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“Dispõe sobre a criação de gratificação para servidor concursado 
cedido nos parâmetros do parágrafo 2º do artigo 56 da Lei Complementar 
146/2011, que vier exclusivamente a ocupar um dos cargos da Diretoria 
Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS 
criada pela Lei Complementar 168/2013.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara dos Vereadores 
aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

Artigo 1º - Fica criada a gratificação para servidor público concursado 
cedido nos parâmetros do parágrafo 2º do artigo 56 da Lei Complementar 
146/2011, que vier exclusivamente a ocupar um dos cargos da Diretoria 
Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, Lei 
Complementar 168/2013, pelo período em que perdurar a investidura no 
cargo de diretor, podendo o servidor optar por uma das seguintes situações 
enquanto perdurar a cessão:

§1º. Por perceber a gratificação calculada tendo como base a diferença 
entre o valor do salário base do cargo de diretor comissionado pertencente 
aos quadros da Diretoria Executiva da Fundação em relação ao salário 
base do cargo de carreira do servidor na origem, em sua referência “A”/
carga horária de 40 horas semanais da tabela de vencimentos da Prefeitura, 
respeitando-se o teto constitucional.

§2º. Por perceber a gratificação calculada em 30% sobre o salário 
base do cargo do servidor sua referência “A”/carga horária de 40 horas 
semanais da tabela de vencimentos da Prefeitura, respeitando-se o teto 
constitucional.

§ 3º. Mensalmente a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
informará ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura o valor do 
salário base dos cargos previstos no artigo 1º.

Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

São Sebastião,  03   de julho  de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR  nº  004/2014

LEI COMPLEMENTAR Nº 175/2014

LEI Nº 2288/2014
“Dispõe sobre autorização para celebração do Contrato de Gestão e 

repasse de recursos públicos à Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
– FSPSS para operacionalização compartilhada da Atenção Básica à Saúde 
do Município de São Sebastião, englobando o PSF – Programa Saúde da 
Família, PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa 
de Saúde Bucal.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara dos Vereadores 
aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

Artigo 1º- Autoriza o Poder Executivo Municipal e firmar Contrato de 
Gestão e repassar recursos à FSPSS- Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião, com CNPJ n º 19.843.891/0001-76, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, integrante da administração indireta municipal, 
com sede nesta cidade, conforme disposto no artigo 8º da Lei Complementar 
168/2013, para operacionalização compartilhada da Atenção Básica à Saúde 
do Município de São Sebastião, englobando o PSF – Programa Saúde da 
Família, PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa 
de Saúde Bucal .

§ 1º - O Contrato de Gestão será regulamentado por Decreto.
§ 2º - O repasse será de até R$ 1.494.000,00 (hum milhão, quatrocentos e 

noventa e quatro mil reais) por mês, a ser liberado de acordo com cronograma 
de execução físico-financeiro do Contrato de Gestão.

Artigo. 2º - Fica autorizado ainda o Município, a incluir no Contrato de 
Gestão, a previsão para utilização de recursos provenientes do Ministério 
da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde para a Atenção Básica à 
Saúde, observadas as normas de criação de cada recurso e o limite previsto 
no § 2º do artigo 1º.

Artigo. 3º - As despesas decorrentes do Contrato de Gestão correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias do Município, Estado e União 
consignadas no orçamento do Município e suplementadas se necessário. 

Artigo. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado assumir todas as 
obrigações perante terceiros, oriundas de atos ou fatos verificados até a 
data de instalação da FSPSS, nos termos do artigo 35 da Lei Complementar 
168/2013 e o Anexo I - Termo de Assunção de Obrigação.

Parágrafo Único - Fica aprovado na forma do anexo desta lei o Termo 
de Assunção de Obrigação previsto no artigo 35 da Lei Complementar 
168/2013.

Artigo 5º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a: 
a) Disponibilizar os imóveis necessários para o desenvolvimento das 

atividades de Saúde de Família, podendo ser próprios ou locados;
b) Alocar, nos locais em que se desenvolverão as atividades de Saúde 

da Família, os recursos materiais - bens móveis, imóveis, materiais 
permanentes e demais utensílios - necessários para a execução do 
Plano de Trabalho visando ao atingimento das metas estabelecidas neste 
Contrato;

c) Disponibilizar os insumos e serviços de terceiros necessários para a 
operacionalização do PSF, podendo a qualquer momento o custo para tais 
aquisições e contratações serem previstas no Contrato de Gestão;

d) Alocar recursos humanos próprios para atuação no PSF mediante 
cessão:

d.1) Agentes Comunitários de Saúde com vinculo estatutário, 
obedecendo os critérios preconizados para o cargo, como residir na área 
de atuação e outras;

d.2) Outros servidores que opcionalmente queiram atuar no PSF para 
ocupar cargos de diretoria, médico e odontólogo;

