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Prefeitura inicia programa de anistia de 
multas e juros em débitos tributários
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A redução das multas e juros incidentes nos dé-
bitos tributários com a Fazenda Municipal de São 
Sebastião, proposta pela prefeitura, aprovada pela 
Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Erna-
ne Primazzi  pela Lei Complementar nº 186/2015 
poderá beneficiar cerca de 24 mil contribuintes 
inscritos na dívida ativa.

A anistia  prevê 100% de desconto das multas e 
juros para pagamento à vista, 70% para quem optar 
por três parcelas e 50% aos que aderirem em efetu-
ar o pagamento em até seis parcelas.

Os contribuintes poderão aderir ao benefício 
até 30 de junho, quando vencerá o prazo para a 
formalização do Termo de Adesão com o municí-
pio. De acordo com o chefe do setor da Dívida Ati-
va, Marcos Damasceno, é imprescindível a pessoa 
apresentar a inscrição do imóvel. A anistia contem-
plará multas e juros de débitos tributários inscritos 
na dívida ativa,  como Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), Taxa de Lixo, Taxas de Fiscaliza-
ção e Imposto Sobre Serviços (ISS) fixo, ou seja, 
lançamentos de ofício. Não serão contemplados 
tributos como Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI), ISS por homologação e multas di-
versas.

A medida atenderá pessoas físicas e jurídicas. 
Em todos os casos o parcelamento somente acon-
tecerá se o contribuinte estiver com os tributos de 
2015 em dia. Já nos casos de cobranças judiciais 
o interessado deve arcar com honorários advocatí-
cios e custas judiciais. Vale lembrar que a primeira 
parcela será paga no dia da assinatura do Termo de 
Adesão ao benefício, nos casos de parcelamento. 

A solicitação para a concessão da anistia pode 
ser feita via e-mail ao setor da Dívida Ativa, por 
procuração ou pessoalmente. Em todas as situa-
ções, o contribuinte pode solicitar o levantamento 
do débito, quando será feita a simulação para que 
seja possibilitada a negociação. Serão exigidos do-
cumentos necessários, sendo fundamental  o com-
provante da titularidade do imóvel.

Procedimentos
Quem fizer a solicitação por e-mail deverá apre-

sentar o número de inscrição do imóvel para que 

seja efetuado o levantamento do débito e simula-
ção da negociação.  O setor da Dívida Ativa enviará 
os dados com os documentos requisitados para o 
Termo de Adesão que deverão ser registrados em 
cartório e encaminhados à Prefeitura com o com-
provante do pagamento da primeira parcela para a 
formalização do Termo de Adesão.  

Os mesmos procedimentos serão adotados 
para quem procurar o setor pessoalmente ou tiver 
procuração do proprietário do imóvel que deverá 
encaminhar, ainda, o comprovante de titularidade 
com o documento de compra e venda do imóvel.

Remissão Parcial
De acordo com o artigo 5º da Lei Complemen-

tar nº 186/2015, “será concedida remissão parcial 
dos débitos do IPTU do exercício de 2013 refe-
rentes aos imóveis comprovadamente situados 
em áreas com restrições ambientais de ocupa-
ção, tais como Áreas de Preservação Permanente 
(APP) e Áreas de Preservação Ambiental (APA).  
O parágrafo 1º aponta que a remissão, calculada 
à razão de 90% dos valores referentes à área do 
imóvel efetivamente com restrição de ocupação, 
ficará condicionada à quitação do saldo devedor 
apurado pela dedução da parcela correspondente 
à possível concessão do benefício.

De acordo com a SEFAZ no caso das áreas 

Prefeitura inicia programa de anistia de 
multas e juros em débitos tributários

Medida sancionada pela Lei 
Complementar nº 186/2015 atenderá 
cerca de 24 mil contribuintes

Os contribuintes poderão aderir ao benefício até 30 de junho

com restrições ambientais, o procedimento é um 
pouco diferente. O contribuinte deve solicitar a 
remissão mediante processo administrativo, devi-
damente instruído com as provas cabíveis da área 
afetada. Ele deverá entrar com requerimento no 
Protocolo da Prefeitura e pagar taxa de expedien-
te no valor de R$ 18,00 para abertura do processo 
administrativo.

