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RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS
DA CÂMARA MUNICIPAL
REQUERIMENTO Nº. 304/14

Solicita ao Poder Executivo reforma geral no campo de futebol do bairro do Morro do Abrigo.
Sr. Presidente, 
Considerando que o bairro do Morro do Abrigo é um dos mais populosos do nosso município. 
Considerando que, apesar disso, o bairro oferece pouquíssimas opções de lazer para os seus 

moradores.
Considerando que as atividades esportivas são de fundamental importância para a saúde e 

também para a inserção social dos jovens e adultos na sua comunidade. 
Considerando que, a prática do futebol está entre essas raras opções de lazer das crianças, 

adolescentes e adultos do Morro do Abrigo. 
Considerando que, para a prática desse esporte, os moradores têm somente uma opção, que é o 

campo de futebol de grama do bairro. 
Considerando, entretanto, que há muitos anos esse campo de futebol não recebe qualquer tipo de 

melhoria por parte da Administração Municipal. 
Considerando que, no ano passado, este vereador já apontou necessidade de intervenção 

municipal no campo de futebol deste bairro. 
Considerando que, em função dessa falta de ações, o campo do Morro do Abrigo precisa de uma 

reforma geral em toda sua estrutura. 
Considerando que esta reforma deve incluir reparos nos vestiários, alambrados, banco de reservas 

e também no gramado do campo. 
É que
O vereador infra-assinado, nos termos regimentais em vigor, REQUER do exmo. Sr. prefeito 

municipal digne-se V.Excia. prestar à esta Casa de Leis os seguintes esclarecimentos:
1) A Prefeitura tem em seu cronograma de obras previsão para reforma geral no campo de futebol 

do Morro do Abrigo?
2) Em caso positivo, quando o serviço deve ser iniciado?
3) Em caso negativo, o que pode ser feito para sanar os problema acima apontados?
Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, 21 de maio de 2014.

Edivaldo Pereira Campos
Teimoso – Vereador-PSB

Ofício n.º 444/ 2014.
São Sebastião, 13 de junho de 2014.

Senhor Presidente,
Cumprindo as determinações legais inerentes, afetas a matéria; em especial obediência às 

disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, bem como a regra Regimental deste Poder 
Legislativo, de conformidade com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me a 
Vossa Excelência, Nobre Vereador, observado o prazo legal, nos seguintes termos:

Em atenção ao Requerimento nº. 304/2014 recebido no dia 02/06/2014, de autoria do Ilustre 
Vereador Edivaldo Pereira Campos (Teimoso), aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara 
Municipal, Requerimento este que solicita informações sobre a reforma geral no campo de futebol do 
bairro do Morro do Abrigo, na forma que se requer, há que se responder o seguinte, que como bem 
salientaram o Nobre Vereador tal pretensão destes Alcaides é de fato cumprir, não apenas esta, mas 
todas as suas metas, na forma veiculada na Campanha, uma vez que se trata de compromisso firmado 
com a Sociedade;

Por se tratar de matéria que envolve não apenas a vontade do Administrador, mas a sua viabilização 
por critérios legais próprios, de fato serão tomadas todas as medidas administrativas e de gestão para 
o alcance deste objetivo.  

Diante desta evidência inegável da necessidade de serem cumpridas as formalidades legais 
próprias, passo as respostas pontuais: 

1) Informamos ao Nobre Edil que  a Prefeitura de São Sebastião tem previsão para reforma do 
Campo de Futebol do Morro do Abrigo. Outrossim, temos realizado manutenções periódicas em 
diversos espaços esportivos, o que inclui o referido campo; recentemente, realizamos capina do 
mato do entorno de toda a área e, nesta semana, realizaremos poda do gramado e demarcação do 
campo de Futebol. Para os próximos dias, já se encontra programada, em parceria com a SEADRE 
– Secretaria das Administrações Regionais – a manutenção do telhado do vestiário, com reposição 
e troca de telhas. Já emitimos Requisição para aquisição dos materiais necessários à execução dos 
reparos em geral, incluindo hidráulica e pintura do espaço, serviços que serão realizados em parceria 
com a SEADRE tão logo cheguem os materiais pedidos;

2) Temos planejamento de revitalização do campo de Futebol do Morro do Abrigo, como temos 
feito em outros equipamentos esportivos ao longo deste ano de 2014, como revitalizamos o Ginásio 
Municipal de Esportes José de Souza “Gringo” e o Complexo Esportivo do Varadouro, a Quadra de 
Esportes da Olaria e, no momento, envidamos esforços na revitalização da Quadra de Esportes de 
Juquehy;

3) Prejudicado.
Respondidas as questões levantadas pelo Requerimento em retro cotado, reitero a mais alta 

estima e consideração, fazendo menção dos votos e do desejo, sejam sempre contínuos, o esforço 
e a dedicação com que Vossa Excelência tem se ativado no exercício de suas funções legislativas.

