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Moradores e turistas que passarem 
nos próximos dias pela Praça do 
Coreto, no Centro Histórico de São 
Sebastião, poderão  levar um susto com 
alguns buracos, também parecidos 
com cavernas, que estão sendo abertos 
em alguns pontos do local.

Na verdade trata-se da obra de 
revitalização do Centro Histórico, 
devidamente autorizada pelos órgãos 
competentes, que faz parte de um 
projeto que vai integrar todas as ruas 
em uma iniciativa pioneira, que tem 
como objetivo o desenvolvimento do 
comércio local, com o fomento do 
turismo.

As ‘cavernas’ são espaços que estão 
sendo preparados para receberem 
toda a estrutura do cabeamento 

Obras de revitalização do Centro Histórico já 
recebem espaços para cabeamento subterrâneo
O projeto prevê substituição 
dos cabos elétricos aéreos 
por fiação subterrânea

subterrâneo que faz parte do projeto, já 
que todos os postes serão retirados do 
Centro, em uma parceria com a EDP 
Bandeirantes Energia.

Mais de 10 ruas já foram 
revitalizadas, em um total de 15 que 

farão parte de um grande Complexo 
Turístico, que contempla a Rua da 
Praia, Praça 16 de Março, Terminal 
Rodoviário, ciclofaixas que margeiam 
as principais vias de acesso ao Centro, 
incluindo a Rua Duque de Caxias, que 

está em andamento, com a primeira 
parte que vai da Droga Raia até a Kasual 
Magazine, em fase já de arremates, o 
que possibilitará a liberação para o 
trânsito nos próximos dias.

  A segunda parte, da Galeria Lima 
Magazine, já está em andamento e, na 
sequência, a execução do cruzamento 
do Café do Kaka, e depois a terceira 
parte até a Câmara Municipal.

A Prefeitura assinou um convênio 
com o DADE, no valor de R$ 7 milhões, 
que vai contemplar a  revitalização 
da quarta fase do complexo turístico 
da Rua da Praia, que abrange toda 
extensão da praça 16 de Março,   até 
a prainha do Tebar, incluindo a 
revitalização da praça do Lions,  praça 
da Sportmar, recapeamento das ruas 
Alta Pinder,   Mario Olegário Leite, 
Antônio Candido e fonte luminosa 
musical, também no complexo 
turístico, bem como a revitalização da 
orla de Boiçucanga.

Obras fazem parte da revitalização do Centro Histórico

O prefeito Ernane Primazzi decretou os dias 
19 e 20 de junho como feriado e ponto facultativo 
em São Sebastião. O decreto número 6087/2014 
define como feriado religioso a data prevista na Lei 
municipal 1/67.

Em janeiro o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, baixou a portaria nº 2/2014, 
publicada no Diário Oficial da União extinguindo o 
feriado nacional e decretando ponto facultativo o dia 
de Corpus Christi.

Contudo, em São Sebastião, fica decretado feriado 
e ponto facultativo em todas as repartições públicas 
municipais, exceto nos serviços essenciais, em especial 
os de Pronto Socorros, coleta de lixo, limpeza urbana, 
e os que servem em regime de turno ou escala.

Decretado feriado e ponto facultativo
no Corpus Christi

Mudanças de horário do atendimento 
público nos  jogos da copa

COPA DO MUNDO
Vale lembrar também que a Prefeitura de São 

Sebastião está com seu horário de atendimento 
ao público alterado durante os jogos do Brasil na 
Copa. O atendimento no Paço Municipal, bem 
como nas repartições públicas localizadas ao 
longo do município, é das 8h às 15h,   nos dias 
dos jogos do Brasil.

A a alteração do horário igualmente ao feriado, 
não será aplicado aos serviços considerados 
essenciais.

Depois da abertura contra a Croácia, as 
partidas do Brasil estão marcadas para o dia 
17 de junho contra o México, em Fortaleza 
às 16horas; e no dia 23 contra Camarões, em 
Brasília às 17horas.