Documentação
O contribuinte que optar por parcelamento dos 

débitos em até três vezes, contando com redução 
de 70% no valor das multas e juros, ou em até seis 
vezes, com redução de 50%, deverá providenciar 
os seguintes documentos: Pessoa Jurídica: cópias 
do contrato social, e RG do responsável, caso seja 
o próprio interessado, ou cópias do contrato so-
cial, RG e procuração com firma reconhecida no 
caso de terceiros.

Contatos: 
Os contatos com a Divisão de Dívida Ativa e 

Cobrança da Secretaria da Fazenda Municipal 
podem ser  feitos pelo e-mail: divida.ativa@sao-
sebastiao.sp.gov.br ou pelos telefones: (12) 3891-
2071/2073, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 
17h30. A Prefeitura de São Sebastião fica na Rua 
Sebastião Silvestre Neves, 214, Centro da cidade.
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SecretarIa mUnIcIpal De SaÚDe
DIVISÃo De VIgIlÂncIa SanItÁrIa

laUDa 10/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, faz sa-

ber das solicitações de Laudo Técnico de Avaliação da Edificação - LTA ocorridas junto a Vigilância Sanitária 
Municipal:

laUDo tÉcnIco De aValIaÇÃo - lta 
01 – Processo 014659/2012 – emitido LTA nº. 355070403-013-03 – em 07/01/2013 – para RODOLFO 

ANDERSON RIBEIRO LEITE – situado na RUA DUQUE DE CAXIAS, 188 – CENTRO - para a atividade 
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. 

02 – Processo 010459/2013 – emitido LTA nº. 355070403-013-083 – em 30/08/2013 – para MARIA 
DO CARMO FRANCISCO PEREIRA – situado na AVENIDA WALKIR VERGANI, 240 – BOISSUCANGA 
- para a atividade LANCHONETE E CAFÉ. 

03 – Processo 014186/2013– emitido LTA nº. 355070403-013-118 – em 11/12/2013 – para RICARDO 
FORTUNATO FERREIRA  – situado na RUA DR. YOJIRO TAKAOKA, 204 – TOQUE TOQUE PEQUE-
NO - para a atividade LANCHONETE.

04 – Processo 009891/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-070 – em 19/09/2014 – para CONS-
TRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A – situado na AVENIDA DARIO LEITE CARRIJO, 4200 – JARAGUÁ 
- para a atividade REFEITÓRIO E COZINHA INDUSTRIAL.

05 – Processo 008632/2014– emitido LTA nº. 355070403-014-059 – em 18/08/2014 – para PATRICIA 
RISTHER MORAES – situado na RUA ÁSIA, 128 – PORTO GRANDE - para a atividade PET SHOP. 

laUDa 11/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, faz sa-

ber das solicitações de Laudo Técnico de Avaliação da Edificação - LTA ocorridas junto a Vigilância Sanitária 
Municipal:

laUDo tÉcnIco De aValIaÇÃo - lta 
01 – Processo 011815/2013 – emitido LTA nº. 355070403-013-096 – em 18/10/2013 – para JAILSON 

BARBOSA DA SILVA – situado na RUA CAPITÃO LUIZ SOARES, 419 – CENTRO - para a atividade CABE-
LEIREIRO. 

02 – Processo 009890/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-069 – em 19/09/2014 – para CONS-
TRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A – situado na AVENIDA DARIO LEITE CARRIJO, 4200 – JARAGUÁ 
- para a atividade AMBULATORIO MÉDICO. 

03 – Processo 009023/2013 – emitido LTA nº. 355070403-013-069 – em 20/08/2013 – para EVERTON 
HS FERNANDES ROTISSERIA ME – situado na RUA GENERAL OSÓRIO, 33 – CENTRO - para a ativida-
de RESTAURANTE. 

04 – Processo 000873/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-023 – em 12/04/2014 – para TRANS 
CAP SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS – situado na RUA TIJUCAS, S/Nº – CAMBURY - para a 
atividade SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE. 