Atenciosamente
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº. 6229/2014

REQUERIMENTO Nº. 305/14
Solicita ao Poder Executivo construção de muro de contenção, nivelamento de pavimento e 

limpeza da rua Valeriano A. Neves, no bairro do Itatinga.
Sr. Presidente, 
Considerando que a Rua Valeriano A. Neves, é uma importante via pública com dezenas de 

residências no bairro do Itatinga. 
Considerando que esta via pública também é importante porque nas suas proximidades estão uma 

escola e uma creche municipal.
Considerando que atualmente esta rua encontra-se em estado de abandono, praticamente sem 

condições de tráfego. 
Considerando que um dos principais problemas desta via é o constante deslizamento de barro 

provocado por barranco existente em uma de suas laterais. 
Considerando que este grave problema existe porque, quando da sua abertura, não foi construído 

o necessário muro de contenção no local. 
Considerando que estes deslizamentos colocam em risco residências e também o muro da creche 

existente local. 
Considerando que, além deste grave problema, a Rua Valeriano A. Neves também tem inúmeros 

bloquetes soltos no leito carroçável e incontáveis buracos provocados pelo desnivelamento do piso. 
Considerando que, além disso, boa parte do trecho da via está tomado por muito lixo e mato, 

provocando o surgimento de roedores e animais peçonhentos no local. 
Considerando que há vários meses os moradores das proximidades pedem solução para esses 

graves problemas sem obter retorno do Poder Público. 
É que:
O vereador infra-assinado, nos termos regimentais em vigor, REQUER do Exmo. Sr. Prefeito 

municipal, digne-se V.Excia. prestar à esta Casa de Leis os seguintes esclarecimentos:
1) A Administração tem projeto para recuperação, construção de muro de arrimo e nivelamento do 

pavimento da Rua Valeriano A. Neves, no bairro do Itatinga?
2) Em caso positivo, quando os serviços serão executados?
3) Em caso negativo, quais as alternativas para solucionar os problemas acima apontados?
Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Miltão dos Santos, 21 de maio de 2014.

Edivaldo Pereira Campos
Teimoso – Vereador-PSB

Ofício n.º 445/ 2014.
São Sebastião, 13 de junho de 2014.

Senhor Presidente,
Cumprindo as determinações legais inerentes, afetas a matéria; em especial obediência às 

disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, bem como a regra Regimental deste Poder 
Legislativo, de conformidade com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me a 
Vossa Excelência, Nobre Vereador, observado o prazo legal, nos seguintes termos:

Em atenção ao Requerimento nº. 305/2014 recebido no dia 02/06/2014, de autoria do Ilustre 
Vereador Edivaldo Pereira Campos (Teimoso), aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara 
Municipal, Requerimento este que solicita informações sobre a construção de muro de contenção 
nivelamento de pavimento e limpeza da Rua Valeriano A. Neves no bairro do Itatinga, na forma que se 
requer, há que se responder o seguinte, que como bem salientaram o Nobre Vereador tal pretensão 
destes Alcaides é de fato cumprir, não apenas esta, mas todas as suas metas, na forma veiculada na 
Campanha, uma vez que se trata de compromisso firmado com a Sociedade;

Por se tratar de matéria que envolve não apenas a vontade do Administrador, mas a sua 
viabilização por critérios legais próprios, de fato serão tomadas todas as medidas administrativas e de 
gestão para o alcance deste objetivo.  

Diante desta evidência inegável da necessidade de serem cumpridas as formalidades legais 
próprias, passo as respostas pontuais: 

a)  Informamos ao Nobre Edil que esta Administração já promoveu estudos no local e, no 
momento estamos estudado a viabilidade legal das ações, tendo-se em vista que parte significativa 
das obras ocuparão áreas de terceiros;

b)  Conforme acima explicado, fizemos os estudos necessários e estamos em uma fase de 
análise jurídica, após o que, efetuaremos as ações necessárias;

c)  Informamos que estamos enviando equipe técnica ao local para, além de aprofundar os 
estudos necessários, visando alternativas, indicar medidas paliativas que visem a diminuição dos 
riscos.

Respondidas as questões levantadas pelo Requerimento em retro cotado, reitero a mais alta 
estima e consideração, fazendo menção dos votos e do desejo, sejam sempre contínuos, o esforço e 
a dedicação com que Vossa Excelência tem se ativado no exercício de suas funções legislativas.

Atenciosamente
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador ERNANE PRIMAZZI
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº. 6230/2014

Palestra sobre projeto “Visão Costeira” 
para alunos de Barra do Una

Um dos objetivos é percorrer o 
município via mar para observar 
vários ambientes: terrestre e marinho

Cerca de 40 alunos da EM Sebastiana Costa 
Bittencourt, na Barra do Una,  Costa Sul do município, 
participaram de palestra ministrada pelo secretário de 
Meio Ambiente, Eduardo Hipólitodo Rego, sobre o 
projeto “Visão Costeira”.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a 
Secretaria de Educação na rede municipal de ensino e 
já envolveu aproximadamente 1.500 estudantes dos 8º 
e 9º anos do Ensino Fundamental.

