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A produção em cativeiro de Bijupirá em São Sebas-
tião avança com a instalação de dois tanques para o 
desenvolvimento do peixe na praia de Toque-Toque 
Pequeno, Costa Sul da cidade, e com isso torna-se re-
ferência no País.

A parceria público-privada entre a Prefeitura, por 
meio da Semam (Secretaria do Meio Ambiente) e a 
empresa Maricultura Itapema já traz em dois anos, 
sinais de estímulos à economia pesqueira artesanal e 
abre novos horizontes de oportunidades ao pescador 
sebastianense. O projeto fomenta a produção em ca-
tiveiro do Bijupirá e visa ser um suporte ao pescador 
local, assegurando ao setor pesqueiro a possibilidade 
de oferta durante todo o ano. Além do início de em-
preendimentos aquícolas no município.

O Bijupirá é um peixe nativo presente na costa bra-
sileira apreciado pelo sabor e textura da sua carne. Ele 
apresenta características importantes para a viabilida-
de de cultivo, como crescimento acelerado, podendo 
chegar a cinco quilos em um ano, e excelente conver-
são alimentar. A reprodução e o desenvolvimento de 
alevinos na cidade são realizados de forma natural - 
sem uso de hormônios ou aditivos químicos.

O Projeto Bijupirá foi planejado para o setor pes-
queiro visando estímulos econômicos, sociais e am-
bientais. O objetivo é desenvolver atividade de pis-
cicultura marinha, protegendo o meio ambiente, 
estimulando a cadeia produtiva do pescado.

Economia
De acordo com um levantamento feito pela Agên-

cia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – Insti-
tuto de Pesca, a pesca marítima enfrenta crise devido 
a situação da maioria dos recursos que sustentam a 
produção pesqueira. A maricultura vem como alter-
nativa para atender a demanda comercial e preservar 
os estoques nativos de peixes, crustáceos e moluscos.

Dentro do projeto é considerado o proveito eco-
nômico das áreas subaproveitadas e a incorporação 
de pescadores artesanais em uma atividade com be-
nefícios às comunidades pesqueiras envolvidas. Isso 
permite a geração de trabalho e renda, através da ge-
ração de empregos e a oportunidade dos próprios 
pescadores iniciarem um empreendimento rentável e 
com maior possibilidade de agregar valor ao pescado.

A implantação do Laboratório de Peixes Marinhos, 

Projeto referência no Brasil serve como 
estímulo à economia pesqueira

Produção em cativeiro de Bijupirá 
apoia pescador artesanal frente à 
escassez de peixe

Reprodução de alevinos em cativeiro pode garantir 
renda extra ao pescador artesanal

com o Projeto Bijupirá, não acarreta ônus aos cofres 
públicos, pois os custos de implantação e manuten-
ção do mesmo são de responsabilidade da Maricultu-
ra Itapema. À Prefeitura cabe disponibilizar a cessão 
de uso do terreno. O que já foi concretizado por meio 
da Lei Municipal 2180/2011.

“Este projeto é um exemplo para as localidades 
próximas e um referencial no Brasil”, avalia João Car-
los Manzella, engenheiro de Pesca -  com especialida-
de em piscicultura marinha, da Maricultura Itapema.

Manzella, quem tem no currículo cursos no exte-
rior, como em Miami (EUA), mensura que o cultivo 
de alevinos, mesmo considerado ainda uma produção 
pequena pode vir a beneficiar todo o Litoral Norte e o 
sul fluminense.

Meio Ambiente   
A atividade também traz ganhos ambientais ao 

fomentar empreendimentos desse tipo, por meio da 
produção e transferência de alevinos aos pescadores 
locais, para desenvolvimento da piscicultura marinha 
na cidade. Ao incentivar a produção aquícola com 
maior valor de mercado e acompanhamento, o proje-
to traz garantias ao produtor – no caso o pescador em 
São Sebastião, que não depende mais da sazonalida-
de que existe no setor, com o período do defeso por 
exemplo. Assim, o empreendimento diminui a pres-
são extrativista sobre os recursos explorados.