05 – Processo 010074/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-075 – em 14/10/2014 – para COMER-
CIAL LITORAL NORTE DE ART. ÓTICOS E ELETR. LTDA – situado na RUA MARECHAL DEODORO 
DA FONSECA, 46 – CENTRO - para a atividade COMÉRCIO DE ARTIGOS ÓTICOS. 

laUDa 12/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, faz sa-

ber das solicitações de Laudo Técnico de Avaliação da Edificação - LTA ocorridas junto a Vigilância Sanitária 
Municipal:

laUDo tÉcnIco De aValIaÇÃo - lta
01 – Processo 009282/2013 – emitido LTA nº. 355070403-013-114 – em 04/12/2013 – para PRAIANA 

PIZZARIA E ESFIHARIA LTDA ME – situado na AVENIDA EMÍLIO GRANATO, 945 – ENSEADA - para a 
atividade RESTAURANTES E SIMILARES.

02 – Processo 005247/2013– emitido LTA nº. 355070403-013-058 – em 23/07/2013 – para MARIA DE 
JESUS BARDUSCO – situado na AVENIDA ODISSEU, 542 – CANTO DO MAR - para a atividade LAN-
CHONETE, CASA DE SUCO. 

03 – Processo 008910/2013 – emitido LTA nº. 355070403-013-070 – em 20/08/2013 – para POUSADA 
JABUTI JUQUEHY LTDA ME – situado na RUA ATHAIDE IZIDORO DOS SANTOS, 374 – JUQUEHY 
- para a atividade POUSADA.

04 – Processo 008185/2013 – emitido LTA nº. 355070403-014-001 – em 17/02/2014 – para APARECI-
DA VIEIRA DE ALMEIDA – situado na ESTRADA DO CASCALHO, 695 – BOIÇUCANGA - para a ativida-
de COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.

05 – Processo 009291/2013 – emitido LTA nº. 355070403-013-074 – em 23/08/2013 – para WALDE-
MIR NERI DA SILVA – situado na AVENIDA ADELINO TAVARES, 200 – BARRA DO SAHY - para a ativi-
dade CABELEIREIRO.

laUDa 13/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, faz sa-

ber das solicitações de Laudo Técnico de Avaliação da Edificação - LTA ocorridas junto a Vigilância Sanitária 
Municipal:

laUDo tÉcnIco De aValIaÇÃo - lta
01 – Processo 007624/2014– emitido LTA nº. 355070403-014-072 – em 13/10/2014 – para BARBOU-

CH & ARAKI CLINICA DE RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA LTDA – situado na 
AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, 90 2° ANDAR SALA 10 – PORTO GRANDE - para a atividade 
CLÍNICA RADIOLÓGICA. 

02 – Processo 004748/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-038 – em 24/06/2014 – para MARLI 
PETRUSIANAS ME – situado na RUA SEBASTIANA LEITE BUENO, 655 – BAREQUEÇABA - para a ativi-
dade BAR. 

03 – Processo 004178/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-015 – em 15/04/2014 – para MARIA 
ZENAIDE JARDELINO SANTOS – situado na PRAÇA VENINO FERNANDES MOREIRA, 10 LOJA 12 – 
CENTRO - para a atividade LANCHONETE. 

04 – Processo 006925/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-043 – em 01/07/2014 – para POUSADA 
VIA MUNDO - EIRELI - ME – situado na RUA HUGO DHEN, 267 – BAREQUEÇABA - para a atividade 
HOTEL. 

05 – Processo 005989/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-046 – em 10/07/2014 – para MILTON 
MIKIO FUGITA ME – situado na RUA CAPITÃO LUIS SOARES, 565 – CENTRO - para a atividade RES-
TAURANTE. 

laUDa nº 14/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, 

faz saber das solicitações de Renovação Cadastro/Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância 
Sanitária Municipal:

renoVaÇÃo caDaStro / lIcenÇa FUncIonamento 
DeFerIDaS. arQUIVe-Se.
01 – Processo 004931/2012 -  emitido CEVS nº. 355070403-863-000251-1-9 – em 12/04/2012 – para 

HENRY NASCIMENTO DESLANDES – situado na RUA MANSUETO PIEROTTI, 494 – CENTRO - sob 
a responsabilidade TÉCNICA de HENRY NASCIMENTO DESLANDES - CRM nº 86663 para a atividade 
MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA, válida até 12/04/2013.