Com a projeção de imagens em um telão, o 
secretário mostrou o que consiste a proposta, que tem 
vários objetivos. Um deles é percorrer o município 
via mar para observar vários ambientes: terrestre e 
marinho.  

Durante o trajeto, os alunos devem constatar os 
processos de ocupação antrópica, desenvolvimento 
urbano e a atual condição ambiental do percurso. 
“Vocês moram em uma região especial, com áreas 
protegidas e um ecossistema importante. Conhecer 
melhor o lugar onde se vive é uma maneira de passar 
a ter consciência da importância da preservação e, 
assim, cuidar do meio ambiente”, acredita Hipólito.  

Como em outras unidades escolares que já 
participaram a palestra sempre ocorre um dia antes 
da navegação, que só acontece em caso de condições 
climáticas adequadas.

Escuna
Os participantes de Barra do Una  deverão terão a 

aula extraclasse , com saída da praia de São Francisco, 
na área central da cidade. A bordo de uma escuna, os 
alunos poderão desfrutar da diversidade ambiental 
do município, passando por mangues, praias, costões 
rochosos, entre outros.

No decorrer do percurso, eles ouvirão as explicações 
do secretário e deverão registrar tudo o que observam 
por meio de fotografias e vídeos. Há possibilidade, 
inclusive, dos alunos conseguirem flagrantes 
ambientais com animais marinhos, como golfinhos e 
tartarugas, e até de encontrar lixo – realidade negativa 
provocada pela péssima conduta de algumas pessoas.

Para os estudantes, o projeto é bem interessante. 
“Espero conseguir bons flagrantes, como ver golfinhos 
e não encontrar poluição. Nunca participei de nada 
parecido e tomara que o tempo esteja bom para a 
gente aproveitar”, fala a aluna Heloísa Helena Silva 
dos Santos, 12, moradora em Boraceia há pouco mais 
de dois anos.

Continuidade
O material coletado será comparado com os dados 

da Semam (Secretaria de Meio Ambiente), assim 
como catalogado e documentado. A ideia também é 
que o projeto tenha continuidade na escola, por meio 
de trabalhos ou outras atividades produzidas pelos 
alunos.

De acordo com o secretário, outra finalidade 
da iniciativa é construir um acervo sobre a cidade 
com tudo o que foi registrado pelos alunos e utilizá-
lo, eventualmente, em pesquisa científica e/ou 
planejamento urbano.

O VisãoCosteira também já contou com a 
participação de aproximadamente 30 professores da 
rede municipal de ensino, os quais tiveram aula prática 
de geografia. Os educadores lecionam as disciplinas 
de geografia, história e ciências. O curso de formação 
“Atlas Ambiental” foi realizado em quatro módulos.

Projeto Bijupirá
Em Barra do Una, o mesmo grupo de alunos 

também recebeu informações do gerente comercial 
da empresa Maricultura Itapema, Domingos LLorca, 
sobre o projeto Bijupirá, que é desenvolvido na cidade.

O trabalho é realizado em espaço na Praia Grande 
(antigo Balneário dos Trabalhadores) e consiste em 
um laboratório de produção de alevinos (larva do 
peixe logo após seu nascimento), sem qualquer ônus 
ao município.

O projeto sustentável é o único no país em 
funcionamento e visa melhorar as condições de vida 
da comunidade sebastianense. Uma delas é oferecer 
opção para diversificar sua atividade gerando aumento 
da renda e assegurando o direito do pescador retirar o 
seu sustento dos ecossistemas marinhos.

O Bijupirá é um peixe nativo presente na costa 
brasileira apreciado pelo sabor e textura da sua 
carne. A espécie possui importantes características 
como crescimento acelerado e excelente conversão 
alimentar.

Secretário de Meio Ambiente esclarece objetivo da iniciativa

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 138 - 29 de agosto de 2014 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2



ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei nº 1.786/05,

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à Sociedade Civil sem 

fins lucrativos CLUBE DA MALHA DE SÃO SEBASTIÃO, com o objetivo 
de execução de atividade na área do desporto, conforme o 3ª Termo Aditivo 
ao Convênio anexo, parte do presente decreto.

Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 15/04/2014, incluindo o pagamento das 
despesas referentes ao período.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário. 
 

        São Sebastião,     20       de  agosto de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra
  

3º TERMOADITIVO DE CONVÊNIO
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO e o CLUBE DA MALHA DE 

SÃO SEBASTIÃO, já qualificados no Termo de Convênio do Decreto nº. 
5072/2011, resolvem firmar este 3º Termo Aditivo ao Convênio, mediante 
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem como objeto a alteração no prazo de vigência 

do convênio por mais 09 (nove) meses, contados a partir da data de seu 
vencimento, e com término previsto para 31/12/2014, permanecendo 
inalteradas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do Convênio fica prorrogado por mais 9 (nove) 

meses, até 31 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Termo de Convênio, sendo 

este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este Termo 

Aditivo ao Termo de Convênio em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo qualificadas, para que surta seus efeitos 
jurídicos e legais.

