 
na rua”, disse Christiane, acrescentando que 
em breve uma placa informativa sobre a ação 
será instalada nas imediações. “Porém, os 
moradores têm total liberdade para entrar 
conosco na secretaria para sanar quaisquer 
outras dúvidas pelos telefones que constam 
nos folhetos educativos distribuídos durante 
nossa ação com o porta à porta”, observou.
Para Christiane Cruz, ações como esta são 
gratificantes. “Juntos, cada um fazendo a 
sua parte, chegamos ao objetivo maior que 
é a boa qualidade de vida do local onde 
moramos”, finalizou.

Uma vida dedicada à arte, uma paixão 
que nasceu dos gibis na infância, assim é 
Alvamir Nascimento, assessor cultural da 
Fundação Educacional e Cultural de São 
Sebastião, ligada à Secretaria de Cultura e 
Turismo.
O artista já trabalhou com Maurício de 
Souza e atua há 14 anos como professor 
de Desenho Artístico nas oficinas.
Nascido na cidade, o interesse pelo 
desenho começou quando criança 
quando era fissurado por gibis de heróis, 
prestava atenção em todos, em especial 
no "Texas", as histórias de faroeste 
americano. A utilização de linhas de 
sombra nos desenhos era o que o atraia na
época.
Nos anos 80 essa paixão levou o 
sebastianense para São Paulo com 
a finalidade de estudar na Escola 
Panamericana de Artes. Após os estudos, 
Nascimento voltou para São Sebastião 
para trabalhar com decoração de carnaval, 
das festas no clube local e com a arte em 

geral. Nos anos 90, voltou a São Paulo 
para trabalhar no escritório de Maurício 
de Souza, na equipe da Turma da Mônica; 
isto entre 1996 e 1998. Com a chegada da 
globalização no final da década de 90, os 
computadores acabaram por substituir 
os homens e muitos foram demitidos.
Após ser dispensado do escritório, o 
artista voltou à cidade para dar aulas 
particulares de desenho e pintura. Nesta 
época surgiu a oportunidade de ministrar 
nas oficinas culturais, onde está até hoje.
Para ele, qualquer pessoa, com dedicação, 
pode ser um grande pintor e desenhista. 
"Há quem nasce com o dom e muito 
talento e há aqueles que não, mas mesmo 
estes, com dedicação e força de vontade, 
também conseguem; é só aprender, pois a 
técnica também faz o artista", comentou.

Exigente
Sobre suas aulas, o assessor as define como 
sendo encontros agradáveis, mesmo 
diante de tanta exigência de sua parte. 
Ele lembra que vários de seus alunos já  

ingressaram em grandes cursos de artes, 
o que considera gratificante. “Aqui na 
Sectur passamos tardes muito agradáveis. 
Já tive alunos que saíram daqui e foram 
direto para uma faculdade de belas artes. 
Também fazemos aqui um trabalho social, 
pois acredito que podemos desenvolver 
uma profissão. Sou um professor que pega 
no pé mesmo por querer o melhor para os 
meus alunos”, disse, acrescentando gostar 
do que faz, isto é, dar aulas.
A aluna Rita de Cássia Inácio, moradora do 
Pontal da Cruz, é só elogios para o professor. 
“Ele é um excelente profissional. Pensei que 
não poderia desenhar, mas ele conseguiu 
me ensinar esta arte muito bem”, declarou. 
“Sempre quis aprender a pintar e desenhar. 
Tinha muita vontade de fazer e soube  que  
a cidade oferecia  este curso de graça.
Me matriculei e desde então já fiz vários 
trabalhos. Ao fim de cada ano participo, 
com outros alunos, das exposições 
elaboradas pela oficina. Adoro tudo isso”, 
disse.