§ 1º - Os servidores municipais cedidos à FSPSS se submeterão à sua 
Diretoria Executiva;

§ 2º - A subordinação prevista no parágrafo anterior não substituirá 
o vínculo daqueles com o Município, o qual manterá seus deveres de 
natureza trabalhista, estatutária e previdenciária consoante suas regras 
estatutárias de origem.

e) Responsabilizar-se por todas as dívidas eventualmente contraídas 
na operacionalização do PSF antes da assinatura deste contrato, por meio 
do repasse dos recursos necessários a seu adimplemento da entidade 
contratada anteriormente;

f) Cooperar, durante o período de transição, com apoio logístico para a 
operacionalização do objeto do Contrato de Gestão;

g) Disponibilizar à FSPSS as estatísticas relativas ao atendimento, pelo 
Programa Saúde da Família, da população inserida na extensão geográfica 
objeto do Contrato de Gestão;

h) Disponibilizar espaço no Boletim Oficial do Município para as 
publicações da CONTRATADA;

Artigo 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

São Sebastião,   03  de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI   nº 18 /2014

Anexo I - Termo de Assunção de Obrigação
Pelo presente Termo, o Município de São Sebastião, ente jurídico 

de direito público interno, com sede administrativa na cidade de São 
Sebastião-SP, à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214, inscrito no CNPJ 
sob nº 46.482.832/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Ernane 
Bilotte Primazzi, assume em nome da Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião, CNPJ n º 19.843.891/0001-76 e em face de ......., 
CNPJ................., o compromisso de a esta pagar a quantia de R$........ 
(.........), Processo Administrativo nº ........../......, relativa a.......................... .

Este compromisso tem por fundamento o disposto no art. 35 da Lei 
Complementar nº 168/2013, do Município de São Sebastião.

 São Sebastião,                 de                      de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

“Dispõe sobre a criação de gratificação por produtividade aos servidores 
médicos e dentistas cedidos à Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - 
FSPSS e dá outras providências.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara dos Vereadores 
aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

Artigo 1º.  Fica criada a gratificação por produtividade aos médicos e 
dentistas cedidos pelo Município à Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião - FSPSS, nos termos dos artigos 126, XII e artigo 152 da Lei 
Complementar nº 146/2011 – Estatuto dos Servidores Públicos de São 
Sebastião.

Parágrafo único. As hipóteses e condições para pagamento da 
gratificação de que trata o caput do presente artigo será regulamentada 
por decreto, atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 152 da 
Lei Complementar 146/2011.

Artigo 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

São Sebastião,     03     de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI   nº    19/2014

LEI Nº 2289/2014

LEI Nº 2290/2014
“Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da 

lei orçamentária do município para o exercício de 2015 e dá outras 
providências”.

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 a seguinte lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º- De acordo com a Constituição Federal, esta Lei fixa as 

diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2015, orienta a 
elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações 
na legislação tributária, regula o aumento de despesas com pessoal e 
atende às normas da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Artigo 2º- As normas contidas nesta Lei alcançam todos os órgãos da 
administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo, nos 
termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, observando-se os seguintes 
objetivos estratégicos:

I     – combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
II    - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento 

econômico;
III – reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, 

buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação;
IV  – assistência à criança e ao adolescente;
V   – melhoria da infra-estrutura urbana;
Capítulo II
DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Artigo 3º- As metas de resultados fiscais do Município para o exercício 

de 2015 são as estabelecidas nos Anexos denominados Anexos de Riscos 
e Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:

Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 

Exercício Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas 

nos Três Exercícios Anteriores;
 Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a 

Alienação de Ativos;  
Demonstrativo VI.a - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VI.b - Projeção Atuarial do RPPS;
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias 

de Caráter Continuado;
Artigo 4º- Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar 

as contas públicas estão avaliados no Anexo denominado Demonstrativo 
de Riscos Fiscais e Providências, em que são informadas as medidas a 
serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único: Para os fins deste artigo, consideram-se passivos 
contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes, cuja 
existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais 
eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município.

Artigo 5º- Os valores apresentados nos anexos de que tratam os 
artigos 3º e 4º estão expressos em reais, em consonância com as regras 
estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da 
Fazenda.

