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17 a 20/03
SEMANA DA CULTURA CAIÇARA 
8h às 12h – 13h às 17h | Local: Escola Municipal de Barequeçaba – Alameda dos Eucaliptos.
Filmes, apresentações, oficinas, exposição de fotos. Realização CHÃO CAIÇARA.

18/03
OFICINA PONTO MIS – ALÉM DA IMAGINAÇÃO: A MAGIA DOS EFEITOS ESPECIAIS
18h às 22h | Local: Praça Pôr-do-Sol – Boiçucanga
50 vagas, a partir de 14 anos. Informações: Praça Pôr-do-Sol.

19/03
ESPETÁCULO “GUERRA”
20h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num galpão desativado estão presos duas personalidades antagônicas politicamente 

e com a chegada de uma mala misteriosa terão que decidir seus destinos. Um texto policial 
dramático, escrito por Caio Rocha, pondo em questão os valores: o que e quem te representa? 
Classificação: 14 anos. Ingressos: R$10,00 inteira e R$5,00 meia (bilheteria do Teatro 1h antes 
do espetáculo).

20 e 21/03
INAUGURAÇÃO E FESTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO CHÃO CAIÇARA 
19h30 | Local: Rua Cantídio de Moura Campos, 356 Barequeçaba (Prédio da SAB, Próximo 

a Náutica).
Cultura Caiçara, Música, Apresentações, Culinária e Bingo, com toda renda em prol dos 

projetos do chão caiçara.

21/03
ESPETÁCULO “EM BUSCA DO INGREDIENTE SECRETO”
PROGRAMAÇÃO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA
18h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Infantil. Duas palhaças-cozinheiras, Chica e Olga vivem uma grande aventura em 

busca de um ingrediente secreto. O desafio é preparar uma receita incrível e vencer o Festival  
Gastronômico da Tia Gertrudes. Com o surpreendente Fogão Maravilhoso, elas percorrem 
lugares inimagináveis em um piscar de olhos e convidam todos os espectadores a viajarem 
nesta jornada. Classificação: Livre. Ingressos: 1 litro de leite de caixinha integral (trocar na 
bilheteria do Teatro a partir do dia 19/03 das 14h30 às 19h).                                                            

22/03
RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.

26/03
PALESTRA SEBRAE – ORGANIZE O SEU CAIXA
15h | Local: Associação engenheiros arquitetos agrônomo  
Rua Vitorino Gonçalves Santos, 152 – Centro

ESPETÁCULO “GUERRA”
20h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num galpão desativado estão presos duas personalidades antagônicas politicamente 

e com a chegada de uma mala misteriosa terão que decidir seus destinos. Um texto policial 
dramático, escrito por Caio Rocha, pondo em questão os valores: o que e quem te representa? 
Classificação: 14 anos. Ingressos: R$10,00 inteira e R$5,00 meia (bilheteria do Teatro 1h antes 
do espetáculo).

27/03
ESPETÁCULO “ORQUESTRA DE CÂMARA DA ECA/USP”
20h30 | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Neste ano de 2015, o Centro de Biologia Marinha esta completando 60 anos, este espetáculo 

faz parte das comemorações. Sinopse:  A OCAM - Orquestra de Câmara da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de S. Paulo tem sido referência fundamental no 
âmbito das orquestras profissionalizantes do país. Seu trabalho é caracterizado pela marcante 
qualidade de performance musical e pela concepção arrojada com que desenvolve todas as 

ações de comunicação e relacionamento que sustentam sua proposta artística. Ingressos: 01 
kg de alimento não perecível (retirar convite no dia do espetáculo a partir das 18h na bilheteria 
do Teatro.

28 e 29/03
ESPETÁCULO “XV DANÇA VERÃO”
28/03 às 18h e 29/03 às 17h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: O DANÇA VERÃO recebe grupos de todo Estado de São Paulo e outros estados 

próximos. Um evento que recebe cerca de 1.000 expectadores e participantes têm como 
objetivo promover a arte na forma de dança, propagando a importância dela para a sociedade, 
inserindo novos conceitos e incentivando os novos e os experientes bailarinos a continuarem 
em busca de seus sonhos. Classificação: Livre. Ingressos: R$40,00 inteira e R$20,00 meia 
(bilheteria do Teatro a partir das 15h nos dias do espetáculo). Realização RV Produções.