Serviço
As aulas de desenho artístico do assessor Alvamir 
Nascimento acontecem todas as terças e quartas-
feiras das 15h às 18h; às quintas das 9h às 11h, 
das 15h às 18h e das 18h às 20h e às sextas-feiras 
das 14h às 17h, no prédio da Sectur. A idade 
mínima para se inscrever no curso é de 10 anos, 
mas não há idade limite para participar das aulas 
tanto que a aluna mais velha, por exemplo, tem 
84 anos de idade.
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Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU017 – Processo n.º 61.694/13.
Contratada: Port Supply Agência Marítima e Offshore Ltda. - ME.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: execução de serviços de reforma da Unidade de Saúde da Família de Barra do Una, com fornecimento de material 
e mão obra.
Prazo: 03 (três) meses .
Modalidade: CV nº 066/13
Valor: R$ 96.661,33 (noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos).
Data: 05.03.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Jaci da Silva pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SECTU018 – Processo n.º 60.005/14.
Concessionária: Salinas & Oliveira Bar e Lanchonete Ltda. - ME.
Concedente: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Concessão remunerada de uso de espaço público: Box 11 no Terminal Rodoviário - Centro, destinado à exploração 
do ramo de Lanchonete.
Prazo: 05 (cinco) anos
Modalidade: CP nº. 001/14
Valor: R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).
Data: 14.03.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Erica Salinas de Oliveira pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU019 – Processo n.º 61.841/13.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda. - EPP
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: serviços de construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA - Centro, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos.
Prazo: 06 (seis) meses.
Modalidade: CP nº. 006/13.
Valor: 1.976.319,45 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos).
Data: 18.03.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Renan Henrique Miragaia Mendes Pereira pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SECTU020 – Processo n.º 60.005/14.
Concessionária: Maria Zenaide Jardelino Santos.
Concedente: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Concessão remunerada de uso de espaço público: Box 12 no Terminal Rodoviário - Centro, destinado à exploração 
do ramo de Lanchonete.
Prazo: 05 (cinco) anos. 
Modalidade: CP nº. 001/14.
Valor: R$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais). 
Data: 18.03.2014.

Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Maria Zenaide Jardelino Santos pela Contratada.

RESOLUÇÃO Nº 001, DE 04 DE ABRIL DE 2014
DO CONSELHO CURADOR DA 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

O Presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, no uso de suas prerrogativas 
legais, com fulcro no art. 13, inciso XIII da Lei Complementar Municipal nº 168/2013 e art. 19, inciso XI do Estatuto 
Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 5959/2014;
Considerando a Ata de Assembléia Geral datada de 04 de abril de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º. – Aprovar os empregos, vagas e vencimentos, do quadro de pessoal permanente da Fundação de Saúde Pública, 
conforme anexo dessa resolução.
§1º - Os empregos previstos nesse artigo, serão preenchidos por concurso público de acordo com a disponibilidade e 
interesse da Administração da Fundação.
Art. 2º. – Aprovar os empregos, vagas e vencimentos, do quadro de pessoal comissionado, de livre nomeação e exoneração 
da Fundação de Saúde Pública, conforme anexo dessa resolução.
Art. 3º. – Aprovar a realização de Concurso Público de provas e provas e títulos, a ser realizado pela empresa SHDIAS 
Consultoria e Assessoria.
Art. 4º. – Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 04 de abril de 2014.

URANDY ROCHA LEITE
Presidente 
Conselho Curador

ANEXO DA
RESULUÇÃO Nº 001, DE 04 DE ABRIL DE 2014

1-DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE

EMPREGO VAGAS REQUISITOS VENCIMENTOS CARGA HORARIA SEMANAL 

Advogado 

 01 

- Ensino Superior Completo em Direito 

com registro no respectivo Conselho de 

Classe. 

R$ 3.944,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Barra do Sahy 01 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Boiçucanga II 01 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Boracéia 02 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Camburi 01 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Centro 01 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Enseada II 01 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Itatinga I 01 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Itatinga II 02 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Jaraguá 01 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Juquey I 05 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Maresias II 01 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

 
Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Olaria 02 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Agente Comunitário da Saúde 
Atuação: Ponta da Cruz 02 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 980,00 40 horas 