Esta alteração é para a primeira fase da 
competição.
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DECRETO Nº 6083/2014

DECRETO Nº 6084/2014

“Dispõe sobre a regulamentação dos serviços de guincho, remoção e 
estadia de veículos de que trata a Lei Complementar nº 155/2012”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Orgânica do Município,

Considerando que o Município de São Sebastião integra o sistema 
Nacional de Trânsito;

Considerando o Código de Trânsito Brasileiro e as normas 
complementares do Conselho Nacional de Trânsito que prevêem 
as competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição para o credenciamento do 
serviço de remoção e estadia de veículos envolvidos infrações de trânsito  
bem como os  abandonados em vias e logradouros públicos;

Considerando a necessidade da estadia desses veículos em pátio com 
vigilância, 

Considerando que o Código de Trânsito Brasileiro prevê o trânsito, em 
condições seguras, ser um direito de todos e dever dos órgãos e entidades 
executivos de trânsito, cabendo a estes adotar medidas a assegurar esse 
direito dando prioridade em suas ações à defesa da vida, a preservação da 
saúde e do meio-ambiente;

Considerando, ainda, que o Código de Trânsito Brasileiro regulamenta 
que os usuários das vias terrestres devem se abster de todo ato que 
possa constituir perigo ou obstruir o trânsito de veículos, de pessoas ou 
de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

Considerando que o abandono de veículo, em vias e logradouros 
públicos  traz grandes prejuízos à segurança e fluidez do trânsito, bem 
como à saúde pública e ao meio ambiente urbano;

Considerando a necessidade de se criar um procedimento visando 
a remoção e estadia de veículos em estado de abandono em vias e 
logradouros públicos.

D E C R E T A:
Art. 1º - Este Decreto regulamenta a Lei Complementar nº 155/2.012.
Art. 2º- A prestação de serviços de remoção e estadia de veículos 

automotores terrestres por infringência à legislação de trânsito ou em 
decorrência de situação que se torne necessária a remoção ou ainda em 
caso de veículos abandonados em vias e logradouros públicos, no âmbito 
deste Município será concedida a, no máximo, duas empresas, mediante 
licitação. 

§1º. Para efeito deste Decreto, por remoção e estadia entende-se o 
recolhimento de veículo infrator ou abandonado, o depósito, a guarda e a 
estadia em local próprio.

Art. 3º- Os serviços serão prestados em toda extensão do município, 
setorizado da seguinte forma:

I- Do limite na Costa Norte, divisa com o Município de Caraguatatuba, 
até o bairro de Guaecá;

II- Do bairro de Toque Toque Grande até Boracéia.
Art. 4º- Para a execução dos serviços de guincho, remoção e estadia, 

a empresa deverá atender à tabela de preços que será fixada em Decreto, 
conforme resultado do processo licitatório correspondente.

Parágrafo único. A responsabilidade pelo pagamento dos serviços 
prestados  na forma  deste Decreto será do proprietário ou do legítimo 
possuidor do veículo infrator ou abandonado, que efetuará o recolhimento  
por meio de guia municipal própria.

Art. 5º- A empresa concessionária será responsável pelos seguintes 
serviços, além daqueles arrolados no artigo 4º da Lei 155/2012:

I- executar os serviços de guincho, remoção e estadia de veículos 
em pátio com vigilância, relativamente a veículos envolvidos em 
infrações de trânsito ou os  abandonado nas vias e logradouros 
públicos.