29/03
COMEMORAÇÃO AO DIA DO CAIÇARA
10h às 17h | Local: Praça da Mentira – Boiçucanga
Grupos musicais caiçaras, “contação de causos” por historiadora local, projeção de fotos, 

filmes, vídeos nativos, degustação de comidas tipicamente caiçara, exposição de ervas 
medicinais e exposição fotográfica de caiçara que marcaram a história. O objetivo do evento é 
valorizar a história do município e incentivar o resgate da cultura caiçara.

11h | Grupo Pagode do Coreto
12h30 | Grupo Manos de Boiçucanga
14h | Causos Dona Neide Palumbo
14h30 | Grupo Musical Samba de Raiz, Barra do Una
16h | Folia de Reis
17h | Encerramento com grupo musical de Cambury, Cristóvão, Arlindo, Anacleto, Biano
  
RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.

EXPOSIÇÕES
“MARCAS DA ALMA”
Uma viagem pela cultura afro-brasileira através das marcas corporais
Local: Secretaria de Cultura e Turismo – Rua da praia
De 30/12/2015 a 06/03/2015.
Visitação de terça a domingo das 17h às 22h.

“IMAGENS DE DEVOÇÃO”
Local: Departamento de Patrimônio Histórico-Cultural (Rua da Praia) – Centro
De 01 a 26 de março de 2015.
Visitação de segunda a sexta das 8h30 às 18h, sábado das 16h às 20h.

“TRANSFORMAÇÃO E PERMANÊNCIA – SÃO SEBASTIÃO ONTEM E HOJE”
Local: Centro de Informações Turísticas (Rua da Praia) – Centro
De 13 a 31 de março de 2015.
Visitação todos os dias das 11h às 20h.
 
“ACERVO SACRO” – MUSEU DE ARTE SACRA
Local: Sebastião Silvestre Neves s/nº - Centro
Visitação de terça a sexta das 14h às 18h.

FEIRA DE ARTESANATO
Local: Secretaria de Cultura e Turismo (Rua da Praia) – Centro
De abril a novembro, sábado das 15h às 23h e domingo das 15h às 21h.
De dezembro a março, de terça a domingo a partir das 17h.

FEIRA DE ARTESANATO
Local: Quiosques dos artesãos – Complexo Turístico (Rua da Praia) – Centro
De abril a novembro, sexta a domingo das 17h às 23h.
De dezembro a março, de terça a domingo a partir das 17h.

C O M U N I C A D O
A Prefeitura Municipal de São Sebastião comunica às Empresas e aos 

Profissionais Autônomos inscritos em seu Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários – CCM, que os carnês para o pagamento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e da Taxa de Fiscalização de 
Localização, Instalação e Funcionamento, referentes ao exercício de 2015, 
foram entregues aos Correios em 12/03/2015, para a respectiva notificação de 
lançamento por via postal.

A comunicação pelo contribuinte do não recebimento do carnê deverá ser 
efetuada junto à Divisão de Tributação, da Secretaria da Fazenda Municipal, 
até o dia 31/03/2015.

Os vencimentos dos carnês serão:
	Em cota única: 

- 10/04/2015 (pelo valor integral)
	Em parcelas:

- 1ª. Parcela – 10/04/2015
- 2ª. Parcela – 11/05/2015
- 3ª. Parcela – 10/06/2015
- 4ª. Parcela – 10/07/2015

FIM DO COMUNICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
REPUBLICAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/14 – RE-RETIFICAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BOIÇUCANGA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 16/04/2015 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$ 20,00 (VINTE REAIS)
INFORMAMOS QUE SERÃO ACEITAS AS VISITAS TÉCNICAS EFETUADAS 
ANTERIORMENTE.

SÃO SEBASTIÃO, 12 DE MARÇO DE 2015. 
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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LEI Nº 2315/2015

LIXO

PLANTAS E JARDINS

CAIXAS D’ÁGUA, 
CALHAS E LAJES

TONÉIS E DEPÓSITOS 
DE ÁGUA

•  Coloque o lixo em sacos 

plásticos e mantenha 

a lixeira bem fechada. 

Não jogue lixo em 

terrenos baldios.

•  Mantenha o saco de lixo 

bem fechado e fora do 

alcance de animais até o 

recolhimento pelo serviço 

de limpeza urbana.

•  Encha de areia até a 

borda os pratinhos dos 

vasos de planta.

•  Se você não colocou 

areia e acumulou água 

no pratinho da planta, 

lave-o com escova, água 

e sabão. Faça isso uma 

vez por semana.

•   Não deixe a água 

da chuva acumulada 

sobre a laje.