02 – Processo 017260/2006 – emitido CEVS nº. 355070403-864-000021-1-9 – em 14/12/2006 – para 
ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA – situado na RUA FREI CONSTAN-
CIO, 234 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de JOSE EUCLIDES DE MORAES - CRM nº 
62247 para a atividade LABORATORIOS CLÍNICOS, válida até 14/12/2007.

03 – Processo 013441/2008 – emitido CEVS nº. 355070403-864-000021-1-9 – em 04/12/2008 – para 
ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA – situado na RUA FREI CONSTAN-
CIO, 234 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de JOSE EUCLIDES DE MORAES - CRM nº 
62247 para a atividade LABORATORIOS CLINICOS, válida até 04/12/2009.

04 – Processo 013980/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-477-000018-1-3 – em 30/12/2011 – para 
RODRIGUES & PITÃO DROGARIA LTDA EPP – situado na AVENIDA WALKIR VERGANI, 614 LOJA 
01 – BOIÇUCANGA - sob a responsabilidade TÉCNICA de HAROLDO FERNANDO OLIVEIRA DA SIL-
VA - CRF nº 40828 para a atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, válida até 30/12/2012.

05 – Processo 009505/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-864-000003-1-0 – em 19/03/2012 – para 
INEHDI - INST. DE NEFROLOGIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIÁL – situado na RUA FLORIANO 
PEIXOTO, 163 – VILA AMÉLIA - sob a responsabilidade TÉCNICA de IVANIR FERREIRA DE FREITAS 
JUNIOR - CRM nº 66974 para a atividade SERVIÇOS DE DIÁLISE E NEFROLOGIA, válida até 19/03/2013.

laUDa 14/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, 

faz saber das solicitações de Laudo Técnico de Avaliação da Edificação - LTA ocorridas junto a Vigilância 
Sanitária Municipal:

laUDo tÉcnIco De aValIaÇÃo - lta
01 – Processo 003898/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-013 – em 14/04/2014 – para J. L. DE 

OLIVEIRA SORVETERIA LTDA ME – situado na AVENIDA PROFESSOR JOSÉ MACHADO ROSA, 763 
CASA 02 – TOPOLÂNDIA - para a atividade LANCHONETE E SORVETERIA. 

02 – Processo 006272/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-033 – em 10/06/2014 – para BLLACCO 
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EIRELI - EPP – situado na AVENIDA WALKIR VERGANI, 857 LOJA 
01 – BOIÇUCANGA - para a atividade LANCHONETE. 

03 – Processo 003574/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-010 – em 10/04/2014 – para FRANCIS-
CA REGILA PEREIRA DA SILVA – situado na RUA DOMINGOS TAVOLARO, 118 – VILA AMÉLIA - para 
a atividade CABELEIREIRO. 

04 – Processo 008194/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-056 – em 06/08/2014 – para BISPO & 
FERREIRA - MERCEARIA E COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA ME – situado na AVENIDA ODIS-
SEU, 820 – CANTO DO MAR - para a atividade MERCEARIA. 

05 – Processo 007481/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-051 – em 25/07/2014 – para SÃO SE-

BASTIÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS – situado na AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIA-
NA, 1599 – PORTO GRANDE - para a atividade IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS.

06 – Processo 000946/2014 – emitido LTA nº. 355070403-014-021 – em 08/05/2014 – para KATIA 
CRISTINA CARRATU AÇOUGUE ME – situado na AVENIDA PROF. MACHADO ROSA, 543 LOJA 01 – 
TOPOLÂNDIA - para a atividade AÇOUGUE. 

laUDa nº 15/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, 

faz saber das solicitações de Renovação Cadastro/Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância 
Sanitária Municipal:

renoVaÇÃo caDaStro / lIcenÇa FUncIonamento 
DeFerIDaS. arQUIVe-Se.
01 – Processo 005209/2010 -  emitido CEVS nº. 355070403-863-000006-1-2 – em 29/03/2011 – para 

ALINE JORGE MOISES – situado na RUA MARIA APARECIDA DE MOURA, 55 – BOIÇUCANGA - sob 
a responsabilidade TÉCNICA de ALINE JORGE MOISES - CRO nº 55279 para a atividade ODONTO-
LÓGICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, válida até 
29/03/2012.