“O importante é assegurar que tem peixe ao pes-
cador. Com o projeto a atividade é mais rentável e su-
prime a pesca extrativista, e com um menor custo ao 
produtor local”, explica Evandro Sebastiani, assessor 
do departamento de Pesca da Semam.

No Brasil, São Sebastião torna-se referência com a 
iniciativa espelhada em exemplos de atividades inter-
nacionais, e exemplo de desenvolvimento sustentável. 
Em diversos países, como o Japão, projeto similares já 
se tornaram atividade consolidada, praticada por pe-
quenos, médios e grandes produtores.

O projeto permite apoio técnico e capacitação para 
os pescadores artesanais e aquicultores locais, através 
da implantação de Unidade Demonstrativa, com a 
instalação de dois tanques em Toque-Toque Pequeno, 
na Costa Sul do município. Outra contrapartida da 
Maricultura Itapema à cessão de área na Praia Gran-
de, na região central da cidade, para a construção do 
laboratório de peixes marinhos, foi a doação de mais 
de 2 mil mudas de árvores nativas ao município.

Social 
O Projeto Bijupirá em São Sebastião nutri também 

cunho socioambiental, e visa melhorar as condições 

de vida da comunidade sebastianense. A atividade 
abre a opção para diversificar a atividade gerando au-
mento da renda e assegurando o direito do pescador 
de retirar seu sustento dos ecossistemas marinhos.

Um dos resultados com o projeto, implantado em 
novembro de 2012, é a preservação da própria ativi-
dade pesqueira artesanal, que com os anos segue ten-
dência de diminuição com o passar das gerações entre 
as famílias de pescadores sebastianense.

“Os ganhos com o projeto são muitos. Ele não 
apenas fomenta a atividade pesqueira como diminui 
custos para o pescador artesanal e aquece a economia 
do setor. O projeto preserva a identidade do caiçara 
local, sebastianense. O Projeto Bijupirá é realmente 
um exemplo em sustentabilidade”, observa Evandro 
Sebastiani.

A pesca artesanal é uma atividade tradicional no 
município e parte da configuração da cultura caiça-
ra local. Possibilitar ganhos de receita aos pescadores 
locais, e com isso melhora sensível na qualidade de 
vida, assegura também preservação da cultura sebas-
tianense. 
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Fundação de Saúde pública de São Sebastião
lei complementar nº 168/2013

proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo emergencIal nº 08/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, 
torna público para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) 
cargo (s) abaixo descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para contratação pelo período de 
180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, em função do desligamento, a 
pedido, da empregada Camila Aparecida Rocha de Oliveira, admitida mediante Concurso Público 01/2014  e por falta de candidatos 
aprovados nos concurso 01/2014 e 02/2014, para convocação.

cargo nº de vagas carga horária semanal Salário Benefícios
Médico III (Clínico Geral/ 1 40 R$ 8.211,00 + gratificação de  CLT e convenção
Generalista)   até 70% do vencimento coletiva de traba-
lho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização ou Residência Médica na área específica e registro no respectivo 

Conselho de Classe – CREMESP.  
1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do Diploma Universitário;
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional;
- comprovante de anuidade 2014 do conselho de classe (CREMESP), ou 2015 se já vencido; 
- cópia do CPF;
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justificativa;
- cópia da Certidão de Casamento;
- cópia do PIS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do Poupa Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida no Fórum do município de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de filhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- cópia da carteira de vacinação de filhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- comprovante de conta bancária (cópia da face do cartão).

3) Dos recursos:
3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) vias e protocolados no Departamento de 

Recursos Humanos da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. Mansueto Pierotti, 391 – 2º piso – Cen-
tro – São Sebastião/SP, e estar devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a denominação do motivo do recurso, 
endereço e telefones para contato.

3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência do fato gerador.

4) Disposições Finais:
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de inscrição para o candidato.

eDItal
reF.: aUto De notIFIcaÇÃo – ISSQn  nº 83/2009

1- Tendo sido improfícuos os meios de intimação previstos nos incisos I e II, do art. 79, da Lei Complementar nº 106/09, fica 
o contribuinte, abaixo indicado, nos termos do inciso III do mesmo Artigo da Lei acima citada regulamentado pelo artigo 78, III do 
Decreto 4772/2010, NOTIFICADO do DEFERIMENTO PARCIAL de seu recurso sendo cancelado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa nº 600/2007 e mantidos os Autos de Infração e Imposição de Multa nº 597 e 601 de 2007.