Assistente Social da Atenção Básica 10 
-   Ensino Superior Completo em Serviço 

Social com Registro no respectivo 

Conselho de Classe. 
R$ 2.900,00 30 horas 

Auxiliar Administrativo 31 -   Ensino Médio Completo. R$ 1.200,00 40 horas 

Auxiliar de Enfermagem da Atenção 

Básica 44 
-   Ensino Médio Completo com Curso de 

Auxiliar de Enfermagem e registro no 

COREN. 
R$ 1.470,00 40 horas 

Auxiliar de Saúde Bucal 09 -   Ensino Médio Completo com Registro 

no CRO. R$ 1.178,00 40 horas 

Auxiliar de Serviços Gerais 23 -   Ensino Fundamental Incompleto 

(Alfabetizado). R$ 820,00 40 horas 

Contador 01 

- Ensino Superior Completo em 

Contabilidade com registro no 

respectivo Conselho de Classe. 

R$ 3.944,00 40 horas 

Enfermeiro de Atenção Básica 22 
-   Ensino Superior Completo em 

Enfermagem com registro no respectivo 

Conselho de Classe. 

R$ 2.350,00 + 

gratificação de 

até 70% sobre 

o vencimento 

40 horas 

Farmacêutico da Atenção Básica 10 

- Ensino Superior Completo em Farmácia 

com registro no respectivo Conselho de 

Classe. 

R$ 3.200,00 40 horas 

Gestor de Recursos Humanos 

 01 

- Ensino Superior Completo em 

Administração de Empresas com registro 

no respectivo Conselho de Classe ou 

Ensino Superior de Gestão em Recursos 

Humanos. 

R$ 3.944,00 40 horas 

 
Médico 1 da Atenção Básica (Clínico 

Geral/Generalista) 04 

-   Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização ou Residência 

Médica na área específica e registro no 

respectivo Conselho de Classe - CRM. 

R$ 4.105,50 + 

gratificação de 

até 70% sobre 

o vencimento 

20 horas 

Médico 1 da Atenção Básica 

(Ginecologista) 03 

-   Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização ou Residência 

Médica na área específica e registro no 

respectivo Conselho de Classe - CRM. 

R$ 4.105,50 + 

gratificação de 

até 70% sobre 

o vencimento 

20 horas 

Médico 1 da Atenção Básica (Pediatra) 04 

-   Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização ou Residência 

Médica na área específica e registro no 

respectivo Conselho de Classe - CRM. 

R$ 4.105,50 + 

gratificação de 

até 70% sobre 

o vencimento 

20 horas 

Médico 2 da Atenção Básica (Clínico 

Geral/Generalista) 06 

-   Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização ou Residência 

Médica na área específica e registro no 

respectivo Conselho de Classe - CRM. 

R$ 6.158,25 + 

gratificação de 

até 70% sobre 

o vencimento 

30 horas 

 

Médico 2 da Atenção Básica 

(Ginecologista) 03 

-   Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização ou Residência 

Médica na área específica e registro no 

respectivo Conselho de Classe - CRM. 

R$ 6.158,25 + 

gratificação de 

até 70% sobre 

o vencimento 

30 horas 

Médico 2 da Atenção Básica (Pediatra) 03 

-   Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização ou Residência 

Médica na área específica e registro no 

respectivo Conselho de Classe - CRM. 

R$ 6.158,25 + 

gratificação de 

até 70% sobre 

o vencimento 

30 horas 

Médico 3 da Atenção Básica (Clínico 

Geral/Generalista) 18 

-   Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização ou Residência 

Médica na área específica e registro no 

respectivo Conselho de Classe - CRM. 

R$ 8.211,00 + 

gratificação de 

até 70% sobre 

o vencimento 

40 horas 

Médico 3 da Atenção Básica 

(Ginecologista) 01 

-   Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização ou Residência 

Médica na área específica e registro no 

respectivo Conselho de Classe - CRM. 

R$ 8.211,00 + 

gratificação de 

até 70% sobre 

o vencimento 

40 horas 

Médico 3 da Atenção Básica (Pediatra) 01 

-   Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização ou Residência 

Médica na área específica e registro no 

respectivo Conselho de Classe - CRM. 