Artigo 6º- A lei orçamentária não consignará recursos para início 
de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em 
andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio 
público.

§ 1º. A regra constante do caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada 
fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja 
alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os cronogramas 
físico-financeiros pactuados e em vigência.

Artigo 7º- A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta 
orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 30 de agosto de 2014.

Parágrafo único: O Executivo encaminhará a Câmara Municipal, até 
trinta (30) dias antes do prazo fixado no “caput”, os estudos e estimativas 
das receitas para o exercício de 2015 inclusive da receita corrente líquida.

Artigo 8º- A lei orçamentária conterá reservas de contingência, 
desdobradas para atender às seguintes finalidades:

I - Cobertura de créditos adicionais suplementares;
II - Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 

imprevistos;
III - Capitalização do regime próprio de previdência social dos servidores 

municipais.
§ 1º. A reserva de contingência de que trata o inciso I do caput será 

fixada em, no máximo, 5 % (cinco por cento) da receita corrente líquida e 
sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência de 
que trata o inciso II do caput não precisará ser utilizada para sua finalidade, 
no todo ou em parte, o Chefe do Executivo poderá lançar mão de seu saldo 
para dar cobertura a outros créditos adicionais legalmente autorizados.

Artigo 9º- O poder executivo poderá abrir créditos adicionais 
suplementares de até quarenta por cento do total das despesas 
orçamentárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, e deverá seguir as 
regras estabelecidas nesta.

Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Artigo 10 - O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, 

projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe 
sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das 
contas públicas e à geração de recursos para investimentos ou, ainda, para 
a manutenção ou ampliação das atividades próprias do município.

Artigo 11- Todo projeto de lei versando sobre concessão de anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter 
não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender ao 
disposto no Artigo 14 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, 
devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão 
afetadas as metas de resultado nominal e primário.

Parágrafo único: Não se sujeitam às regras do caput a simples 
homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados 
com base na legislação municipal preexistente.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL
Artigo 12- Desde que observada a legislação vigente, respeitados os 

limites previstos nos artigos 20 a 22, parágrafo único, da Lei Complementar 
n.º 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos 
artigos. 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da 
despesa com pessoal para:

Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação 
de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de cargos 
carreiras;

Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
§ 1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão 

ocorrer se houver:
I - Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 

despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;
III - Observância da legislação vigente, no caso do inciso II.
§ 2º. Estão a salvo das regras contidas no § 1º a concessão de vantagens 

já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente homologatório.
§ 3º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, 

adicionalmente, os limites fixados nos artigos. 29 e 29-A da Constituição 
Federal. 

Artigo 13- Fica autorizada a revisão geral anual de que trata o artigo 37 

inciso X, da constituição, cujo percentual será definido em lei específica.
Artigo 14- Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o 

Artigo 22 da Lei complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, a contratação 
de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, 
na execução de programas emergências de saúde pública ou em situações 
de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo Chefe do 
Poder.

Capítulo V
DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Artigo 15- Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o 

Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas 
estimadas, inclusive as diretamente arrecadadas por entidades da 
administração indireta.

§ 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada 
bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer 
a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de 
Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, 
o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e 
movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos 
resultados almejados.

§ 2º. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão 
adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de 
caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social, 
e na compatibilização dos recursos vinculados.

§ 3º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação 
financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais 
do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e 
precatórios judiciais.

§ 4º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será 
adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso 
da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o Artigo 31 da Lei 
Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

§ 5º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a 
obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho 
enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no Artigo 65 da 
Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Artigo 16- A limitação de empenho e movimentação financeira de que 
trata o Artigo 15, § 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a 
situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres 
seguintes.

Artigo 17- No mesmo prazo previsto no caput do Artigo 15, o Poder 
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal 
de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao 
efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º. Integrarão a programação financeira as transferências financeiras 
do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes 
para o tesouro municipal.

§ 2º. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao 
pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas 
de caráter discricionário.

§ 3º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo 
fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este 
artigo, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 
20 de cada mês.

Artigo 18- Para atender o disposto no Artigo 4º, I, “e”, da Lei 
Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, os chefes dos Poderes 
Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores 
de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, 
apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.

Artigo 19- Na realização de ações de competência do Município, poderá 
este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem 
fins lucrativos, desde que especificamente autorizada em lei municipal e 
seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente 
definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para 
prestação de contas.

§ 1º. No caso de transferências a pessoas físicas, exigir-se-á, igualmente, 
autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação 
pela qual essas transferências serão efetuadas, ainda que por meio de 
concessão de empréstimo ou financiamento.

