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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.

A   AVIESP (Expo de Negócios em Turismo) e World Travel Market Latin America 
consideradas duas das maiores feiras de turismo no mundo, serão as vias de acesso para colocar 
São Sebastião nas maiores rotas do trade turístico internacional.

AVIESP
A 38ª AVIESP, prevista para acontecer em Campinas (SP), nos dias 10 e 11 de abril,  é uma 

importante feira de turismo para o Estado que conta com a participação de grandes empresas 
do setor.

O objetivo desta feira é ser um ponto de encontro do setor turístico para troca de informações 
sobre o mercado, acesso às novidades em produtos e serviços e fomenta as relações entre 
parceiros e fornecedores.

World Travel Market Latin America
Já a WTM Latin América, que acontecerá no Expo Center Norte, na capital paulista, entre 

22 e 24 de abril, é uma feira voltada para o segmento business-to-business (B2B) - denominação 
do comércio estabelecido entre empresas - (de empresa para empresa), que promove a América 
Latina para o mundo e o mundo para a América Latina.

Destinos, produtos e serviços de tecnologia do turismo no mundo inteiro passarão pela 
WTM que neste ano vai abrigar cinco setores: Brasil, América Latina, Mundo, Braztoa e Global 
Village, sendo que este último incluirá uma área de maior destaque para a Travel Tech Zone, 
voltada para empresas de tecnologia que trabalham com o setor de turismo.

Para Marianita Bueno, secretária de Cultura e Turismo, estes são os frutos que o município 
colhe graças ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos. “Posteriormente, entraremos na rota 
internacional, um objetivo comum com o Conselho Municipal de Turismo”, comentou.

Edson Pavão, presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), afirmou 
que a participação de São Sebastião em feiras é fundamental para a divulgação do destino 
como importante polo receptivo de turismo nacional e internacional. “Nestas feiras temos a 

São Sebastião no portão de 
embarque para o mundo

A cidade participa de duas das maiores
feiras de turismo no mundo

Cidade colhe os frutos do trabalho realizado ao longo dos anos

oportunidade de contato direto com agências, operadoras, mídia especializada e formadores de 
opinião para a promoção institucional de nossa cidade”, disse. “O COMTUR apoia e participa 
ativamente dessas atividades cumprindo uma de suas propostas de trabalho no biênio 2013/15 
que é o marketing do destino São Sebastiāo”, acrescentou.

Serviço:
Quem tiver interesse em visitar as feiras, basta acessar os links para obter mais informações:
http://aviesp.com/aviesp-expo-de-negocios-em-turismo/
http://www.wtmlatinamerica.com/

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.
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RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL
REQUERIMENTO Nº.423/2014

“Solicita informações sobre a restituição do malfadado convênio com o Instituto Sollus, devolução já apontada pelo 
Tribunal de Contas, cujo montante de aproximadamente 30 milhões de reais poderia promover o término das obras do 
Hospital de Boiçucanga.”

Sr. Presidente,
Considerando os autos do TC- 799/007/09 que examinou o termo de parceria, celebrado em 16/07/2009, no valor 

de R$ 1.778.000,00, pelo prazo de 24 meses, entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião e o instituto Sollus;
Considerando os autos do TCs- 806/007/10 e 111/007/12, as prestações de contas, referentes aos recursos 

municipais repassados por meio do Termo de Parceria, durante os exercícios de 2009 e 2010, que totalizaram R$ 
7.150.814,96 e R$ 13.404.929,09

Considerando que a Unidade Regional de São José dos Campos, ao analisar o Termo de Parceria, constatou falhas 
de ausência de lei autorizadora específica, consoante dispõe o artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, incorreta 
previsão de contabilização das transferências financeiras, ausência de realização do concurso de projetos, além do 
descumprimento dos artigos 16 e 17 da LRF.

Considerando que tais valores foram alterados por meio do Termo aditivo nº01, firmado em 09/11/2009, ou seja, 04 
meses após a assinatura do ajuste principal, transformando o valor mensal para R$ 2.429.180,00;

Considerando que o Termo de Parceria teve vigência até 11/05/2010, a Prefeitura Municipal teria repassado, 
portanto, à OSCIP o equivalente a aproximadamente R$ 30.000.000,00,

Considerando que o TC condenou o Instituto Sollus a devolução da totalidade dos recursos municipais recebidos 
nos exercícios de 2009 e 2010 à Prefeitura Municipal de São Sebastião:

É que:
O vereador infra-assinado nos Termos regimentais em vigor REQUER que seja oficiado o Exmo. Senhor Prefeito 

digne-se informar a esta casa o que segue:
1-) Diante do voto do Tribunal de Contas à condenação do Instituto Sollus à devolução da totalidade dos recursos 

municipais recebidos nos exercícios de 2009 e 2010 à Prefeitura Municipal de São Sebastião, entendendo que este 
dinheiro pertence à saúde pública, portanto ao povo de São Sebastião, quais providências estão sendo tomadas para 
reparar este dano ao erário? O que o Jurídico da Administração está fazendo para recuperar e devolver estes valores 
aos cofres públicos?