São Sebastião,      20        de agosto de 2014. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

PAULO LINDBERG GOMES OLIVEIRA
Presidente Clube da Malha

TESTEMUNHAS:
1. _______________________ 2. _________________________
   Fábio Figueiredo Lopez  José Francisco da Silva
   CPF: 281.308.308-92                      CPF: 306.639.118-34 

DECRETO Nº 6116/2014

DECRETO Nº 6117/2014

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro ao Instituto Verdescola objetivando a execução de atividades na área de Proteção Social Básica a 
Crianças e Adolescentes.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2291/2014;
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de Organização da Sociedade Civil de Interessa Público – OSCIP, Instituto Verdescola, 
objetivando a execução de atividades na área de Proteção Social Básica para Crianças e Adolescentes, conforme convênio anexo.

Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
                                           São Sebastião,  20 de Agosto de 2014. 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
Termo de Convênio entre  o Município de São Sebastião e o Instituto Verdescola, para   execução do Plano  Socioeducaçacional  para Crianças e 

Adolescentes.
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, ente  jurídico de direito público interno, com sede administrativa no Município de São Sebastião, à Rua Sebastião 

Silvestre Neves, 214 – Centro, inscrito na CNPJ sob nº 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito, 
Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7 e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominado MUNICÍPIO  e o 
INSTITUTO VERDESCOLA, doravante denominada OSCIP,    com sede na Rua Marginal, nº 44, Vila Sahy, deste município,  sem fins lucrativos,  inscrita  
no CNPJ sob n.º 07.707.869/0001-10 qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta do processo MJ nº 
08071.0049645/2006-07 e do despacho da Secretaria Nacional de Justiça,  neste ato representado por  sua Presidente, Sra. Maria Antonia Magalhães Civita, 
brasileira, viúva, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 3.577.052-1  SSP-SP e do CPF n.º 065.171.158-46, resolvem celebrar  o presente   CONVÊNIO, 
autorizado pela Lei Municipal nº 2291/2014, de 19 de Agosto de 2014, com recursos alocados no Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente,  
que será regido pelas cláusulas e condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
•	 O presente Convênio  tem por objeto o desenvolvimento e execução do Projeto Verde Educação e Cultura  por meio  de ações socioeducativas,  

destinado às crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, do bairro de Vila Sahy, do Município de São Sebastião, SP,  
promovendo assim proteção social básica para os beneficiários, com atendimento  gratuito à   população carente dessa faixa etária, de  conformidade com as 
diretrizes de ação social, na área do atendimento à  criança e ao adolescente, objetivando atingir a meta mensal  de 200 (duzentos) atendimentos , consoante 
o Plano de Trabalho específico.

•	 O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I, devidamente aprovado pelo Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, podendo ser melhor  ajustado de comum acordo entre as partes, por meio de:

a) registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajuste que não acarrete alteração dos valores definidos 
na Cláusula Quinta; e

b) celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem  alteração de valores definidos na Cláusula Quinta.
•	 Para a consecução do objeto deste Convênio, o Município  contará com o auxilio da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano e da 

Secretaria de Educação, doravante denominadas  SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a OSCIP, desenvolverá atividades relativas à área da criança e do adolescente, com ações socioeducativas, 

ambientais e culturais com demanda estimada de 200(duzentos ) atendimentos mensais objetivando atingir o somatório de 2.400 (dois mil e quatrocentos) 
atendimentos, no período compreendido no prazo de vigência deste ajuste. 

2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em 20% (vinte por cento) para mais ou para menos sempre 
com vistas ao cumprimento da meta total, inalterado os repasses trimestrais de recursos do MUNICÍPIO, calculados em função da meta mensal estimada no 
“caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta.

2.3 Se a OSCIP não atingir a meta total fixada nas cláusulas 2.1 e 2.2 ficará obrigada a restituir ao MUNICÍPIO  os recursos financeiros diretos 
correspondentes aos atendimentos não efetivados, com exceção dos custos indiretos, não vinculados ao número de atendimentos, no prazo fixado para 
prestação de contas final, tratada na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
3.1 Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a execução dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos 

instrumentos legais ajustados com a OSCIP, respeitando-se a legislação específica em vigor.
3.2 Dar conhecimento à OSCIP das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo PODER PÚBLICO e aprovadas pelo Conselho Municipal de Direitos 

da Criança e do Adolescente.
3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela OSCIP em decorrência deste Convênio.
3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste  Convênio.
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório trimestral apresentado pela OSCIP, encaminhando posteriormente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição 

necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme disposto abaixo;

Parcela Data Condição

01 (Ago) Até 10 (dez) dias após a Assinatura do Convênio.