2- SUJEITO PASSIVO: RICARDO LUIZ DE CAMARGO ME
3-  CNPJ: 06.252.321/0001-60
4- Inscrição Municipal: 16.897
5- Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para pagamento dos valores mencionados ou para re-

curso em 2ª instância, de acordo com os Artigos 85 e 86 da Lei Complementar 106/09, na sede da Divisão de Inspetoria Fiscal situada 
à Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, n.º52 – Centro – São Sebastião-SP, no horário das 8h30min às 17h30min.

6- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15.112/2007.
7- Inspetor Fiscal: Márcia Lúcia A. Avramidis
8- O não atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará na inscrição dos débitos apurados em Dívida Ativa e 

cobrança judicial.
9- SÃO SEBASTIÃO, 10 de abril de 2015.

eDItal De conVocaÇÃo 
concUrSo pÚBlIco 01/2012

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS 
ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA-
NOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS 14,15,16,17 ou 22 de 
abril de 2015, DAS 13 AS 16:30 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFEREN-
TE ADMISSÃO.

aSSIStente SocIal 40h
 classif./ Insc./ candidato                                                                                                      
15 SAS 431647 SYNARA HOLLER 

FonoaUDIolÓgo 40h
 classif./ Insc./ candidato                                                                                                      
8 SFO 411210 SABRINA TEIXEIRA DA SILVA 

motorISta
 classif./ Insc./ candidato                                                                                                      
14 FMO 410707 RENATO DO PRADO SANTOS 
 
ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL 

DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Departamento de recursos Humanos
Secretaria da administração

10 de abril de 2015 

 Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
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1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas: 
 

Fase Data e horário Local 
Entrega dos seguintes documentos 
1) Curriculum digitado; 
2) Comprovante de Escolaridade 
3) Comprovante de registro no 
Conselho de Classe da categoria 
4) Comprovante da anuidade de 2014 
do conselho de classe, ou 2015 se já 
vencido. 
5) Comprovante de tempo de 
experiência (Carteira de Trabalho / 
Contrato) 
6) Comprovante de endereço 
Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5 e 6, 
apresentar cópia e original para 
conferência ou cópia autenticada 

13 de abril de 2015 e 
14 de abril de 2015, 
das 9h às 12h e das 

13h às 16h. 

Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião – R. Pref. 
Mansueto Pierotti, 391 – 2º 
piso – Centro – São 
Sebastião/SP. A/C 
Departamento de Recursos 
Humanos. 

Avaliação dos candidatos e critério de 
desempate 
Os candidatos serão avaliados pela 
documentação apresentada, ficando 
estabelecido como critérios de 
classificação e desempate, nesta ordem: 
1) maior tempo de experiência no 
cargo,  comprovada em Carteira de 
Trabalho ou contrato; 
2) maior proximidade da residência 
com a Unidade de Saúde a ser lotada,  
3) candidato (a) de maior idade 

15/04/2015 Direção de Atenção Básica 
da FSPSS. 

Publicação do resultado no site da 
Prefeitura Municipal de São 
Sebastião 

16/04/2015 
Site: 
www.saosebastiao.sp.gov.br
 

Convocação para entrega de 
documentação descrita no item 2 
Os candidatos selecionados serão 
convocados através do site da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião 

17/04/2015 das 9h 
às 12h e das 13h às 

16h 

Site: 
www.saosebastiao.sp.gov.br

Início das atividades Imediato USF Enseada 
 

4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases acima citadas.
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLT – Constituição das Leis Trabalhistas, conforme pre-

visto no Art. 443 desta carta.
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresentá-los em discordância com as exigências deste 

edital.
São Sebastião, 10 de abril de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente
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extrato do contrato administrativo – 2015SeFaZ019 – processo n.º 60.177/15.
Contratados: Roberto Coelho, Mirian Cristina Rocco Coelho, Newton Marques, Rosana Coelho Marques.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: locação do imóvel localizado à Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, n.º 48, Centro, São Sebastião – SP - Divisão de 