•  Remova folhas, galhos 

e tudo que possa 

impedir a água de 

correr pelas calhas.

•  Mantenha a caixa 

d’água sempre 

fechada com tampa 

adequada.

•  Mantenha bem 

tampados tonéis 

e barris d’água.

•  Se você tiver vasos de plantas 

aquáticas, troque a água e 

lave o vaso principalmente 

por dentro com escova, água 

e sabão pelo menos uma vez 

por semana.

•  Jogue no lixo todo objeto 

que possa acumular água, 

como embalagens usadas, 

potes, latas, copos, garrafas 

vazias etc.

•  Lave principalmente por 

dentro com escova e sabão 

os utensílios usados para 

guardar água em casa, 

como jarras, garrafas, 

potes, baldes etc.

por dentro com escova 

•  Lave semanalmente 

e sabão os tanques 

utilizados para 

armazenar água.

Fonte: Cartilha produzida pelo Ministério da Saúde (2007-2008)

Não há vacina. O combate ao mosquito transmissor é a principal arma contra a 
dengue.
O tratamento deve ser iniciado rapidamente, assim que detectados os 
primeiros sintomas: febre, dor de cabeça, náuseas, dores no corpo, cansaço.

DENGUEDENGUE
ATENÇÃO
ATENÇÃO

São Sebastião contra a dengue!
A prefeitura mantém a Casa da Dengue, com profissionais especializados no 
combate ao mosquito causador da doença.
Faça sua parte: Receba o agente de combate a endemias

 3891-3423
R. Domingos Tavolaro nº 06 - Vila Amélia
(região central de São Sebastião)Casa da Dengue
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O prefeito Ernane Primazzi, (PSC), 
fez uma avaliação do momento que vive 
a cidade e destacou que a Administração 
tem procurado ampliar os investimentos na 
infraestrutura do município com recursos 
próprios e também buscando parcerias nas 
esferas federal e estadual, além de intensificar 
a articulação política junto aos deputados, 
para que liberem verbas para obras na cidade.

A maior dificuldade,   apontou o prefeito, 
tem sido o impacto econômico-orçamentário 
do grande volume de recursos – cerca de 
R$ 80 milhões - que foram depositados em 
juízo pela Petrobras, referentes ao IPTU das 
áreas ocupadas pelo Tebar.

“Mesmo assim fomos à luta e os 
investimentos em obras continuam. Estou 
muito satisfeito com os avanços e desafios 
vencidos junto com toda equipe e cidadãos 
sebastianenses que amam este lugar, 
apesar das grandes dificuldades geradas 
pela Petrobras, que há mais de dois anos 
vem depositando o seu IPTU em juízo, 
prejudicando sobremaneira as condições 

São Sebastião está completando 379 anos 
de emancipação político-administrativa

A cidade mais antiga do Litoral Norte busca se preparar para o surto de 
desenvolvimento regional e seus indicadores crescem a cada ano, com 
impactos demográficos significativos para uma cidade cujo centro urbano 
sofre há anos com a ocupação de sua área urbana

Prefeito faz avaliação econômica e financeira em que vive a cidade

de oferecermos um serviço ainda melhor a 
todos”, declarou.

Entre as obras recentemente entregues por 
Ernane estão a remodelação da Praça da Vela 
e a quadra da Fatec, que juntas chegam a um 
montante de R$ 800 mil em investimentos. 
Para o início de abril está programada a 
entrega do ginásio poliesportivo do bairro 
de Juquehy, que representa um aporte de 
mais R$ 1,3 milhão em investimentos.

São muitas as transformações feitas em 
São Sebastião nos últimos seis anos de 
administração, e muitos projetos estão em 
andamento, tendo o prefeito transformado 
a cidade num verdadeiro canteiro de obras. 
Entre elas estão a Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA do Centro (um 
investimento de mais de R$ 1,8 milhão); a 
Creche da Topolândia (investimento de R$ 
1 milhão); a quarta fase da modernização 
da Rua da Praia, que inclui a construção 
de Decks até a Praia de Pescadores, a 
reurbanização das ruas Altino Arantes, Auta 
Pinder, vereador Mario Olegário Leite e o 

tamponamento da Rua Ipiranga e Praça do 
Lions (investimento de quase R$ 800 mil); 
melhorias na Praia de Barequeçaba, que 
contará com quiosque, fraldário e banheiros 
(mais R$ 300 mil de investimento); além da 
reforma das quadras do Balneário (aporte 
de R$ 250 mil) e a construção da quadra 
da escola Maria da Conceição, no Sertão de 
Cambury (verba de mais de R$ 500 mil).