02 (Nov) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da 
1º parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º parcela e respectivo 
relatório das atividades desenvolvidas no período.

03 (Fev) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 
2º parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas da 2º parcela e respectivo 
relatório das atividades desenvolvidas no período.

04 (Maio) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 
3º parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas da 3º parcela e respectivo 
relatório das atividades desenvolvidas no período.

3.6 Assinalar prazo para que a OSCIP adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste CONVÊNIO, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA OSCIP
4.1 Executar, conforme aprovado pelo MUNICÍPIO  e pelo  CMDCA,  o Plano de Trabalho, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e 

buscando alcançar eficiência, efetividade e economicidade em suas atividades;
•	 Assegurar a SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente as condições necessárias ao acompanhamento, à 

supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução dos serviços, objeto deste Convênio.
•	 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 

realizadas  na prestação dos serviços objeto deste Convênio,  conforme estabelecido na Cláusula Primeira e especificado no Plano de Trabalho;
•	 Apresentar prestação de contas ao MUNICÍPIO, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima e Oitava  deste  Convênio.
•	 Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, atualizados e em 

boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos responsáveis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente, de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

•	 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do  Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e do FUMCAD, 
em materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, prospectos, relatórios e folders institucionais, conforme modelo oficial a ser fornecido pelo Conselho.

•	 Prestar, com os recursos oriundos deste Convênio, atendimento gratuito à população carente, nos termos do Plano de Trabalho  aprovado, em 
conformidade com as diretrizes de ação social contidas nos Programas Federal e Municipal de Proteção Social Básica.

•	 Responsabilizar-se, integralmente, pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária, referentes aos recursos humanos que utilizar  na 
execução do objeto deste Convênio, decorrentes do  ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem como por todo os ônus tributários ou extraordinários 
que incidam sobre o presente instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;

•	 Restituir ao MUNICÍPIO, o valor repassado nos seguintes casos:
•	 -  não for executado o objeto deste Convênio;
•	 - os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida;
•	 -  não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Convênio  é de R$ 1.424.725,06 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e seis 

centavos), sendo a primeira parcela no valor de R$ 458.403,73, a segunda no valor R$ 329.790,29, a terceira no valor de R$ 313.923,90 e a quarta no valor 
de R$ 322.607,14, conforme disposto abaixo:

I – As 2 primeiras parcelas onerarão a Unidade Orçamentária 02.04.04 – 08.243.40012.282000 3.3.50.43.00.0000 do orçamento de 2014; e 
II- As  2 parcelas restantes  onerarão  o Orçamento do exercício de 2015 com dotação orçamentária registrada por simples apostila, dispensando-se a 

celebração de termo aditivo, mantida a programação anterior aprovada, ou celebração de termo aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos 
no caput desta cláusula;

5.2  – Os recursos repassados pelo MUNICÍPIO  à OSCIP,  enquanto não utilizados, deverão  ser aplicados no mercado financeiro, devendo os resultados 
dessa aplicação ser revertidos exclusivamente à execução do objeto deste Convênio.

5.3 – Havendo atrasos  nos  desembolsos previstos no cronograma estabelecido na Cláusula Sexta abaixo, a OSCIP poderá realizar adiantamentos com 
recursos próprios à conta bancária indicada pelo MUNICÍPIO, tendo reconhecidas as despesas efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos valores 
ainda não desembolsados e que estejam previstas no Programa de Trabalho.

5.4 – Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e realizadas no período compreendido entre a data original de encerramento 
deste Convênio  e a formalização da nova data de inicio,  serão consideradas legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O MUNICÍPIO  efetuará o repasse de recursos financeiros de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Plano  de Trabalho, Anexo I, e 

item 3.5,  da clausula terceira deste Convênio, observado  o § 3º,  do art.116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, de beneficiários atendidos,  conforme previsto na clausula segunda, desde que 

cumpridas as exigências previstas na cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº  170.094-4, agencia 0504-5, do Banco Bradesco S/A; 
6.3 O parecer negativo da SECRETARIA, ou do  Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, implicará na suspensão do repasse dos 

recursos, até a completa adoção  das providências solicitadas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A OSCIP elaborará e apresentará trimestralmente ao MUNICÍPIO prestações de contas instruídas  com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do MUNICÍPIO, conforme modelo por 

este fornecido , acompanhado de cópias dos documentos fiscais pagos até o mês da prestação de contas;
III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da aplicação dos recursos;
IV – Extrato bancário, da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio  e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI Relatório das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de qualidade definidas 

no Plano de Trabalho;
VII - Certidões, apresentando situação regular  relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS (SEFIP), assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal;
7.2 Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão conter a quitação do valor pago a ser datada pelo fornecedor, 

constar o atestado de recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da OSCIP, apor   no seu corpo carimbo contendo 
o número do Convênio, devidamente acompanhada do respectivo comprovante do pagamento efetuado. 