Inspetoria Fiscal e Divisão de Tributação.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº. 002/15.  
Valor: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Data: 30.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Roberto Coelho, Mirian Cristina Rocco Coelho, Newton Marques, Rosana 

Coelho Marques pelos contratados.

extrato do contrato administrativo – 2015SeDUc017 – processo n.º 60.176/15.
Contratada: Celso Gilles de Souza.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: locação de embarcação para transporte de professor e equipamentos.
Prazo: 06 (seis) meses.
Modalidade: DL  n.º 144/15.  
Valor: R$ 7.980,00 (sete mil e novecentos e oitenta reais).
Data: 02.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Celso Gilles de Souza pela contratada.

extrato do contrato administrativo – 2015SeSaU018 – processo n.º 61.400/14.
Contratada: N.A. Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda. EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: aquisição de mesa cirúrgica e foco cirúrgico para uso no Centro Cirúrgico do Hospital de Clínicas de São Sebastião – 

HCSS. 
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV nº 054/14.  
Valor: R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais).
Data: 23.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Rodney Barros Martinez da Silva pela contratada.

extrato do contrato administrativo – 2015SetRA021 – processo n.º 61.490/14.
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e Comércio Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prestação dos serviços de construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no bairro Canto do Mar, com 

fornecimento de material e mão de obra. 
Prazo: 08 (oito) meses.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 019/14.  
Valor: R$ 789.250,57 (setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos)
Data: 01.04.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Sérgio Borges Padilha pela contratada.

extrato do 04º termo aditivo ao contrato administrativo – 2012SeSaU036 – processo n.º 60.154/12.
Contratado: Ecorad Serviços de Diagnóstico por Imagem Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 006/12.
Valor: R$ 3.435.495,47 (três milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete 

centavos).
Data: 25.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Edson Cardin Nogueira pela contratada.

extrato do 01º termo aditivo ao contrato administrativo –2014SectUr008– processo n.º 60.916/13.
Contratada: Matheses Engenharia e Construção Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: o acréscimo dos serviços ao Contrato Original e a supressão de serviços ao Contrato Original.
Modalidade: TP n.º 004/13.
Valor: R$ 62.792,71(sessenta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos).
Data: 02.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Joel Duarte de Souza pela contratada.

extrato do 02º termo aditivo ao contrato administrativo –2014SeSaU019– processo n.º61.841/13.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda Epp.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 08 (oito) meses.
Modalidade: CP n.º 006/13.
Valor: sem ônus. 
Data: 16.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Renan Henrique Miragaia Mendes Pereira pela contratada.

extrato do 02º termo aditivo ao contrato administrativo –2013SegoV012– processo n.º61.361/12.
Contratada: Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência e alteração do valor pago a título de serviços do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 030/12.
Valor: R$ 68.540,04 (sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e quatro centavos. 
Data: 19.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Roberlei César Fernandes pela contratada.

extrato do termo aditivo nº 01 ao contrato administrativo –2014SeeSp038– processo n.º 60.302/14.
Contratada: F2 Engenharia Ltda. - EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: alteração do valor contratual originalmente pactuado; Passando de R$ 301.707,86 para R$ 294.606,40 (duzentos e noventa 

e quatro mil, seiscentos e seis reais e quarenta centavos), conforme apuração de redução da taxa de BDI.
Modalidade: Dispensa por Justificativa nº. 002/14.  
Data: 24.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Peter Ricardo de Oliveira, pela contratada.

extrato do termo aditivo nº 01 ao contrato administrativo –2014SegoV097– processo n.º 60.942/14.
Contratada: Velvet Comercial Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a supressão quantitativa, a alteração do valor unitário dos itens ofertados e a alteração do valor contratual originalmente 

pactuado. 
Modalidade: Tomada de Preços nº 012/14. 
Valor: sem ônus. 
Data: 24.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Edgard de Souza Moreira, pela contratada.