§ 2º. A regra de que trata o caput aplica-se a transferências a instituições 
públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro município.

Artigo 20- Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas abaixo 
relacionadas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, 
desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou 
congênere e haja recursos orçamentários disponíveis:

Policia Militar;
Policia Civil;
Junta militar;
Junta de conciliação Trabalhista;
Fórum;
IBGE;
Policia rodoviária;
Ciretran; 
Convênios com Órgãos do Governo Federal;
Convênios com Órgãos do Governo Estadual.
Parágrafo único: A cessão de funcionários para outras esferas de 

governo independem do cumprimento das exigências do caput, desde 
que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo se para realizar 
atividades em que o município tenha responsabilidade solidária com 
outros entes da Federação, em especial nas áreas de educação, saúde e 
assistência social.

Artigo 21- Para fins do disposto no Artigo 16, § 3º, da Lei Complementar 
n.º 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas 
realizadas até o valor de R$ 8.000,00, no caso de aquisição de bens ou 
prestação de serviços, e de R$ 15.000,00, no caso de realização de obras 
públicas ou serviços de engenharia.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 22- Se a lei orçamentária não for aprovada até o último dia do 

exercício de 2014, fica autorizada a realização das despesas até o limite 
mensal de um doze avos da proposta original remetida ao Legislativo, 
enquanto a respectiva lei não for promulgada.

§ 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária 
a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de 
emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento no Legislativo e 
do procedimento previsto neste artigo serão ajustados por decreto do 
Poder Executivo, após publicação da lei orçamentária, por intermédio da 
abertura de créditos suplementares ou especiais, mediante remanejamento 
de dotações, desde que não seja possível a reapropriação das despesas 
executadas.

Artigo 23- Os órgãos e entidades mencionadas no artigo 2° ficam 
obrigados a encaminhar ao órgão responsável até 15 (quinze) dias após o 
encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras 
e patrimoniais para fins de consolidação das contas publicas do ente 
municipal, em atendimento dos artigos 52 ao 54 da Lei Complementar 101 
de 4 de maio de 2000.

Artigo 24- Integram esta Lei o Demonstrativo de Riscos Fiscais e 
Providências e os Demonstrativos de Metas Fiscais.

Artigo 26- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 03  de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº 11/2014

DECRETO Nº 6090/2014
“Dispõe sobre o regime de escalonamento em setores que especifica”. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 

no uso de suas atribuições legais e
Considerando a necessidade de disciplinar a prestação de serviços 

dos servidores que trabalham em regime de escalonamento;
Considerando serem ininterruptos os serviços prestados no Pronto 

Socorro Central, no Hospital de Clínicas de São Sebastião, na Unidade de 
Pronto Atendimento de Boissucanga e no SAMU – Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência;

Considerando que os art. 98, § 2º, e 99, da Lei Complementar 
146/2011 dispõem sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos 
municipais em escalas;

D E C R E T A:
Artigo 1.º-  Os servidores públicos municipais que exerçam, ou que  

passem a exercer as respectivas funções no Pronto Socorro Central, 
no Hospital de Clínicas de São Sebastião e na Unidade de Pronto 
Atendimento de Boissucanga, trabalharão em regime de escala de 
revezamento de  12h  x 36h, ou seja,  12 horas de trabalho ininterrupto e   
as 36 horas seguintes,  de descanso.

Artigo 2.º-  Os servidores públicos municipais que exerçam, ou que 
passem   a exercer as respectivas funções  no SAMU,  trabalharão em 
regime de escala de revezamento de 12h x 36h, sendo 12 horas de 
trabalho ininterrupto e as seguintes  36 horas,  de descanso.

Parágrafo Único - Os servidores mencionados no caput deste artigo 
poderão optar por cumprir as respectivas jornadas de trabalho em regime 
de revezamento de 24h x 72 h, sendo 24 horas de trabalho ininterrupto e 
as seguintes  72 horas,  de descanso.

Artigo 3º.-  Os servidores que não pretenderem trabalhar em regime 
de escalas  deverão manifestar essa pretensão de forma expressa  ao seu 
superior hierárquico, hipótese em que cumprirão sua jornada em outros 
estabelecimentos públicos municipais, de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal.

Artigo 4.º-  Serão consideradas horas extraordinárias somente aquelas  
que excederem a jornada de trabalho do servidor e sua remuneração se 
dará como previsto no art. 99 e seus parágrafos, da Lei Complementar 
nº.  146/2011.