II- executar os serviços de remoção de veículos determinados pelas 
autoridades competentes, sob a supervisão destas e às expensas 
próprias, inclusive com serviços  de estadia em pátio próprio;

III- dispor de local e instalações adequados para recolhimento dos 
veículos apreendidos;

IV- liberar o veículo apreendido somente por ordem escrita da 
autoridade de trânsito, responsável pela apreensão do veículo ou 
autoridade judicial;

V- manter em local visível e de fácil acesso ao público, a tabela dos 
preços definidos pela Municipalidade;

VI- executar os serviços descritos neste Decreto, por meio de veículos 
próprios para transporte, bem assim dispor de pessoal habilitado, 
em quantidade necessária e suficiente para a finalidade a que se 
destina, devendo os mesmos estarem à disposição em qualquer dia 
da semana e em qualquer horário;

VII- dispor de linha telefônica convencional ou celular ou ambas, para 
recebimento, em qualquer horário, de comunicação  para execução 
dos serviços de guincho;

VIII- tratar com urbanidade os condutores ou proprietários dos veículos 
objetos de sua ação;

IX- preencher formulário próprio fornecido pela Ditraf – Divisão de 
Tráfego, no ato da apreensão ou liberação do veículo, constando, 
inclusive, relação de objetos encontrados no interior do veículo, bem 
como   o  estado de conservação  do veículo aprendido e recolhido, 
devendo ser entregue cópia à Ditraf.

Art. 6o- Na conformidade com o disposto no art. 4º da Lei Complementar 
nº 155/2012, o local disponibilizado para estadia dos veículos deverá ser 
murado, pavimentado e  dispor de vigilância e segurança.

§1º. Deverá a concessionária apresentar apólice de seguro patrimonial 
contra furto, roubo, acidentes e incêndios, no prazo de 30 dias contados da 
celebração do contrato, sob pena de rescisão do contrato de concessão.

§2º. O prazo a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado 
por mais um período desde que requerido de forma expressa e justificada.

Art. 7º- Para efeito  deste Decreto, entende-se por veículo abandonado 
em via ou logradouro público aquele que:

I - estiver estacionado ininterruptamente, no mesmo local, por tempo 
superior a 15 (quinze) dias. 

II - estiver estacionado no mesmo local, por tempo superior a 10 (dez) 
dias, no caso  de veículo agrícola, máquina industrial, reboque ou semi-
reboque não atrelado ao veículo trator e veículo publicitário; 

III - apresente sinais exteriores evidentes de abandono ou de 
impossibilidade de se deslocar com segurança pelos próprios meios, 
estacionado ininterruptamente  no mesmo local, por tempo superior a 05 
(cinco) dias.

§ 1º Contar-se-ão os prazos previstos nos incisos  anteriores  a  partir 
da constatação do estado de abandono feita pela fiscalização da Divisão 
de Tráfego.

§ 2º A constatação do estado de abandono será feita por meio de 
relatório operacional elaborado por Agente de Tráfego.

Art. 8º- A remoção do veículo abandonado será sempre precedida de 
notificação pessoal ao seu proprietário  ou por meio de correspondência 
com aviso de recebimento, para que retire o veículo da via ou logradouro 
público, no prazo de 07 (sete) dias, a contar do recebimento da notificação, 
sob pena de remoção.

§ 1º Não sendo localizado o proprietário do veículo, a notificação será 
feita por edital a ser publicado, uma única vez, no órgão local de imprensa 
que publica os atos oficiais da Prefeitura Municipal de São Sebastião. 

§ 2º Constará da notificação prevista neste artigo, que será expedida 
pelo Agente de Tráfego:

I - o nome do proprietário do veículo que constar no Certificado de 
Registro de Licenciamento Veicular;

II - a marca e o modelo do veículo;
III - a placa de identificação do veículo, se existente;
IV - o local, a data e o horário da constatação do abandono;
V - o prazo para retirada do veículo.
§ 3º Não sendo identificado o proprietário do veículo em virtude da falta 

da placa de identificação ou do elevado grau de deterioração que torne 
ilegível seus caracteres, a notificação será necessariamente feita nos 
termos do § 1º deste artigo, da qual constará apenas a marca, o modelo do 
veículo e local de abandono.

Art. 9º- Notificado o proprietário e decorrido o prazo estabelecido na 
notificação, o veículo será imediatamente recolhido ao pátio.