02 – Processo 004450/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-477-000056-1-4 – em 19/04/2011 – para 
SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS CHAIM & CIA LTDA – situado na AVENIDA FRANCISCO LOUP, 
1170 LOJA 01 – MARESIAS - sob a responsabilidade TÉCNICA de RODRIGO PINTO NOGUEIRA - CRF 
nº 43866 para a atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPU-
LAÇÃO DE FÓRMULAS, válida até 19/04/2012.

03 – Processo 004006/2009 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000079-1-9 – em 01/04/2011 – para 
ELEUZES MARIA SOUZA MONTEIRO – situado na RUA IPIRANGA, 275 1° ANDAR – CENTRO - sob 
a responsabilidade TÉCNICA de ELEUZES MARIA SOUZA MONTEIRO - CRO nº 18416 para a atividade 
ODONTOLÓGICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, 
válida até 01/04/2012.

04 – Processo 012906/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000309-1-0 – em 22/03/2012 – para 
NEVES & LIBORIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA – situado na AVENIDA DR. ARMANDO SALLES DE 
OLIVEIRA, 337 SALA 10 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de LUIS FERNANDO CAMPOS 
LIBORIO - CRM nº 84676 para a atividade MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA, válida 
até 22/03/2013.

05 – Processo 004073/2014 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000157-1-7 – em 04/04/2014 – para 
PETROBRAS TRANSPORTE S/A – situado na AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, 1111 – CEN-
TRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de ALINE LEAL SILVA - COREN nº 9955-2 para a atividade SERVI-
ÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA, válida até 04/04/2015.

laUDa nº 16/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, 

faz saber das solicitações de Renovação Cadastro/Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância 
Sanitária Municipal:

renoVaÇÃo caDaStro / lIcenÇa FUncIonamento 
DeFerIDaS. arQUIVe-Se.
01 – Processo 011096/2013 -  emitido CEVS nº. 355070403-863-000331-1-1 – em 08/10/2014 – para 

PULSO - URGENCIA E DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/A LTDA ME – situado na AVENIDA AFRI-
CA, 261 – PORTO GRANDE - sob a responsabilidade TÉCNICA de LETICIA FREIRE MARCONDES - 
CRM nº 58154 para a atividade MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES COMPLEMENTARES, válida até 08/10/2015.

02 – Processo 012927/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-477-000015-1-1 – em 30/11/2011 – para M 
S CAMPOS DO NASCIMENTO ME – situado na AVENIDA FRANCISCO LOUP, 400 LOJA 01 – MARE-
SIAS - sob a responsabilidade TÉCNICA de GABRIELA PEREIRA MENDES - CRF nº 48852 para a atividade 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMU-
LAS, válida até 30/11/2012.

03 – Processo 008275/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-477-000007-1-0 – em 08/09/2011 – para 
DROGARIA DO POVÃO DE SANTO AMARO LTDA – situado na AV. DR. ARMANDO SALLES DE OLI-
VEIRA, 67 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de ALINE FABRICIA RIBAS MAURICIO - CRF 
nº 44757 para a atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPU-
LAÇÃO DE FÓRMULAS, válida até 08/09/2012.

04 – Processo 012681/2010 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000081-1-7 – em 03/06/2011 – para 
JOSE OSCAR MONTEIRO HERMANO – situado na RUA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 337 – 
CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de JOSE OSCAR MONTEIRO HERMANO - CRM nº 106578 
T para a atividade MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA, válida até 03/06/2012.