7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 10º (décimo) dia útil do mês  de cada trimestre  à SECRETARIA. 
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A fim de atender ao previsto nas Instrução  nº 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além de outras que tenham  surgido,  a OSCIP 

deverá apresentar os seguintes documentos complementares:
I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas, com os comparativos entre as metas previstas 

e as alcançadas;
II – conciliação bancária do mês de encerramento  da conta corrente especifica aberta, incluídas as receitas auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;
III - demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, computadas pela OSCIP,  por fonte  de recursos e por categoria 

ou finalidade dos gastos, aplicadas no objeto deste Convênio, conforme modelo  da Instrução  nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou 
outra que a substituir.

IV – comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas 
hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio;

VI – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores repassados pelo MUNICÍPIO, referente ao exercício em que o 
numerário foi recebido;

8.2  A OSCIP deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 
60(sessenta) dias após o encerramento deste Convênio.

CLÁUSULA NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência, especialmente 

para: 
I – Cobrir ou efetuar despesas a título de taxa de administração, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme preceitua a CLT,   ou Serviços de Trabalhadores 

Autônomos  conforme Legislação Especifica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários,
III – Despesas realizadas antes da vigência deste  Convênio;
IV – Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V – Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo em decorrência de atraso no repasse 

dos recursos pelo MUNICÍPIO;
VI – Despesas realizadas ou pagas após o encerramento deste Convênio, mesmo que ocorridas na sua vigência;
VII – Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
•	 As despesas glosadas durante a vigência deste Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original sem os acréscimos,  na planilha de 

prestação de contas e o valor glosado deverá ser restituído à conta especifica, mencionada neste Convênio;
•	  As despesas glosadas após o encerramento deste Convênio  deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original,  sem os acréscimos na planilha 

de prestação de contas e o valor glosado deverá ser devolvido ao MUNICÍPIO, em conta a ser informada pela Secretaria da Fazenda.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 
Este Convênio  terá vigência de 12 (doze)   meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período ou sua fração,  a critério 

das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto, proveniente de captação de verba e disponibilidade  no FUMCAD.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 Este Convênio  poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias 

ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas cláusulas ou por infração legal. 
11.2 Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo.
11.3 Este Convênio  estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, 

em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na OSCIP;
11.4 Este  Convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação, em caso de reincidência 

do parecer negativo da SECRETARIA  ou do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o mesmo relatório ou omissão da correção 
pela OSCIP. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio  poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes ou por apostila, desde que observados  os limites do seu 

objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 O MUNICÍPIO  fará  publicar  este Convênio, em  órgão oficial de imprensa do município ou, na falta deste, em jornal de regular circulação da região,  

no prazo, na forma e para os fins da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram ao MUNI9CÍPIO nenhum  vínculo de natureza laboral ou empregatícia com relação 

aos recursos humanos utilizado pela OSCIP, ficando expressamente afastada a responsabilidade daquele por encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais,  resultantes do presente Convênio.

14.2 Todas as comunicações relativas ao cumprimento deste Convênio  serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos 
partícipes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio eletrônico  de comunicação, devidamente comprovada por recibo;

14.3 O MUNICÍPIO  não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos  transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
15.1  As partes elegem o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Sebastião- SP,  com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou 

venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Convênio, o qual é celebrado  som observância  das Leis 8.666/93 e  9.790/99,  bem como 
das Resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Sebastião  - CMDCA/SS e das disposições complementares vigentes.

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo de Convênio em quatro vias de igual teor,  na presença das testemunhas abaixo.
São Sebastião,  20 de agosto de 2014.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Maria Antonia Magalhães Civita
Presidente

INSTITUTO VERDESCOLA
Testemunhas:
1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

Prefeitura de São Sebastião
ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PROCESSOS PARA PUBLICAÇÃO EM EDITAL

Tendo sido improfícuos os meios de Notificar sobre as autuações “pessoalmente” e “por via postal registrada”. Informe-se aos proprietários dos imóveis relacionados e assim cadastrados junto ao Cadastro Municipal, a providenciarem 
a manutenção dos mesmos conforme estabelecido na Lei Municipal 848/92, 1620/03, 112/10, 1644/03 e 2256/13 no prazo de 30 dias a partir desta publicação, sob pena de novas sanções previstas na Lei.
Havendo necessidade de maiores informações, solicitá-las junto à Secretaria de Meio Ambiente – Rua Antonio Januário do Nascimento nº 213 – Centro - Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais.