Art. 10- O veículo removido ficará à disposição de seu proprietário, 
podendo ser retirado após o recolhimento das taxas de guincho, remoção e 
estadia, desde que esteja regularmente licenciado.

Art. 11- Se o veículo removido não for reclamado por seu proprietário, 
dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias, será levado à hasta pública, nos 
termos do artigo 328, do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 12- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se às disposições em contrário.

São Sebastião,      3       de junho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação 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. 11.894, de 14 de 

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

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
15/05/2014, 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:
Artigo 1º - É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora 

MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, matricula nº. 2205-5, do cargo de 
SERVENTE, Referência 1 “J”, admitida em 08 de maio de 1989.

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 julho de 2014.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,    4     de  junho de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

LEI Nº 2284/2014
“Torna obrigatória à prestação de contas quadrimestrais da comissão 

interventora do HCSS – Hospital de Clínicas de São Sebastião ao Poder 
Legislativo”.

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:

Artigo 1°- Fica obrigada a comissão interventora do Hospital de Clínicas 
de São Sebastião, (criada sobre o decreto nº. 3865/2007), a prestar contas, 
quadrimestralmente à Câmara Municipal, no período que estiver recebendo 
repasse de recursos público.

Artigo 2°- A audiência deverá ser marcada com o mínimo de 10 (dez) 
dias de antecedência.

Artigo 3°- Fica obrigada a comissão interventora a encaminhar cópia da 
apresentação das contas à Câmara Municipal, com o período mínimo de 5 
(cinco) dias antecedentes à audiência.

Artigo 4°- Na data marcada, a prestação de contas deverá ser referente 
apenas ao Hospital de Clínicas de São Sebastião, não podendo coincidir 
com a prestação quadrimestral já realizada pela Secretaria Municipal da 
Saúde.

Artigo 5º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,        9     de junho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  67/2013

Autoria do Vereador: Marcos Antônio do Carmo Fuly

DECRETO Nº 6085/2014
“Dispõe sobre a designação de servidor para assinatura de cheques”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no 

exercício de suas funções legais próprias, de conformidade com os 
preceitos constitucionais, a Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 
demais matérias afetas, e 

Considerando a necessidade de serem determinadas as 
providências burocráticas próprias, a otimização dos serviços 
administrativos e operacionais, no que couber;

R E S O L V E:
Artigo 1º - Em consonância com o Regimento Interno, Decreto 

nº 3228/2005, fica o senhor Secretário da Fazenda Senhor Antonio 
Carlos dos Santos, inscrito no CPF/MF, sob nº 322.699.438-72 e o 
Secretário da Saúde, Senhor Urandy Rocha Leite, inscrito no CPF/
MF sob nº 000.958.868-00 autorizados, assim investido à competência 
para, além de suas atribuições específicas estabelecida na legislação, 
competência esta decorrente de sua atribuição funcional, ASSINAR, 
sempre em conjunto com o Chefe do Poder Executivo, cheques e outros 
documentos de movimentação em contas bancárias em nome do Fundo 
Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.817.180/0001-15.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,       6      de junho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicada por afixação data supra.

“Decreta ponto facultativo no ano dia 20 de junho de 2014.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 

de suas atribuições legais, que lhe confere o Artigo 69, Incisos V, VI e VIII, 
da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 

Considerando que a Lei Municipal nº. 1/67, decretou feriado religioso de 
Corpus Christi, no dia 19 de junho de 2014

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica declarado facultativo o ponto, em todas as repartições 

públicas municipais, no dia 20 de junho de 2014.
§ 1º – Os servidores que prestam serviços essenciais, em especial os 

de pronto socorro, de coleta de lixo e limpeza urbana e os que servem em 
regime de turno de revezamento ou escala, não serão abrangidos pelo que 
estabelece o presente Decreto.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião,  10     de junho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 6086/2014

“Dispõe sobre a dispensa da CDHU de recolher Emolumentos”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar  a CDHU – 
Companhia de Desenvolvimento   Habitacional  e Urbano do recolhimento 
de emolumentos   dos preços públicos  relativos á   Análise e à  Aprovação 
de Projetos Arquitetônicos,    estabelecidos nos incisos I e II,   da Tabela  III,  
do Decreto nº 5909/2013, nos casos de    empreendimentos  habitacionais 
de casas populares  destinadas a munícipes de baixa renda.