05 – Processo 012628/2010 – emitido CEVS nº. 355070403-477-000054-1-0 – em 23/01/2003 – para 
SORAYA RETORE - SÃO SEBASTIÃO - ME – situado na AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, 522 – 
CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de SORAYA RETORE - CPF nº 451.471.910-20 para a atividade 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, válida até 0/0/0.

laUDa nº 17/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, 

faz saber das solicitações de Renovação Cadastro/Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância 
Sanitária Municipal:

renoVaÇÃo caDaStro / lIcenÇa FUncIonamento 
DeFerIDaS. arQUIVe-Se.
01 – Processo 004043/2011 -  emitido CEVS nº. 355070403-863-000190-1-1 – em 11/08/2011 – para 

LARISSA AUGUSTA RAMOS  – situado na RUA VEREADOR ZINO MILITÃO DOS SANTOS, 94 – CEN-
TRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de LARISSA AUGUSTA RAMOS - CRO nº 81269 para a atividade 
ODONTOLÓGICO (ESTABELECIMENTO), válida até  11/08/2012.

02 – Processo 004043/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000191-1-9 – em 11/08/2011 – para 
LARISSA AUGUSTA RAMOS – situado na RUA VEREADOR ZINO MILITÃO DOS SANTOS, 94 – CEN-
TRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de LARISSA AUGUSTA RAMOS - CRO nº 81269 para a atividade 
ODONTOLÓGICA ( EQUIPAMENTO), válida até 11/08/2012.

03 – Processo 008324/2010 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000033-1-0 – em 02/06/2011 – para 
ELIANE MATSUYAMA BIAZIO – situado na RUA DUQUE DE CAXIAS, 188 3º ANDAR  SALA 06 – 
CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de ELIANE MATSUYAMA BIAZIO - CRO nº 28632 para a 
atividade ODONTOLÓGICA COM  RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚR-
GICOS (EQUIPAMENTOS), válida até 02/06/2012.

04 – Processo 008324/2010 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000034-1-7 – em 02/06/2011 – para 
ELIANE MATSUYAMA BIAZIO  – situado na RUA DUQUE DE CAXIAS, 188  3º ANDAR SALA 06 – CEN-
TRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de ELIANE MATSUYAMA BIAZIO - CRO nº 28632 para a ativida-
de ODONTOLÓGICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 
(EQUIPAMENTOS), válida até 02/06/2012.

05 – Processo 005091/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000252-1-6 – em 22/07/2011 – para 
GLORIA MARIA GOMES QUINTELA  – situado na RUA PREFEITO MANSUETO PIEROTTI, 486 – 
CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de GLORIA MARIA GOMES QUINTELA - CRM nº 85048 
para a atividade MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA, válida até 22/07/2012.

laUDa nº 18/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, 

faz saber das solicitações de Renovação Cadastro/Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância 
Sanitária Municipal:

renoVaÇÃo caDaStro / lIcenÇa FUncIonamento 
DeFerIDaS. arQUIVe-Se.
01 – Processo 005578/2014 -  emitido CEVS nº. 355070403-863-000275-1-0 – em 08/09/2014 – para 

FABRICIO MARTINS FERREIRA – situado na RUA CAPITÃO LUIZ SOARES, 557  SALA 12 – CENTRO - 
sob a responsabilidade TÉCNICA de FABRICIO MARTINS FERREIRA - CRM nº 102075 D para a atividade 
MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA, válida até 08/09/2015.

02 – Processo 010643/2014 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000183-1-7 – em 26/02/2015 – para 
FERNANDA CAROLINA OLIVEIRA ALVES DE SOUZA LIMA – situado na RUA BENJAMIN CONS-
TANT, 92 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de FERNANDA CAROLINA O. ALVES DE 
SOUZA LIMA - CRO nº 79161 para a atividade ODONTOLÓGICA (ESTABELECIMENTO), válida até 
26/02/2016.

03 – Processo 010643/2014 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000428-1-1 – em 26/02/2015 – para 
FERNANDA CAROLINA OLIVEIRA ALVES DE SOUZA LIMA – situado na RUA BENJAMIN CONS-
TANT, 92 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de FERNANDA CAROLINA O. ALVES DE SOU-
ZA  LIMA - CRO nº 79161 para a atividade ODONTOLÓGICA ( EQUIPAMENTO ), válida até 26/02/2016.