2-) Considerando que o termo de parceria foi deflagrado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, por 
meio da Operação “PATHOS”, em 20/01/2010 que descobriu um esquema de desvio de verbas públicas praticado pelo 
Instituto Sollus em diversos municípios do país graças à denúncias feitas por um município do Rio Grande do Sul no 
ano de 2007, como chegou até São Sebastião e através de quem, este Instituto criminoso?

3-) Considerando a existência de Inquérito Civil nº 1.34.014.000057/2010- 04, quem vai arcar com as despesas 
causadas por esta parceria irregular entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião e o Instituto Sollus?

4-) Como a Administração alega veementemente problemas no orçamento para continuidade das obras do Hospital 
de Boiçucanga, recuperar os quase 30 milhões “levados” pelo Instituto Sollus resolveria o problema; a administração 
está a carga com seus procuradores para que isso ocorra e terminemos o hospital?

Plenário da Camara Municipal Zino Miltão, São Sebastião, 12 de agosto de 2014.

Gleivison Henrique Costa Gaspar
“Profº. Gleivison”

Vereador

Ofício n. º 617/ 2014.
São Sebastião,02 de setembro 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. 423/2014 recebido no dia 18.08.2014, de autoria do Ilustre Vereador Gleivison 
Henrique Costa Gaspar, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal, Requerimento este que solicita 
informações sobre a restituição do malfadado convênio com o Instituto Sollus, devolução já apontada pelo Tribunal de 
Contas, cujo montante de aproximadamente 30 milhões de reais poderia promover o término das obras do Hospital de 
Boiçucanga, 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: 

O voto proferido no E. Tribunal de Contas, desfavorável à OSCIP, não é definitivo, vez  que, por amor ao  sagrado 
e consagrado   princípio constitucional do contraditório, houve interposição de recurso ordinário, como admite a lei, por 
meio do qual se espera a reforma da referida decisão, que ainda é provisória, pois o Município acredita ter havido algum 
equívoco na apreciação da matéria.  

Assim, não há falar em condenação.
Para que tal ocorra  será   indispensável o trânsito em julgado da decisão.
Nossa certeza na  reforma da decisão provisória decorre do fato de havermos cumprido rigorosamente os 

dispositivos previstos em lei, sendo útil recordar doutrina  que   o próprio Tribunal de Contas, no Voto da Decisão do TC- 
19603/026/06, adota em voto condutor  dessas questões:

“Durante o período ditatorial foram criadas as empresas públicas e as entidades autárquicas para dar maior 
celeridade e eficiência à consecução das atividades da  Administração direita e, de fato, até o final dos anos 80, esse 
modelo mostrou-se  adequado e importante  para alavancar o crescimento do país.

Com a abertura do livre mercado, no início  da década  de 90, o modelo até então vigente já não se  demonstrava 
atualizado, obrigando a se repensar um novo mecanismo de políticas publicas para garantir não só a qualidade dos 
serviços, como também a eficiência.

Buscou o Executivo então sair de um modelo burocratizado, optando por um mais ágil, no qual a eficiência e a  
qualidade da prestação dos serviços passassem a ser considerados como essenciais.”

Essa orientação vem justamente no sentido da busca da modernidade das ações administrativas do Poder Público, 
tal como feito.

  Mas não é apenas o entendimento doutrinário do Tribunal de Contas que nos dá a certeza da reforma do voto 
proferido e referido no Requerimento.