extrato do termo aditivo nº 03 ao contrato administrativo –2011SegoV020– processo n.º 61.633/10.
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: o reequilíbrio econômico-financeiro, a alteração da clausula 7.4.1, incluída por meio do Termo aditivo nº01 e a Inclusão 

da cláusula 9.1.20.
Modalidade: Concorrência Pública nº 002/10.
Valor: sem ônus.
Data: 09.01.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Luis Fernando Corazza Genioli pela contratada.

eDItal De conVocaÇÃo 
concUrSo pÚBlIco 01/2014

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAI-
XO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA 

DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS  14,15,16,17 ou 22 de abril de 
2015, DAS 13 AS 16:30 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMIS-
SÃO.

engenheiro 20h
 classif./ Insc./ candidato                                                                                                      
2            1013814050    RODRIGO ZERBINO
Fisioterapeura 30h
 classif./ Insc./ candidato    
1             1013912428    MARINA YUMI ONO SANTOS
2             1013916328    THAIS FIDA PRUDENTE
3             1013912140    LIDIANE SANTOS CORREIA
4             1013911691    EMILIE BARBOSA PACHECO DA SILVA

médico Hematologista
 classif./ Insc./ candidato    
1 1016215362   LEONEL NULMAN SZTERLING

médico neurologista
 classif./Insc./ candidato    
1           1016416779    GIANNI ETTORE GALIMBERTI
2           1016415442    FLAVIA SAORI MIYASHIRA KUBO

médico psiquiatra
 classif./Insc./ candidato    
1           2000016863    ANA PAULA FARIA MORAES
2           1016714902    ELIANA ATANASOV

terapeuta ocupacional 30h
 classif./Insc./ candidato    
1           1014212607    JULIANA COELHO ARAUJO CARVALHO
2           1014213707    VIVIANE CECI GODOI
3           1014215688    ADRIANA MONIZ DA SILVEIRA

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL 
DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Departamento de recursos Humanos
Secretaria da administração

10 de abril de 2015 

eDItal De pregÃo preSencIal no 005/15
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA CÃES E GATOS 
(ADULTOS E FILHOTES), PARA ATENDER ANIMAIS MANTIDOS NO CENTRO DE CONTROLE 
DE ZOONOZES - CCZ
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 28/04/2015
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, 09 DE ABRIL DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SecretÁrIo mUnIcIpal De aDmInIStRAÇÃo

eDItal De concorrÊncIa no 001/15
OBJETO: CONCESSÃO REMUNERADA DE USO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO: 
QUIOSQUE DE ALIMENTAÇÃO DENOMINADO LOJA H, LOCALIZADO NO BALNEÁRIO DOS 
TRABALHADORES
TIPO: MAIOR OFERTA 
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS: 
ATÉ 12/05/2015 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, 09 DE ABRIL DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SecretÁrIo mUnIcIpal De aDmInIStRAÇÃo

petúnia Ferreira de Souza
DIretoRA Do Departamento De SUprImentoS
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Aproximadamente 70 atletas de São Sebastião es-
tão em preparação para o 19º Jogos Regionais do Idoso 
( Jori), que neste ano acontece entre os dias 20 e 24 de 
maio, em Caraguatatuba. O evento deve reunir cerca de 2 

A expectativa é grande para enfrentar o desafio de enca-
rar o mar, em caiaques, em roteiro inédito com largada do 
Trapiche do Rocio, em Paranaguá, no Paraná, com destino 
à Baia do Araçá, em São Sebastião.

Os remadores locais, Neemias Nobre Borges, professor 
de canoagem da Secretaria de Esportes do município, e o 
guarda portuário Wellington de Araújo Moreira  vão par-
ticipar desta aventura oceânica que demandará muito pre-
paro e determinação cuja largada está prevista para 15 de 
abril.

Com apenas seus caiaques e todos os equipamentos de 
navegação e segurança necessários, os dois atletas vão en-
carar cerda de 6 a 8 horas nas águas remando aproximada-
mente 40 km por dia. A travessia deve durar cerca de 12 
dias, pois a previsão de chegada é 2 de maio, na Praia do 
Altivo, em São Sebastião, coincidindo com a 9ª Regata de 
Canoa Caiçara da Baía do Araçá prevista para ser realizada 
nesse período.