Artigo 2º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,     10      de junho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  15/2014

LEI Nº 2285/2014

LEI Nº 2286/2014
“Decreta ponto facultativo no ano dia 20 de junho de 2014.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 

de suas atribuições legais, que lhe confere o Artigo 69, Incisos V, VI e VIII, 
da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 

Considerando que a Lei Municipal nº. 1/67, decretou feriado religioso de 
Corpus Christi, no dia 19 de junho de 2014

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica declarado facultativo o ponto, em todas as repartições 

públicas municipais, no dia 20 de junho de 2014.
§ 1º – Os servidores que prestam serviços essenciais, em especial os 

de pronto socorro, de coleta de lixo e limpeza urbana e os que servem em 
regime de turno de revezamento ou escala, não serão abrangidos pelo que 
estabelece o presente Decreto.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião,  10     de junho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEDUC041 – Processo n.º 60.468/2014.
Contratada: Comercial Ideal do Guarujá Ltda. – ME.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: aquisição de mobiliário em aço para as Unidades Escolares Municipais, em 
atendimento a Secretaria da Educação.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV nº 012/14.
Valor: R$ 59.212,00 (cinquenta e nove mil e duzentos e doze reais). 
Data: 15.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Pedro Jacinto Filho pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SESAU045 – Processo n.º 60.487/2014.
Contratada: Itapema Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços de exames de análises clínicas (sorologia dengue) para 
atender usuários da Rede Pública.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV n.º 014/14.
Valor: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Data: 26.05.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e José Euclides de Moraes pela 
contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SEADRE014 – Processo n.º 60.063/2013.
Contratada: Electra Eletricidade e Telecomunicações Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: serviços de engenharia elétrica, com fornecimento de material e mão-de-obra.
Prazo: 10 (dez) meses.
Modalidade: CV nº 005/2013.
Valor: R$ 145.737,90 (cento e quarenta e cinco mil e setecentos e trinta e sete reais e 
noventa centavos).
Data: 08.04.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Carlos Tobias Lima Filho pela 
Contratada.

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 
O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.664/14 (IN nº 019/14), com fundamento no “caput” do 
Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
para fornecimento de vales transporte aos pacientes em tratamento no 
CEMIM, atendendo a Secretaria de Saúde.

São Sebastião, 06 de junho de 2014.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 
O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.681/14 (IN nº 021/14), com fundamento no “caput” do 
Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
para fornecimento de vales transporte intermunicipais aos pacientes 
do CEMIM em tratamento no AME do município de Caraguatatuba, em 
atendimento a Secretaria de Saúde.

São Sebastião, 06 de junho de 2014.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 
O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.687/14 (IN nº 022/14), com fundamento no “caput” do 
Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
para fornecimento de vales transporte aos servidores da Secretária da 
Saúde.

São Sebastião, 06 de junho de 2014.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO
Na edição nº 112, do dia 17 de abril de 2014, na 01º página onde consta o extrato do 3º 
Termo Aditivo ao contrato administrativo 2010SEGUR019, onde se lê 03º Termo Aditivo, 
leia-se 04º Termo Aditivo.

RETIFICAÇÃO
Na edição 121, do dia 05 de junho de 2014, na página 03, no extrato do contrato 
Administrativo 2014SETRADH039, onde se lê DJ nº 008/14 leia-se CV nº 008/14.

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 

O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.713/14 (IN nº 023/14), com fundamento no “caput” do 
Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa 
para fornecimento de passagens intermunicipais para o serviço social da 
Secretaria de Saúde.