Artigo 5.º-  As escalas de serviço serão  elaboradas mensalmente 
pelos responsáveis de cada Setor,  darão ciência ao servidor com posterior 
encaminhamento ao órgão responsável pelo apontamento e controle.

Parágrafo Único - Os servidores dos setores administrativos estarão 
dispensados do regime especial instituído por este decreto.

Artigo 6º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposição em contrário.
                                                São Sebastião,   30  de junho de 2.014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra



O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO 
SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando 
o resultado Final e Classificação dos aprovados no Concurso Público 
aberto pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2014, de 
17 de ABRIL DE 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais 
de Classificação Final e Homologação, publicados no site da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião e SH Dias Consultoria, 

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, 

para ser lotado na Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, município 
de São Sebastião, conforme anexo I.

Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no 
endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 1º piso, Centro, nos dias 
04 (sexta-feira) e 05 (sábado) de julho de  2014, das 08:00 às 15:00, 
impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos em

Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que 

concorre
c) Carteira de Identidade Profissional
Cópia simples:
d) CPF
e) PIS/PASEP
f) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino)
g) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de 

quitação
h) Certidão de casamento
i) Cartão de vacina do candidato
j) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos
k) Cartão de vacina dos filhos
l) Comprovante de contribuição sindical de 2014
m) Comprovante de residência ( conta telefone, extrato de cartão crédito 

ou bancário do mês vigente, contendo a data de emissão do correio do mês 
atual ou anterior)

n) Carteira de Trabalho e Previdência Social
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta 

corrente (xerox da face do cartão)
p) Currículo atualizado
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou PoupaTempo, conf. 

item h do edital de abertura deste concurso
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder 

Judiciário, conf. item h do edital de abertura deste concurso ou protocolo 
de solicitação

t) Preencher o anexo II  a ser entregue juntamente com a documentação.
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a 

entrega dos documentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, 
por procurador, munido de instrumento de procuração particular com firma 
reconhecida com poderes específicos para o presente ato.

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente 
habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada desistência 
do concurso, legitimando a convocação de outro candidato observada a 
ordem de classificação.

Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos 
que estiverem de posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será 
concedida no ato de entrega de documentação.

Art. 4º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS 
esclarece que o candidato que não atender a presente convocação, dentro 
dos prazos determinados será automaticamente ELIMINADO do concurso.

Art. 5º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão 
orientados e resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
– FSPSS.

São Sebastião, 03 de julho de 2014.

ALDO PEDRO CONELIAN JUNIOR
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

ANEXO I
Agente  Comunitário da Saúde (Barra do Sahy)
Classif./ Insc./Candidato
1              506994 FABIO GOMES COSTA

Agente  Comunitário da Saúde (Boiçucanga II)
Classif./ Insc./ Candidato      
1  501176   JOÃO PAULO DAMAS CARRILHO        
                                                                               
Agente  Comunitário da Saúde (Boracéia)
Classif./ Insc./ Candidato                                                    
1             501157    ANA PAULA ROSA DA SILVA
2             507996   JAIARA MACIEL DA SILVA

Agente  Comunitário da Saúde (Cambury)
Classif./ Insc./ Candidato                                                    
1             505466   ROSELI DOS SANTOS CAMARGO

Agente  Comunitário da Saúde (Centro)
Classif./ Insc./ Candidato     
1 504987 CINTIA REGINA DOS SANTOS CUNHA   
                                       
Agente  Comunitário da Saúde (Enseada II)
 Classif./ Insc./ Candidato  
1             505494  SILVIA REGINA WILLWOHL
                                                  
Agente  Comunitário da Saúde (Itatinga I)
 Classif./Insc./ Candidato 
1            505428   ARIANE RAQUEL DE JESUS SOUZA
                                                  
Agente  Comunitário da Saúde (Itatinga II))
Classif./Insc./ Candidato  
1 509617   PRISCILA RAMAK D. FAULHABER DA SILVA A
2 505925   ANILDA FERREIRA RAMOS 
                 

Agente  Comunitário da Saúde (Jaraguá)
Classif./Insc./ Candidato    
1              509860  ELITO PEREIRA SANTOS JÚNIOR
                                        
Agente  Comunitário da Saúde (Juquehy)
Classif./Insc./ Candidato   
1      500673   VALÉRIA DOS SANTOS
2      500703   HELLEN CRISTINA TAVARES BARBOZA
3                501795   THIAGO SOARES DA SILVA
4        506208   FERNANDA BARBOSA DE SOUZA
5                506146   CLEVERSON ANTONIO GOMES VIEIRA