   O fundamento está na Lei nº 9.790/99, em especial o art. 3º, e no Decreto nº 3100/99, em especial o art. 23.
Ressalte-se  que o Município cumpriu rigorosamente  o disposto nos supramencionados  diplomas legais, em 

especial no conteúdo do Edital de chamamento aos interessados, cuja publicação mostra-se indispensável.
 O Município cumpriu esse roteiro legal.
  Todavia, na remota hipótese de o Tribunal de Contas, em decisão conjunta, desacolher o recurso ordinário 

interposto, ainda restará à Administração recorrer ao Poder Judiciário para a devida reapreciação da matéria, o que, se 
a tanto chegarmos,  encontrará  arrimo  no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal: 

“ Art. 5º XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão.”
 Assim, não havendo o trânsito em julgado da decisão, ou seja, enquanto não se tornar definitiva, não há falar em 

responsabilização, nem em culpabilidade.
Dessa forma, assim expostas as informações preliminares, passo a informar sobre cada quesito formulado:
1 -  Informamos ao Nobre Edil que como acima exposto, a decisão do Tribunal  de Contas está longe de se tornar 

definitiva, se a  tanto chegar, razão pela qual torna-se prematuro falar em “ providências para a reparação de dano”, visto 
que tal decisão poderá –    e será –   revertida a seu tempo.

2  -  Como também dito acima,  é a lei especial que, no  caso das OSCIP,  determina a expedição de Edital de 
Chamamento aos interessados e, por esse meio, comparecem e  apresentam as respectivas propostas.

3 -  A resposta a esse quesito, como também retro exposto, dependerá exclusivamente da final e terminativa decisão, 
inclusive judicial, e ainda assim, se reconhecida alguma culpabilidade  sem o que, como dito, não se poderá negar a 
oportunidade para a ampla defesa  e  ao manejo dos recursos legais cabíveis para que assim  reste assegurados e 
respeitados os direitos individuais constitucionais.

4 - O compromisso desta Administração, pese as reiteradas tentativas de obstrução, por motivação inconfessável, é 
entregar à população um novo e adequado Hospital na Costa Sul, o que espera fazer com recursos financeiros  próprios 
e em breve tempo.

Outras fontes de recurso financeiro serão bem vindas, mas a origem questionada no aludido Requerimento por 
certo levará algum tempo para ter desfecho definitivo e ainda assim, se vier a ser  reconhecida alguma  culpabilidade 
da OSCIP.

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 MARCOS ANTÔNIO FERREIRA TENÓRIO
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião/SP
Processo nº. 8803/2014

ATO RATIFICATÓRIO 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 60.167/15 (DJ N.º 01/15), com fundamento no inciso IV do Artigo 24º da 
Lei 8666/93 e suas alterações, para aquisição de medicamento, em atendimento a Secretaria de Saúde.

São Sebastião, 18 de março de 2015.

REINALDO LUIZ DE FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/15 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA RESSUPRIMENTO DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMANDA DO SERVIÇO SOCIAL

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA PARA O CREDENCIAMENTO, ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 

PARA HABILITAÇÃO, ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 1º DIA DA SESSÃO DE LANCES: 
06/04/2015 ÀS 9:30 HORAS;

2º DIA DA SESSÃO DE LANCES: 07/04/2015 ÀS 9:30 HORAS;
3º DIA DA SESSÃO DE LANCES: 08/04/2015 ÀS 9:30 HORAS;
DATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO: 14/04/2015 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$ 10,00 (DEZ) REAIS OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.

SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 19 DE MARÇO DE 2015

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DOS NÚCLEOS DE 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/04/2015
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, 19 DE MARÇO DE 2015

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/14 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/04/2015
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 15:00 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, 19 DE MARÇO DE 2015

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 13.207 de 05 de dezembro de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 

Municipais lavrada no dia 17/03/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma 
da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora MARIA MERCEDES GALVÃO MAIA, 

matrícula nº. 2292-6, do cargo de Professor de Educação Básica I, Referência 8 Grau 7 G, do Anexo III, da Tabela III 
de vencimentos do quadro de magistério,  admitida em 12 de fevereiro de 1990.

Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de abril de 2015.                       
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,        19           de março de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6242/2015

DECRETO Nº 6243/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 11.561 de 03 de novembro de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 

Municipais lavrada no dia 17/03/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma 
da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora MARIA CECÍLIA MARIANO DE OLIVEIRA, 

matrícula nº. 1295-5, do cargo de Professor de Educação Básica I, Referência 8 Grau 7 G, do Anexo III, da Tabela III 
de vencimentos do quadro de magistério,  admitida em 25 de junho de 1984.

Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de abril de 2015.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
São Sebastião,     19      de março de 2015. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
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Na semana de comemorações dos 379 anos da emancipação político-
administrativa de São Sebastião aconteceu a inauguração oficial da quarta etapa 
do Complexo Turístico da Rua da Praia. Inclui a construção de decks e calçadas da 
avenida Dr. Altino Arantes até a Praia de Pescadores (Prainha do Tebar).

Foi entregue também a pavimentação asfáltica da avenida Dr. Altino Arantes, 
ruas Mario Olegário Leite, Auta Pinder e o tamponamento da rua Ipiranga, no 
centro da cidade.