São Sebastião, 11 de junho de 2014.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO - FSPSS 001/2014 - HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal / Fundação de Saúde Pública de São Sebastião HOMOLOGA o Concurso Público FSPSS 001/2014 para os empregos de 

Advogado, Ag Com da Saúde (Barra do Sahy), Ag Com da Saúde (Boiçucanga II), Ag Com da Saúde (Boracéia), Ag Com da Saúde (Cambury), Ag 
Com da Saúde (Centro), Ag Com da Saúde (Enseada II), Ag Com da Saúde (Itatinga I), Ag Com da Saúde (Itatinga II), Ag Com da Saúde (Jaraguá), 
Ag Com da Saúde (Juquehy), Ag Com da Saúde (Maresias II), Ag Com da Saúde (Olaria), Ag Com da Saúde (Pontal), Assistente Social da Atenção 
Básica, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços Gerais, Contador, 
Enfermeiro de Atenção Básica, Farmacêutico, Gestor de Recursos Humanos, Médico 1 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista), Médico 
1 da Atenção Básica (Ginecologista), Médico 1 da Atenção Básica (Pediatra), Médico 2 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista), Médico 2 
da Atenção Básica (Ginecologista), Médico 2 da Atenção Básica (Pediatra), Médico 3 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista), Médico 3 
da Atenção Básica (Ginecologista), Médico 3 da Atenção Básica (Pediatra), Motorista, Odontólogo da Atenção Básica, Psicólogo e Recepção, 
conforme a Classificação Final dos respectivos empregos, publicada no Boletim Oficial do Município, no site www.shdias.com.br e no site www.
saosebastiao.sp.gov.br em 30 de maio de 2014.

Outrossim, reafirma os termos do Edital FSPSS 001/2014:
Do Item - “DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO”:
•	 O presente Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura 

Municipal / Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, por igual período.
Do Item - “DA CONVOCAÇÃO PARA A ADMISSÃO”:
•	 A convocação para a admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando ao candidato aprovado o direito à 

admissão. Os classificados no presente Concurso Público somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por 
parte da Administração Pública.

•	 O processo de convocação para admissão dos candidatos aprovados aos empregos constantes no Edital FSPSS 001/2014 é de exclusiva 
responsabilidade da Prefeitura Municipal / Fundação de Saúde Pública de São Sebastião.

•	 Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao acompanhamento das admissões devem ser solicitadas 
juntamente à Prefeitura Municipal / Fundação de Saúde Pública de São Sebastião através de seus canais de comunicação.

•	 Para efeito de ingresso na Prefeitura Municipal / Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, o candidato aprovado e classificado ficará 
obrigado a comprovar, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal / Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
que satisfaz todas as exigências do Edital FSPSS 001/2014, bem como submeter-se a teste médico para o exercício do emprego, sob pena de não 
ser admitido.

•	 Quando de sua admissão, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da documentação hábil, que possui os requisitos e habilitações 
exigidas no Edital FSPSS 001/2014. A não comprovação, ou ainda, a apresentação de documentos que não comprovem o preenchimento dos 
requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua desclassificação, de forma irrecorrível, sendo considerada nula a sua inscrição e todos os atos 
subsequentes praticados em seu favor.

São Sebastião, 12 de junho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

ALDO PEDRO CONELIAN JUNIOR
Diretor Presidente 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

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 16,18,24,25 
ou 26 de junho  de  2014, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, 
COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.
Agente de Tráfego
Classif./ Insc./ Candidato  
8 -      431108     CRISTIANO PAES LANDIM SIMÃO
Fonoaudiólogo 40h
Classif./ Insc./ Candidato  
3 -       431999    VIVIAN FERREIRA DIAS
4 -       470727    VIVIAN MARIS OHASHI      
                                                                                        
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

12 de junho de 2014 

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO
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As inscrições para a edição 2014 do Arraiá 
Caiçara estão abertas desde o dia 10. Os interessados 
em participar do Festival Sertanejo, dentro da 
programação do Arraiá, ou as entidades interessadas 
em ocupar as barracas da Praça de Alimentação 
do evento, devem se dirigir à Sectur (Secretaria de 
Cultura e Turismo).