INTERESSADO AUTO VALOR DATA DO 
AUTO PROCESSO ENDEREÇO DO IMÓVEL

1 ANGELO BULGARELLI 23409 – MULTA AMBIENTAL – Infração ao Art. 33º - Inciso XIII 
da Lei 848/92 R$ 500,00 09/06/14 6811/14 Rua Evaristo da Veiga, nº 142 – Barequeçaba

2 AURELIO BORELLI E OUTROS 23410 – MULTA AMBIENTAL – Infração ao Art. 33 - Inciso XIII 
da Lei 848/92, alterada pela Lei 2256/13 R$ 500,00 09/06/14 6812/14 Rua Comendador Emilio Romi - Barequeçaba

3 BENEDITO SERGIO DE OLIVEIRA 23368 – MULTA AMBIENTAL –Infração ao Art. 33º - Inciso V 
da Lei 848/92 R$ 1500,00 16/06/14 6809/14 Rua José Veríssimo dos Santos, 608 - Itatinga

4 BENEDITO SERGIO DE OLIVEIRA 23411 – MULTA AMBIENTAL –
Infração ao Art. 33º - Inciso V da Lei 848/92 R$ 1500,00 16/06/14 6809/14 Rua José Veríssimo dos Santos, 602 - Itatinga

5 EXPEDITO PEREIRA DA FONSECA 23411 – MULTA AMBIENTAL –
Infração ao Art. 33º - Inciso XII da Lei 848/92 R$ 500,00 16/06/14 7205/14 Rua José Pacini, 910 - Topolandia

6 HOR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SC LTDA 19599 – MULTA AMBIENTAL – 
Infração ao Art. 1º da Lei 1644/03 R$ 750,00 27/06/14 7208/14 Av Olavo Bilac, 721 e 756 – Canto do Mar

7 HOR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SC LTDA 23398 – MULTA AMBIENTAL – 
Infração ao Art. 1º § 2º da Lei 1644/03 R$ 750,00 30/06/14 7208/14 Rua Euclides da Cunha, ao lado 525 - Canto do Mar

8 IOLANDA DE SANTANA 19596 – MULTA AMBIENTAL – 
Infração ao Art. 1º da Lei 1644/03 R$ 750,00 18/06/14 7200/14 Av Machado de Assis, 805 – Canto do Mar

9 MELISA MIYASAKA SAKAMOTO 23414 – MULTA AMBIENTAL – 
Infração ao Art. 1º - Inciso III da Lei 1644/03 R$ 750,00 15/07/14 7774/14 Rua Gunji Kajiya, 273 – Portal da Olaria

10 MELISA MIYASAKA SAKAMOTO 23415 – MULTA AMBIENTAL – 
Infração ao Art. 1º - Inciso III da Lei 1644/03 R$ 750,00 15/07/14 7775/14 Rua Gunji Kajiya, 287 – Portal da Olaria

11 NAYME CARDIM KENNER 23303 – MULTA AMBIENTAL – 
Infração ao Art. 1º - Inciso III, § 2º  da Lei 1644/03 R$ 750,00 21/07/14 7979/14 Av Manoel Teixeira, s/nº - São Francisco

12 NELLY LUNA MARTIN 23398 – MULTA AMBIENTAL – 
Infração ao Art. 1º - Inciso III, § 2º da Lei 1644/03 R$ 750,00 30/06/14 7211/14 Av Machado de Assis, ao lado do nº 58 – Canto do Mar

 __________________________________________      ______________________________________
  Luiz Teixeira da Silveira        Eduardo Hipolito do Rego
              Chefe                          Secretário de Meio Ambiente
 Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais          

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EDITAL DE CITAÇÃO
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante esta 

Corregedoria da Prefeitura Municipal de São Sebastião instaurou-se Processo Administrativo Disciplinar, em 
face IZABEL CRISTIANE DE CAMPOS (processo nº 5200/2013), determinando-se a expedição do presente 
edital com a finalidade de CITÁ-LO de todo o conteúdo da Portaria aqui resumida, por faltas injustificadas 
totalizando 182 faltas, caracterizando inassiduidade habitual, nos termos do artigo 224, da Lei Complementar 
146/11, estando sujeito às penalidades previstas no artigo 214. IV e 219, III, do mesmo Diploma Legal. Estando 
em termos expediu-se o Edital de Citação, com prazo de 15 (quinze) dias, e, para, querendo, nesse mesmo 
prazo, oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos ali narrados nos termos 
do Artigo 224 da LC 146/11. Assim, pelo presente edital que vai publicado no jornal local e fica o indiciado 
interessado, ausentes, incertos e desconhecidos e não sabidos devidamente citados dos termos do referido 
Processo Administrativo Disciplinar, para que no futuro não alegue ignorância ou erro. 

 MAURA CRISTINA PORPINO DA SILVA
Presidente da Comissão Processante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/14 

OBJETO: LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AMBULÂNCIA – TIPO A – SEM MOTORISTA - PARA 
ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES TRIADOS PELO SERVIÇO SOCIAL/ SESAU
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/09/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 14:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO 
SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE 
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 28 DE AGOSTO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/14 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, LUBRIFICANTES E 
PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 12/09/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO 
SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE 
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 28 DE AGOSTO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 61.041/2014 (DJ 08/14), com fundamento no artigo 24, 
inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para locação de imóvel destinado à instalação do Centro de 
Atendimento Psicossocial, em atendimento a Secretaria de Saúde. 

São Sebastião, 26 de agosto de 2014.