Ainda entre as obras que terão início 
neste semestre estão o CACA – Centro de 
Atenção à Criança e Adolescente e o Centro 
Esportivo do Jaraguá (no antigo Paliteiro) 
que somados chegam a outros R$ 2 milhões 
de investimento.

A população também vai ganhar outras 
obras, como o CRAS Canto do Mar, a 
revitalização da Orla de Boiçucanga – Praça 
Pôr do Sol, e da Praça João Eduardo de 
Moraes, na Enseada, além da transformação 
que vai acontecer com a implantação do 
Portal da Costa Norte e revitalização da Orla 
da Enseada, com a implantação da Praça 
do Kite Surfe. Essas obras chegam a um 
investimento aproximado de R$ 10 milhões.

A Saúde de São Sebastião está recebendo 
mais estrutura, para garantir sua posição de 
liderança na região, com a construção na 
cidade de mais três UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde) sendo elas: UBS Canto do Mar, 
UBS Pontal da Cruz e UBS Boiçucanga, em 
um investimento de mais de R$ 1,5 milhão.

Ernane relacionou todos esses benefícios 
e destacou que foram planejados de forma 
a impactar positivamente na vida dos 
moradores e turistas que frequentam a 
cidade.

Sobre a Petrobras,   Ernane lembrou do 
triste momento enfrentado pela empresa, 
com repercussão nacional e mundial, e previu 
“dificuldades financeiras generalizadas 
devido à sua postura austera, infelizmente, 
só contra São Sebastião”, disparando que 
a estatal deveria compensar o município 
pela ocupação de cerca de 30% da  área 
urbana central, pelos impactos que causa no 
território e transtornos à população, com as 
justas contrapartidas para retribuir os riscos 
trazidos com a instalação do terminal na 
cidade.
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Complexo Turístico da Rua da Praia Deck e Píer do Complexo Turístico

Nova Rodoviária

Píer no bairro São Francisco

Praça da Vela Piscina de Hidroginástica no Pontal da Cruz

Obras em andamento

Ciclofaixa
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Adminis tr ação Municipal

São 
Sebastião

Construindo uma cidade melhor!

Secretaria de Segurança Urbana
Guarda Mirim

‘‘Jovem Aprendiz’’

CONTRATE UM JOVEM APRENDIZ!

CONTRATE UM GUARDA MIRIM!

A Guarda Mirim é um projeto da Prefeitura Municipal de São Sebastião que visa à 
transformação de pessoas através da educação e dos conceitos universais de respeito e 
disciplina. Seu foco é o preparo do jovem para o mercado de trabalho, objetivando o 

atendimento das necessidades vigentes em nossa sociedade, desenvolvendo um programa sócio-
educativo de atendimento qualificado ao adolescente de São Sebastião, com idade entre 14 a 17 

anos, através de um curso voltado para a formação profissionalizante, tendo como principio 
norteador às leis vigentes de Educação, pautando suas ações pedagógicas dentro da necessidade 

do aluno e da demanda profissional da região, cuja absorção ao mercado de trabalho será 
calcada na Lei 10.097/2.000, conhecida como Lei do Jovem Aprendiz.

Incentivos fiscais ao empregador:
·Apenas 2% de FGTS (alíquota 75% inferior á contribuição normal);

·Empresas registradas no “Simples”, que optarem por contratar um Jovem Aprendiz, 
não terão acréscimo na contribuição previdenciária;

·Dispensa do Aviso – Prévio remunerado;
·Isenção de multa rescisória;

Além destes incentivos, os empregadores que contratarem Guardas Mirins terão 
incentivo fiscal da Prefeitura Municipal correspondente a desconto de até 30% (trinta por 

cento) do valor gasto com a respectiva folha de pagamento dos menores, a ser abatido do 
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano devido pela empresa ou entidade (Art. 18 da Lei 

Municipal 2125/2011) e capacitação gratuita nas áreas: Administração, Turismo, 
Hotelaria, Comércio e Varejo.

SEJA UM PARCEIRO, SEJA SOLIDÁRIO!

Contatos: (12) 3862 – 6865 / 3862 – 6713
Email: guardamirim2012@gmail.com
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Orla de Boiçucanga

Unidade de Pronto Atendimento / Centro

CRAS no Canto do Mar

Orla da Enseada

CONFIRA O QUE VEM POR AÍ...
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