R$ 8.211,00 + 

gratificação de 

até 70% sobre 

o vencimento 

40 horas 

Motorista 06 -   Ensino Fundamental Completo com CNH 

Categoria "D". R$ 1.350,00 40 horas 

Odontólogo da Atenção Básica 08 
-   Ensino Superior Completo em 

Odontologia com Registro no respectivo 

Conselho de Classe. 

R$ 5.695,00 + 

gratificação de 

até 10% sobre 

o vencimento 

40 horas 

Psicólogo da Atenção Básica 02 
-   Ensino Superior Completo em Psicologia 

com registro no respectivo Conselho de 

Classe. 
R$ 3.200,00 40 horas 

Recepção 22 -   Ensino Fundamental Completo  R$ 976,00 40 horas 
 

1- DO QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO

EMPREGO VAGAS REQUISITOS VENCIMENTOS CARGA HORARIA SEMANAL 

Diretor Presidente 01 Art. 16 da Lei Complementar 168/2013 R$ 15.000,00 40 horas 

Diretor Administrativo-Financeiro 01 Art. 16 da Lei Complementar 168/2013 R$ 12.246,35 40 horas 

Diretor de Atenção Básica à Saúde 01 Art. 16 da Lei Complementar 168/2013 R$ 12.246,35 40 horas 

Assessor Administrativo 03 Ensino médio completo R$ 1.500,00 40 horas 

 

Dois atletas de jiu jitsu de São Sebastião garantiram lugar no pódio 
em competições no Brasil e nos Estados Unidos, ambos com apoio da 
Secretaria de Esportes do município.
Rafael Silveira
Na segunda-feira (31), Rafael Silveira sagrou-se campeão do "Segundo 
Troféu Brasil ADCC", campeonato que conta com a participação dos 
melhores lutadores de Submission do País e que aconteceu no Ginásio do 
Juventus em São Paulo.
Rafael venceu após duas lutas difíceis, mas superada após sua dedicação 
aos treinos na equipe ‘Chek Mat’ do mestre Thomas Saldiva. O atleta se 
prepara agora para o "Brasileiro de Jiu-Jitsu”, que acontece no mês de maio 
no Ginásio do Ibirapuera, na Capital Paulista.
“Graças à muita dedicação aos treinos e muito esforço na competição, 
consegui vencer duas lutas muito duras e finalizar os adversários e 
vencer mais essa competição. Além de agradecer ao mestre Saldiva, 
quero agradecer à Secretaria de Esportes de São Sebastião, cujo apoio 
foi essencial para a participação em mais esta etapa da minha carreira”, 
declarou.

Iuri Villas Boas
Ainda em março, de 12 a 15 de março, o atleta do bairro de Maresias 
Iuri Villas Boas ficou com a terceira colocação no “Campeonato Pan 
Americano” na cidade de Irvine, na Califórnia, Costa Oeste dos Estados 
Unidos.
Deste evento participaram 32 lutadores, entre os melhores do mundo, e 
apenas quatro chegaram ao pódio e foram condecorados com medalhas. 
Marcaram presença nesta competição grandes nomes do jiu jitsu, como 
André Galvão Leandro Lo, Paulo Myao, João Myao, Kennan Cornelius, 
entre outros.
“Fiquei em terceiro perdendo para o campeão da categoria Pesado na 
semifinal, porém a luta acabou empatada, sendo decidida pelo juiz que 
deu a vitória ao adversário, e  o título de campeão do evento. Mesmo assim 
estou muito feliz de representar São Sebastião, em particular Maresias, 
onde moro e amo viver, e poder levar estes nomes ao lugar mais alto do 
mundo outra vez”, comentou.
O atleta ainda agradeceu o apoio da Secretaria de Esportes, por meio do 
secretário Fábio Lopez, e também seu patrocinador, o Restaurante Terral 
de Maresias. 
O secretário da pasta, Fábio Lopez, falou sobre mais esta etapa vivenciada 
pelos atletas. “O jiu jitsu sebastianense vive uma grande fase e a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Esportes, tem apoiado esses talentosos atletas. 
Este apoio é um compromisso da Administração Municipal”, concluiu 
Lopez.

Competidores sebastianenses de jiu jitsu sobem 
ao pódio em dois importantes campeonatos
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