Os atletas deverão ser recebidos por diversos caiaques 
no Farol do Moleque com muita festa após a aventura a 
ser acompanhada por equipe de terra, formada por Léo 
Costa e José Heitor Ferraz, que fará o registro de todo o 
percurso.

A ideia da travessia de caiaque é do remador Wellington 

Remadores locais partem nesta segunda-feira 
para Travessia Oceânica

Serão cerca de 40 km por dia, em 
caiaques, de Paranaguá até a Baía do 
Araçá, em São Sebastião em aventura 
inédita

que desde 2013 tem procurado um parceiro para o desafio. 
Ele encontrou em Neemias o companheiro para essa aven-
tura que também tem como proposta revelar as peculiari-
dades do litoral desse trecho entre Paranaguá e São Sebas-
tião e documentar a vida caiçara e suas necessidades, bem 
como a situação ecológica da região que será navegada.

Segundo Neemias, essa é uma região rica em história, 
biodiversidade e, principalmente, mantém núcleos da cul-
tura caiçara que precisam ser revelados e resgatados. Esse 
material será documentado por um repórter que acompa-
nhará todo o trajeto para posterior documentário do desa-
fio.  “Queremos mostrar, ainda, que podemos ter a nossa 

equipe de Vela Oceânica como Caraguatatuba e Ilhabela”, 
explicou o remador lembrando que São Sebastião tem 
grande potencial humano, atletas, mas não conta com equi-
pe para representar o município nas competições.

Serviço
A aventura da dupla sebastianense tem apoio da Secre-

taria de Esportes, além de patrocínio e colaboração da As-
sociação de Vela de São Sebastião, Sociedade Amigos da 
Marinha (Soamar) do Litoral Norte de São Paulo, Opium 
Hightec Line, Fundespa, Porto de São Sebastião, Tamoios 
News, Decathlon

Atletas da melhor idade se preparam para o 
19º Jogos Regionais do Idoso

mil competidores da região, com atletas com mais de 60 
anos de idade inscritos nas modalidades natação, atletis-
mo, bocha, malha, vôlei adaptado, tênis de mesa, tênis de 
quadra, jogos de salão, coreografia, entre outros.

A chefe administrativa do Fundo Municipal de So-
lidariedade, Vanda Lopes, revela que os atletas locais 
terão uniformes novos este ano. Ela destaca o ânimo da 
equipe para representar o município. “Nossa delegação 
está treinando a todo vapor para os jogos deste ano. Os 
atletas estão em uma fase preparatória importante e que 
gera ansiedade até a competição, principalmente diante 
do histórico que a cidade vem construindo no Jori”.

O Jori é uma iniciativa do Fundo Social de Solidarieda-
de do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria 
Estadual de Esporte, Lazer e Juventude e será disputado 
em Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 
Recreação. Vale lembrar que o município vizinho já se-
diou os jogos nos anos de 2003, 2009, 2012 e 2014.

“Porém é preciso salientar que os jogos vão muito 
além da busca por medalhas, pois o objetivo principal 
é promover qualidade de vida à terceira idade, propor-
cionando-lhes neste evento anual um grande intercâm-
bio entre diferentes grupos que resulta numa grande e 

alegre festa de confraternização entre as cidades do Es-
tado”, explica a chefe administrativa do Fundo de Soli-
dariedade.

Projeto Atividade -
Os atletas que representarão São Sebastião fazem par-

te do Projeto Atividade, que tem o objetivo de propor-
cionar melhor qualidade de vida, por meio do bem estar 
físico, mental e social. Este ano o projeto retornou no dia 
23 de fevereiro, com cerca de 320 atletas inscritos.

O Atividade é uma ação integrada entre as secreta-
rias de Esporte, Saúde, Trabalho e Desenvolvimento 
Humano, além do Fundo Social da cidade.

Com mais de 10 atividades disponíveis aos atletas, 
o programa oferece ao grupo caminhada, alongamen-
to, hidroginástica, tênis de mesa, tênis de campo, vôlei 
adaptado, musculação, coreografia, natação e jogos de 
salão (xadrez, damas, dominó etc).