PACOTE DE OBRAS CHEGA A
R$ 22 MILHÕES DE INVESTIMENTOS

Nas inaugurações o prefeito anunciou novas obras para o município e fez uma 
projeção até 2016 dos investimentos que serão aplicados em diversas áreas ao 
longo da cidade.

Destacou que a Administração tem procurado ampliar os investimentos na 
infraestrutura do município utilizando 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 novas obras na cidade.

De acordo com o prefeito Ernane Primazzi, a maior dificuldade 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.

O ano de 2014, segundo ele, foi um dos mais difíceis, sendo necessário um novo 
planejamento orçamentário, o que provocou a paralisação de vários serviços e 
investimentos.  “Os desafios foram vencidos junto com toda a equipe e a população. 
E agora, após uma fase de reorganização, estamos prontos para retomar algumas 
obras e dar início a novos investimentos, que vão beneficiar toda a comunidade”, 
declarou.

Ainda de acordo com o prefeito, uma das obras mais importantes do município, 
o Hospital da Costa Sul, que já está com 51% de sua edificação concretizada, será 
reiniciada no próximo mês. “Este é um empreendimento que está sendo construído 
com verbas municipais e foi prejudicado pelo impacto causado com o depósito em 
juízo feito pela Petrobras”, justificou.

Na comemoração dos 379 anos de São Sebastião a cidade 
recebe a quarta fase do Complexo Turístico da Rua da Praia

Entregues também a pavimentação asfáltica da avenida 
Dr. Altino Arantes, ruas Mario Olegário Leite, Auta Pinder 
e o tamponamento da rua Ipiranga

Com a quarta etapa, o com o Complexo Turístico agora chega  até a Prainha do Tebar

A previsão é que esta primeira fase seja entregue até junho de 2016. “O 
importante é que cada um faça sua parte. Se isso tivesse acontecido anteriormente, 
o hospital já estaria pronto”, reiterou.

Outro investimento importante e que deve iniciar nos próximos três meses, será 
o calçamento de mais 44 ruas ao longo do munícipio, em um aporte que passa dos 
R$ 12 milhões. Os bairros contemplados são: Boiçucanga, Baleia e Barra do Sahy, na 
Costa Sul; Canto do Mar, Cigarras, Jaraguá e Enseada, na Costa Norte, além do bairro 
de Barequeçaba, na região central.  A obra faz parte do PAC 2 – fase 2, totalizando 
244 ruas pavimentadas, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016. 
Entre as obras já iniciadas ou com ordem de serviço, Ernane destacou a reforma do 
posto de Saúde da Topolândia, Creche de Barra do Sahy,  Creche da Topolândia 
(investimento de R$ 1 milhão só na creche do Topo), Praça Romão Teixeira, UBSs 
Canto do Mar, Pontal da Cruz e Boiçucanga, (que juntas somam R$ 1,5 milhão 
em investimentos) CRAS Canto do Mar e Topolândia, CACA Topolândia e 
Centro Esportivo do Jaraguá (no antigo Paliteiro, que somados chegam a outros 
R$ 2 milhões de investimento), UPA Centro (um investimento de mais de R$ 
1,8 milhão); Quadra de Cambury, Praça do Kite Surfe e finalização do Centro 
Histórico.

Há também as obras que estão em processo de licitação e que em breve deverão 
ser iniciadas. São elas: Portal de Entrada do Canto do Mar e Iluminação da SP-55, 
Praça da Enseada e Praça Pôr do Sol.

Nos próximos 30 dias também será publicado o edital para a obra da nova escola 
de Juquehy, que atenderá cerca de mil alunos.

Na projeção para 2016 estão Paço Municipal, calçamento da Topolândia, 
pavimentação da Mãe Bernarda, Sertão de Cambury e Areião, também em 
Camburi, iluminação da avenida Guarda Mor Lobo Viana e Praça do Surfe em 
Maresias.

Entre as obras recentemente entregues 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 estes últimos dias de março e início de abril também estão programadas a 
entrega do ginásio poliesportivo do bairro de Juquehy, que representa um aporte 
de mais R$ 1,3 milhão em investimentos; 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).

O prefeito relacionou todos esses benefícios e destacou que foram planejados 
de forma a impactar positivamente a vida dos moradores e turistas que frequentam 
a cidade.
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A Regional Boiçucanga, divisão ligada à Seadre 
(Secretaria das Administrações Regionais), realiza 
semanalmente diversos serviços de manutenção em 
diferentes pontos do bairro.