Festival Sertanejo
Os participantes (intérpretes profissionais e 

amadores com idade a partir de 16 anos, solo ou 
dupla) devem deixar à disposição da Sectur até o 
dia 30 deste mês um CD com a música escolhida 
e um pacote de fraldas descartáveis - infantil ou 
geriátrica;  no caso de dupla, dois pacotes.

Será obrigatório o candidato (a) interpretar 
músicas nacionais no estilo sertanejo. Não será 
permitido interpretar composições mais de uma 
vez. O critério para interpretação será a ordem de 
inscrição. A avaliação dos calouros será feita por um 
corpo de jurados que atribuirá notas nos quesitos 
afinação, ritmo e presença de palco, cuja somatória 
será a nota final do calouro.

Barracas
Já as entidades interessadas em barracas 

disponíveis na Praça de Alimentação do evento têm 
até a quarta-feira, 18, para realizar as inscrições.

O critério para a escolha das associações irá 
depender da quantidade de inscrições. A análise, 
seleção e eventual sorteio serão possíveis somente 
para entidades de São Sebastião com Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Vem aí o Arraiá Caiçara
Inscrições para barracas e Festival 
Sertanejo estão abertas

A reunião com as entidades que definirá o sorteio 
e disposição das barracas, assim como os demais 
assuntos ligados ao evento, acontecerá no dia 18, às 
17h30, no pátio da Sectur.

O Arraiá Caiçara 2014 será na Praça de Eventos 
da Rua da Praia, no Centro da cidade.

Documentos necessários para barraqueiros
Para os interessados, é preciso apresentar:

•	 Cópia do comprovante de inscrição e situação 
cadastral da entidade (que pode ser impressa no 
site www.receita.fazenda.gov.br);

•	  Ofício à Secretaria de Cultura e Turismo solicitando 
a cessão de uma barraca durante o Arraiá Caiçara 

2014 (assinado pelo responsável da entidade);
•	 Cópia do RG do responsável pela entidade;
•	 Preenchimento da ficha cadastral no ato da 

inscrição;
•	 Doação de um pacote de fraldas descartáveis 

infantis ou geriátricas.

Serviço
As inscrições devem ser feitas na Secretaria de 

Cultura e Turismo, localizada à avenida Altino 
Arantes,  274, no Centro. O horário é das 9h às 13h e 
das 14h às 17h, exceto aos sábados e domingos. Nos 
dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo o horário 
de atendimento será até 15h.

Serviço de jardinagem é executado pela
Regional Costa Norte em área verde no Jaraguá

O serviço foi executado não 
com roçadeiras e sim com carro 
cortador de grama

A Regional Costa Norte tem por obrigação não 
apenas manter limpo e bem cuidado os prédios e 
vias públicas do município. As áreas verdes sob 
sua jurisdição também entram no agendamento 
para limpeza e manutenção.

Partindo disto, uma equipe foi escalada 
para realizar a limpeza de uma área verde de 
aproximadamente 4 mil m² localizada na avenida 
Dário Leite Carrijo, no  Jaraguá, nas proximidades 
do Posto de Saúde do bairro.

O serviço foi executado não com 
roçadeiras, mas sim com um carro cortador 
de grama, o “Tobata”, equipamento 
que deve agilizar a tarefa. A estimativa 
é que ao final dos trabalhos tenham 
sido  recolhidos 3 toneladas de restos de 
jardinagem, que deverão ser levados para 
o bota-fora da Regional, na Enseada.

A Regional tem uma área de 
49km², detém a segunda maior 
densidade demográfica do município 
com  aproximadamente 14 mil habitantes 
distribuídos em quatro bairros, ou seja, 
Enseada, Canto do Mar, Cigarras e 
Jaraguá, o único sem orla marítima.
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