Reinaldo Luiz  de Figueiredo
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 011842, de 11 de 

outubro de 2013, requerido por MARIA PEREIRA DA SILVA, que solicita 
benefício de pensão, por óbito em 23/09/2013 do servidor aposentado, 
ANTONIO GABRIEL DA SILVA, desde 01/09/2011.

CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
18/11/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada pensionista, nos termos da Lei, a senhora 

MARIA PEREIRA DA SILVA, na condição de esposa.
Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento) calculado sobre 

o último provento recebido pelo falecido, conforme Art. 40 da Constituição 
Federal e com reajustes em conformidade com os concedidos pelo RGPS. 

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 23 de setembro de 2013, revogando-se as 
disposições em contrário.

São Sebastião,   10  de janeiro de 2014.
  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5951/2014
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O Teatro Municipal foi palco 
de um debate com o tema “Mulher 
no Poder”, organizado e mediado 
por várias mulheres que realizam 
trabalhos destacados em prol 
do universo feminino em vários 
aspectos.

O evento, que contou com apoio 
da Prefeitura, foi realizado numa 
parceria entre o Conselho Municipal 
de Condição Feminina, a Associação 
de Mulheres da Costa Sul e a 
Associação de Amparo à Mulher 
Sebastianense.

A mesa, entre diversas convidadas, 
contou com a presença de uma 
deputada estadual. Foi presidida pela 
jornalista e anfitriã Priscila Siqueira, 
presidente do Conselho Municipal 
de Condição Feminina, com apoio de 
Tânia Elizabeth Lamarqui presidente 
da Associação de Mulheres da Costa 
Sul e de Elisabeth Chagas presidente 

Debate “Mulher e Poder” no cenário 
de políticas públicas do país

A discussão girou em torno da mulher, do seu poder e 
de sua influência nas questões políticas do Brasil

O tema abordado foi a relação entre as mulheres e as questões políticas nacionais

da Associação de Amparo à Mulher 
Sebastianense.

Com a participação da plateia, a 
discussão girou em torno da mulher, 
do seu poder e de sua influência 
nas questões políticas do Brasil. O 
objetivo foi discutir o motivo pelo 
qual, em princípio, mulheres não 
votam em mulheres. Isto porque o 
segmento feminino representa 52% 
dos eleitores no Brasil, sendo que há 
poucas mulheres eleitas no país.

Sendo uma das organizadoras do 
encontro, Priscila Siqueira, falou 
sobre a importância do evento para 
discutir o papel e as conquistas 
das mulheres na política brasileira. 
“Esse encontro foi pensado por um 
grupo de mulheres que lidera ONGs 
feministas na região e que percebe a 
grande diferença entre um universo 
de 52% de eleitoras, uma maioria, 
mas com pouca parcela de atuação 

no cenário político em geral”, disse. 
“Portanto é essencial pensar e 
discutir este assunto, ou seja, por 
que nós, mulheres, não votamos em 
mulheres? Qual as dificuldades de 
nos candidatarmos? Por que a política 
brasileira é uma seara masculina? Só 
depois que obtivermos as respostas 

à estas questões e percebermos 
que a possibilidade de um mundo 
melhor só vai se fazer à medida que 
a mulher estiver no poder, sem que 
haja competição com os homens 
e sim uma complementação, é que 
conseguiremos algo”, comentou 
Priscila.

Já começou a reconstrução da   única fazenda 
de mexilhão da Costa Norte do município.  O 
Departamento de Pesca da Prefeitura de São 
Sebastião, em conjunto com os maricultores, iniciou 
o trabalho na praia das Cigarras.

A fazenda de produção do molusco foi destruída 
em abril do ano passado após o derramamento de 
óleo no canal de São Sebastião, causado pela falha 
em uma válvula do sistema de dutos da Transpetro. 

Maricultores ajudaram a acimentar as estruturas 
necessárias para iniciar os trabalhos. A expectativa é 
de que com a modernização, a produção dobre.

O assessor do Departamento de Pesca, Evandro 
Sebastiani,   destaca que o cultivo de mexilhão é 
importante para a região. “Moradores que vivem 
dessa renda agora contam com uma estrutura mais 
padronizada”, frisou.

Há 15 anos, o maricultor Jaime Moreira da Silva, 
trabalha com o fomento e extração do Mexilhão e no 
inicio trabalhou com materiais reciclados. Hoje vive 
a expectativa de ter uma produção com estrutura 

Começou a reconstrução da fazenda de 
mexilhão na praia das Cigarras

Produção foi interrompida após 
vazamento de óleo no ano passado

Todo o processo está sendo acompanhado por técnicos da secretaria de Meio Ambiente

e durabilidade. “É nossa fonte de renda e envolve 
toda a comunidade. Vamos passar esse processo de 
geração a geração”, enfatizou.

A iniciativa é da Prefeitura de São Sebastião, numa 
compensação da Transpetro,  devido ao acidente que 
atingiu várias fazendas na região.
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