Agente  Comunitário da Saúde (Maresias II)
Classif./Insc./ Candidato   
1             500234   DÉBORA MIQUELE DE SOUSA BELARMINO
 
Agente  Comunitário da Saúde (Olaria)
Classif./Insc./ Candidato  
1  500755 PEDRO FELIPE MALAFAIA BOMFIM
2  508617 MARIA ELIZA SILVÉRIO DO NASCIMENTO

Agente  Comunitário da Saúde (Pontal)
Classif./Insc./ Candidato   
1  504897 VINÍCIUS DE OLIVEIRA CATALDI BARONCELLI
2  508407 SIMONIA DOS SANTOS GARCEZ OLIVEIRA
                                            
Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica
Classif./Insc./ Candidato   
1 508592 HELDER DE SOUZA NUNES
2 508832 LEANDRO DOS SANTOS PRADO
3 508836 FERNANDA SANTANA DE ARAUJO
4 507342 MARIA GERALDA DOS SANTOS R. DE SOUZA
5 505122 IVI FERNANDES GRANER BRIENCE
6 502251 DAYANNE ALVES DE LIMA
7 500921 RUANA BARBOSA RIBEIRO
8 507835 WILLIANS DOUGLAS FERREIRA
9 508565 FLAVIA CARVALHO DO NASCIMENTO
10 501980 MARCELE CRISTINA FERRARI
11 509572 LUCIANA DE OLIVEIRA COELHO
12 508360 INES CRISTINA COURA
13 500208 BERENICE SOFIA DOS SANTOS
14 505763 MARCIANA TEIXEIRA SANTOS
15 501764 ELAINE RODRIGUES BUENO
16 508915 MARCIA APARECIDA SANTANA SILVA
17 501904 MARIA ISABEL SILVA DA SILVA
18 508218 DANIELE CRISTINA DIAS RICARDO
19 503617 THAIS FERNANDES BRANCO DE ALMEIDA
20 500115 MERILIN DE SOUZA LIMA
21 509646 BRUNA CRISTINA DA SILVA
22 501743 ANDREA DE OLIVEIRA SANTOS
23 507727 ELISANGELA DE CARVALHO DOS SANTOS
24 500050 SAMUEL ALVES MELO
25 507161 KELMA CARLA DA SILVA
26 508053 ELOÁ DAS DORES MEDEIROS
27 503299 LUANA DA SILVA SANTOS
28 502569 JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
29 503365 RAYSSA RENATA MOREIRA DE OLIVEIRA
30 500823 PRISCYLLA SANTOS LIBERATO DE OLIVEIRA
31 507995 ISABEL DE OLIVEIRA GALDINO
32 509739 ELENICE SANTANA ANTUNES
33 509824 SANDRA MARA TEIXEIRA DE SOUZA
34 508517 LUCIENE ROSALVO DOS SANTOS
35 502458 JUCILENE MARTINS DA SILVA
36 506402 ROBERTA MOTA PEREIRA CEZAR
37 502499 JANETE DE JESUS SILVA AIRES
38 500296 SANDRA REGINA ROCHA
39 504672 ADRIANA CORREA RIBEIRO
40 509799 DONIZETE FREITAS DE PAULA
41 504053 DEUSMIRO MARIA PEREIRA
42 500181 EDUARDO ANDRE LEONEL

Candidatos Portadores de Deficiência:
MAE - Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica
Em conformidade com o Edital FSPSS 001/2014.
Classif./Insc./ Candidato   
1 502043 VANESSA DE OLIVEIRA SILVA
2 506110 MARA VERENA FREITAS ILARIO
 
Auxiliar de Saúde Bucal
Classif./Insc./ Candidato   
1 507506 BARBARA INÊS DOS SANTOS
2 507549 CRISTINA AP. DA S. HERRERA VICTOR
3 504980 MARCIA DA SILVA
4 503319 GUDIMILA ROCHA SANTOS
5 507622 CAROLINE GRANDISOLLI
6 502112 LUCIMARA FRANCISCO SILVA
7 504788 EDNA ALVES DOS SANTOS
8 507463 LUANE CARDOSO DOS SANTOS
9 509388 MARIA CECILIA MARTINS OLIVEIRA
10 501253 NAJARA SILVA SIQUEIRA
11 508885 MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA RAMOS
12 505200 ERIVELTON LIMA DE MOURA