Nesta semana, a equipe comandada pelo diretor 
Giovani dos Santos, o Pixoxó, iniciou a limpeza da 
vala na rua Avaí Scarpa,  para facilitar o escoamento da 
água pluvial, além de espalhar material para eliminar 
as poças d’água.

A desobstrução de vala também ocorreu na rua 
Cambucaeiro, que ainda recebeu o serviço de cata-
cata de vários objetos descartados inadequadamente. 
A coleta de sujeira e resíduos também aconteceu na 
rua Albatroz. 

O trabalho de capina nas ruas também é outra 
constante da Seadre, que começou o serviço nas vias 
localizadas na comunidade da Barra e continua a 

Executados Serviços de limpeza em Boiçucanga
O trabalho é realizado  pela Regional 
Boiçucanga da Secretaria das 
Administrações Regionais

Ações ocorrem semanalmente em locais diferentes

mesma ação, incluindo a limpeza de guia, na Estrada 
do Cascalho com o apoio da Ecopav – empresa 
responsável pela limpeza urbana no município.

Já em Cambury, a equipe da Regional e os 
funcionários da associação amigos de bairro, a Sacy, 
removeram a sujeira (galhos, folhas, entre outros 

objetos) que estava na praia. A Seadre também limpou 
valas em local conhecido como Village, no Sertão de 
Cambury, e executou a roçada de vegetação na Zeis 
(Zona de Especial Interesse Social) Vila Débora.

As ações são executadas conforme a demanda e a 
prioridade de cada solicitação dos munícipes.

A Junta Militar aguarda os jovens 
em idade para o alistamento nas Forças 
Armadas. Todos os nascidos em 1997 
devem se alistar até o dia 30 de junho.

O atendimento é feito de segunda 
a quinta-feira das 9h às 12h e das 13h 
às 16h. É é direcionado apenas para 
informações, entrega de documentos 
já solicitados, requerimentos de 1ª e 
2ª via de reservistas e certificados de 
dispensa/transferência de residência, 
entre outros.

Para servir em uma das três Armas 
(Exército, Marinha ou Aeronáutica), 
o jovem deve apresentar-se ao órgão 
responsável munido da certidão de 
nascimento (original e cópia); RG 
(original/com foto);   comprovante de 
residência (original de contas de água-
luz-telefone no próprio nome ou no 
nome dos responsáveis);   duas fotos 
recentes (3x4) e CPF (original) se tiver.

Obrigatório no Brasil, o não 
alistamento implica em vários 
problemas, entre eles, a impossibilidade 
de tirar passaporte e título de eleitor 
bem como conseguir uma vaga de 
emprego no mercado de trabalho.

Junta Militar espera por jovens 
para o alistamento obrigatório

O não alistamento implica em vários problemas como 
impossibilidade de tirar passaporte, título de eleitor e 
conseguir vaga em emprego 

O alistamento militar é obrigatório no Brasil

Vale lembrar que a Junta Militar 
está em novo endereço, isto é, na praça 
Vereador Venino Fernandes Moreira, 
no Terminal Rodoviário, piso superior, 
na região central da cidade.

Origem
O serviço militar obrigatório nasceu 

nas Capitanias Hereditárias, por meio 
da Câmara de São Vicente, que em 9 
de setembro de 1542 promulgou um 
“Termo”, organizando uma Milícia 
formada por colonos e índios para a 
defesa da terra. Atualmente o serviço 
militar obrigatório é especificado 
por Lei relativa ao assunto, datada de 
janeiro de 1966, na qual é publicado 
o seu Regulamento, sendo constante 
na Constituição Federal aprovada em 
1988.

Em São Sebastião, com a unificação 
das Forças Armadas quanto ao 
alistamento, os jovens são direcionados 
aos quadros da Marinha de Guerra.

Vale lembrar que existe o serviço 
militar e o serviço militar de carreira. No 
primeiro, o alistado pode, se possível, 
renovar a sua permanência nas Forças 

Armadas em até sete anos, contando 
este tempo apenas para aposentadoria. 
Já o serviço de carreira é feito apenas 
pelos aprovados em qualquer academia 
militar existente.

Segundo informações, os aprovados 
no serviço militar podem tirar soldo 
de mais de R$ 900,00 mensais e tem 
chance de aprender informática, 
telecomunicações, mecânica e auxiliar 
administrativo.

A importância do serviço 
militar obrigatório para o jovem é 
a transmissão de conceitos como 
organização, respeito, hierarquia e 
patriotismo.

Serviço:
O alistamento termina em 30 de 

junho; mais informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (12) 3893-1518.
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