As atividades são realizadas no Centro de Apoio 
Educacional (CAE) do bairro Pontal da Cruz, região 
central do município. As aulas são ministradas por pro-
fessores de Educação Física e, acompanhadas por uma 
enfermeira que permanece no local durante as ações.

Novos uniformes da equipe local
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A alteração da Resolução 43 do Senado, encami-
nhada à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 
pelos senadores Marcelo Crivella (RJ) e Rose de 
Freitas (ES), acatando sugestão do secretário de 
Governo de Campos (RJ), Anthony Garotinho, 
durante uma audiência em Brasília, permitirá que 
municípios possam ir ao mercado e contrair  em-
préstimos antecipando as receitas dos exercícios 
de 2015 e 2016, desde que os recursos sejam bus-
cados em bancos privados, segundo exigência do 
Ministro da Fazenda, Joaquim Levy. 

De acordo com Garotinho, o presidente da CAE, 
senador Delcídio do Amaral (MS), informou que 
logo após a Semana Santa o projeto de resolução 
deverá ser apreciado, aprovado e, em seguida, pro-
mulgado. A medida beneficia estados produtores 
de petróleo – Rio de Janeiro, Espírito Santo, os do 
Nordeste e outros.

Para o presidente da ABRAMT (Associação 
Brasileira de Municípios com Terminais Maríti-
mos, Fluviais e Terrestres de Embarque e Desem-
barque de Petróleo e Gás Natural), prefeito de São 
Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, Ernane 
Primazzi (PSC), que faz questão de esclarecer não 
ser contra a proposta, a medida entretanto não 
resolve os problemas dos municípios atingidos.  
“A proposta vai ajudar os municípios em caso de 
emergências”, destacou Primazzi, reafirmando que 
a solução definitiva é a revisão geral na distribuição 
dos royalties.

No dia 10 de março membros da ABRAMT se 
reuniram em Brasília para discutir estratégias a se-
rem adotadas junto à ANP (Agencia Nacional de 
Petróleo) sobre a alteração dos percentuais do ex-
cedente da produção  de petróleo entre municípios 
impactados diretamente e indiretamente, além da 
discussão sobre a queda no valor da parcela dos 
royalties deste mês.

De acordo com o presidente da ABRAMT, há 
três meses foi entregue um ofício à ANP solicitan-
do a alteração dos índices correspondentes à dis-
tribuição dos royalties entre os municípios com 
instalações e os municípios limítrofes.

Hoje, segundo Primazzi, os municípios com ins-
talações, os mais impactados, recebem 40% do va-
lor correspondente à movimentação de petróleo e 
gás natural, e os municípios limítrofes dividem os 
outros 60%. 

"Estamos solicitando a inversão dos índices, por 
uma questão de justiça", explicou. 

Em relação à queda na parcela dos royalties, 
Primazzi explicou que este mês, ao invés do valor 
médio de R$ 9 milhões, São Sebastião recebeu R$ 
6,9 milhões - uma redução de R$ 2,1 milhões nos 
cofres municipais, o que teria ocorrido devido à 

queda no preço do barril de petróleo.
Contudo, para o presidente da ABRAMT, tam-

bém é urgente mudar a metodologia de cálculo 
aplicada pela PETROBRAS/TRANSPETRO, que 
deixa os municípios à mercê do que chamou de 
'criatividade contábil' da empresa.

Para isso Primazzi se reunirá com representantes 
da ANP, em data a ser agendada,  na companhia de 
prefeitos de outras cidades, para debater e cobrar 
tais medidas.

O prefeito também destacou o retorno de Angra 
dos Reis, importante município com instalações 
da estatal em sua cidade,  ao status de município 
membro da ABRAMT.

A próxima reunião da ABRAMT será justamen-
te em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, no próximo 
dia 2 de julho.

Antecipar receitas dos royalties ajuda 
municípios mas não resolve problema

O alerta  é  do presidente da ABRAMT 
- Associação de Municípios com 
Terminais de Petróleo e Gás

A última reunião da ABRAMT foi realizada mês passado em Brasília
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