Auxiliar de Serviços Gerais
Classif./Insc./ Candidato
1 504699 GERALDO APARECIDO DOS SANTOS
2 508276 DOUGLAS DE FREITAS GUARDINI
3 503271 MARIZA DE ARAUJO SILVA
4 501530 CRISTIANE SILVA CHAVES
5 506500 DEBORA DA SILVA
6 508087 BENVINDA GONÇALVES LUIZ ALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01 CONCURSO PÚBLICO 01/2014
7 502070 CAMILA RAFAEL DO NASCIMENTO
8 502709 MARCELA DAIANE DE SOUZA ALVES
9 507883 KEILA DAYANE BATISTA PINHEIRO
10 503400 DOUGLAS BRULHER DOS SANTOS
11 504538 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA FARIAS
12 508078 MARIA LUCIA EVANGELISTA PINTO IWAI
13 503309 ROGÉRIA LUIZA DUTRA DE AMORIM
14 508566 NILSON BATISTA DE MATOS
15 502339 NILZA MAIA DE SOUZA
16 504892 ANA SELMA GOMES DA SILVA
17 504190 ELIANDRA GOMES DE ABREU
18 506240 ELIZANGELA MIRANDA AMARAL
19 503014 EDILENE FREITAS MACEDO DO PRADO
20 504467 MARIO RUBENS DA SILVA MATEUS FILHO
21 507848 LESLI PEREIRA DA SILVA
22 507117 CINTIA APARECIDA DA COSTA

Candidatos Portadores de Deficiência:
QAS - Auxiliar de Serviços Gerais
Em conformidade com o Edital FSPSS 001/2014.
Classif./Insc./ Candidato
1 502459 DIOGO DE BRITO MORAIS

Enfermeiro de Atenção Básica 
Classif./Insc./ Candidato
1 508372 PAULO BARRETO DE ALENCAR
2 500762 VANESKA CRISTIANE CABRAL QUARESMA
3 506730 LÍGIA DORLLY TROMBERT DA SILVEIRA
4 509579 MÁRCIA FEIO SILVA
5 509279 HELAINE SANTANA MARTINS CORDEIRO
6 506735 ARIADNE E. TROMBERT DA SILVEIRA
7 508838 LUCIANE MEDEIROS DE AZEVEDO TEIXEIRA
8 500588 LILIAN SANTIAGO SILVA
9 500052 AMANDA CAMPOS PEREZ
10 504973 DAYANE TEIXEIRA MICHESKI
11 507662 ANA MARGARETH VIANA
12 500653 SIDNEA DA SILVA CARNEIRO
13 504417 SHIRLEI SANTANA ALCANTARA
14 509201 GUSTAVO LACOMBE DE MELO
15 508230 RAQUEL MARTINS
16 508522 FERNANDO VALERIO ALVES
17 509673 VIVIANE DA SILVA ARAUJO
18 507019 CARLOS EDUARDO PESTANA
19 503927 IZABELLE C. DE OLIVEIRA GONÇALVES
20 509814 JULIANA NASCIMENTO MARTINS
21 509267 RUANE KETLIN BARBOSA DE LIMA
 
Candidatos Portadores de Deficiência:
SEN - Enfermeiro de Atenção Básica
Em conformidade com o Edital FSPSS 001/2014.
Classif./Insc./ Candidato
1 507528 ADRIANA DA COSTA ROSA

Gestor de Recursos Humanos
Classif./Insc./ Candidato
1 505275 ANA PAULA RODRIGUES COSTA

Médico 1 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista 20h)
Classif./Insc./ Candidato
1 505076 LEONARDO LORENZON

Médico 1 da Atenção Básica (Ginecologista 20h)
Classif./Insc./ Candidato
1            05082       LEONARDO LORENZON

Médico 1 da Atenção Básica (Pediatra 20h)
Classif./Insc./ Candidato
1 509682 ADRIANO MARQUES
 
Médico 2 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista 30h)
Classif./Insc./ Candidato
1 507184 PAMELLA DALINE FONSECA RODRIGUES

Médico 2 da Atenção Básica (Pediatra 30h)
Classif./Insc./ Candidato
1 500535 HELENA WALDNER 
 
Médico 3 da Atenção Básica (Clínico Geral/Generalista 40h)
Classif./Insc./ Candidato
1 506288 ALESSANDRO LEMOS PASSOS LOIOLA
2 507183 PAMELLA DALINE FONSECA RODRIGUES
3 505735 NELSON TERUYUKI KANASHIRO

Médico 3 da Atenção Básica (Ginecologista 40h)
Classif./Insc./ Candidato
1 505898 JOSE AURELIO GIANNONI DE CARVALHO

Médico 3 da Atenção Básica (Pediatra 40h)
Classif./Insc./ Candidato
1 503746 CARLOS ALBERTO DE MATTOS

Odontólogo da Atenção Básica
Classif./Insc./ Candidato
1 500437 LILIAN BATISTA KAWANO
2 508533 CESAR AUGUSTO FURIATTI
3 503551 CAIO CESAR DE SOUZA LOUREIRO
4 500259 EDUARDO MARTINS MAIA
5 503502 JULIANA FERNANDA GALVAO CUSSIOL
6 507915 ROMULO FRANCISCO DE ALMEIDA
7 502026 LUCIANA GARCIA SILVA MARSARIOLI
8 507065 CRISTINA BUENO BRANDAO
9 500609 FELLIPE MORETTE ARANTES

Recepção
Classif./Insc./ Candidato
1 505795 MARCELA CAROLINA RICCI
2  508486 ANANIAS ALVES DE MATTOS
3 502955 SILVIA APARECIDA MARTINS
4 501756 JAQUELINE BEU
5 504375 LORENA LÚCIA RODRIGUES COÊLHO
6 504156 VANESSA DOS SANTOS VICENTE BOKERMAN
7 508130 SAMUEL SANTOS MOREIRA
8 509875 GABRIELA BARUSCO SARNELLI
9 501924 DULCE HELENA DA CRUZ AMANCIO
10 508476 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
11 508560 MARELIZA SANTANA RODRIGUES
12 505204 MARIZA CAMPOS BASTOS
13 500078 GLAUCIA PUERTAS
14 507852 LUCINEIA ALVES DE BRITO
15 508220 MARCELO DE MORAIS
16 503999 RAFAEL HENRIQUE DE MORAES GUEDES
17 504741 RENATA DA SILVA CALDEIRA
18 506605 TALITA MATOS LOPES
19 508631 PALOMA ALVES SANTOS
20 503433 MARIA NELI CORDEIRO NOGUEIRA
21 508860 CLEIDE CHAGAS
22 501979 MARIA APARECIDA DA SILVA MELO

ANEXO II
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA
DE ANTECEDENTESE PENALIDADES

(exigência prevista no ítem “h” do Edital 01 do Concurso Público da FSPSS-
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião).

IDENTIFICAÇÃO 
Nome:  ___________________________________________________
Documento: _______________________________________________
Cargo:__________________ Insc.Concurso nº ___________________
Classificação:    _____  ° lugar .
 
O (A) candidato (a) acima identificado (a) :   
(  ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no 

exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar 
de advertência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qualquer 
órgão público ou entidade da esfera federal, estadual, distrital ou municipal.   

(   ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que AINDA RESPONDE...  

(  ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que JÁ RESPONDEU... 
... a processo no exercício profissional ou de qualquer função pública, 

conforme discriminado a seguir: 

Processo:  (   )  Administrativo     (   ) Disciplinar 
Esfera:       (   )  Federal    (   ) Estadual    (   )  Distrital   (  ) Municipal
PENALIDADE: _________________________________________   
ANDAMENTO: _________________________________________

(   ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo civil em 
qualquer Estado da Federação na qual teria como parte lesada a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  

(   ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com 
sentença transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de 
Justiça do Estado _______________________________, no qual teria 
como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor 
(podendo ser resumido):
___________________________________________________________
__________________________________.

(   ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo criminal em 
qualquer Estado da Federação.  

(   ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo criminal, com 
sentença transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de 
Justiça do Estado _______________________________, com seguinte 
teor (podendo ser resumido): 
___________________________________________________________
______________________________________.

(   ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com 
sentença transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do 
Estado _______________________________, relativo a CRIMES 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser 
resumido):
___________________________________________________________
______________________________________.

D E C L A R A  entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais 
exigida no edital de chamamento nº 01/2014, bem como ter ciência de que 
deverá entregar certidão de distribuição cível no prazo de 30 dias, como 
forma de cumprimento das normas editalícias.

D E C L A R A, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das 
informações ora prestadas poderá acarretar a eliminação  do  concurso, 
sem prejuízo da responsabilidade penal pela prática do delito de falsidade 
ideológica, previsto no Código Penal Brasileiro. 

São Sebastião, _____/_____/______.  
___________________________________ (assinatura do candidato)  

Testemunhas:
_______________________________________
Assinatura e Matrícula do Servidor Público
_______________________________________
 Assinatura e Matrícula do Servidor Público
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