04 – Processo 001997/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000170-1-9 – em 07/12/2011 – para 
MARCIO ABDO ARBEX – situado na AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, 920 – PORTO GRANDE 
- sob a responsabilidade TÉCNICA de LICIA BENEDITA DE ASSIS ARBEX - CRO nº 28325 para a atividade 
ODONTOLÓGICA (ESTABELECIMENTO), válida até 07/12/2012.

05 – Processo 001997/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000171-1-6 – em 07/12/2011 – para 
MARCIO ABDO ARBEX – situado na AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, 920 – PORTO GRANDE 
- sob a responsabilidade TÉCNICA de LICIA BENEDITA DE ASSIS ARBEX - CRO nº 28325 para a atividade 
ODONTOLÓGICA (EQUIPAMENTO), válida até 07/12/2012.

laUDa nº 19/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber 

das solicitações de Renovação Cadastro/Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:

renoVaÇÃo caDaStro / lIcenÇa FUncIonamento 
DeFerIDaS. arQUIVe-Se.
01 – Processo 002983/2011 -  emitido CEVS nº. 355070403-863-000046-1-8 – em 23/04/2012 – para 

FERNANDA BERTINI – situado na RUA DUQUE DE CAXIAS, 188, SALA 22 – CENTRO - sob a responsa-
bilidade TÉCNICA de FERNANDA BERTINI - CRO nº 67872 para a atividade ODONTOLÓGICA (ESTA-
BELECIMENTO), válida até 23/04/2013.

02 – Processo 002983/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000047-1-5 – em 23/04/2012 – para 
FERNANDA BERTINI – situado na RUA DUQUE DE CAXIAS, 188, SALA 22 – CENTRO - sob a responsa-
bilidade TÉCNICA de FERNANDA BERTINI - CRO nº 67872 para a atividade ODONTOLÓGICA (EQUI-
PAMENTO), válida até 23/04/2013.

03 – Processo 002669/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000128-1-5 – em 04/10/2011 – para 
DANIEL KAKIMOTO DE CAPITANI – situado na RUA CAPITÃO LUIZ SOARES, 218 – CENTRO - sob 
a responsabilidade TÉCNICO de  DANIEL KAKIMOTO DE CAPITANI - CRO nº 66386 para a atividade 
ODONTOLÓGICA ( ESTABELECIMENTO), válida até 04/10/2012.

04 – Processo 002669/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000129-1-2 – em 04/10/2011 – para 
DANIEL KAKIMOTO DE CAPITANI – situado na RUA CAPITÃO LUIZ SOARES, 218 – CENTRO - sob 
a responsabilidade TÉCNICO de DANIEL KAKIMOTO DE CAPITANI - CRO nº 66386 para a atividade 
ODONTOLÓGICA (EQUIPAMENTO), válida até 04/10/2012.

05 – Processo 012222/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-477-000065-1-3 – em 02/04/2012 – para 
CHRISTIAN RAINER CESAR CAMPOS ME – situado na ESTRADA DO CASCALHO, 856, LOJA 06 – 
BOIÇUCANGA - sob a responsabilidade TÉCNICO de AINSTEN AUREO CESAR CAMPOS - CRF nº 
43221 para a atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPU-
LAÇÃO DE FÓRMULAS, válida até 02/04/2013.

laUDa nº 20/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, 

faz saber das solicitações de Renovação Cadastro/Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância 
Sanitária Municipal:

renoVaÇÃo caDaStro / lIcenÇa FUncIonamento 
DeFerIDaS. arQUIVe-Se.
01 – Processo 000190/2013 -  emitido CEVS nº. 355070403-863-000030-1-8 – em 30/04/2013 – para 

CLINICA A P A SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME – situado na RUA NOSSA SENHORA DA PAZ, 116 
– CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICO de AUGUSTO PEDRO ANTONIO  - CRM nº 88607 para a 
atividade MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA, válida até 30/04/2014.

02 – Processo 011153/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-812-000001-1-6 – em 21/03/2012 – para 
SEBASTIAN PRAG CONTROLE DE PRAGAS S/C LTDA – situado na RUA MIGUEL GALLARDO, 
73 – SÃO FRANCISCO DA PRAIA - sob a responsabilidade TÉCNICO de FRANCISCO ODILON DE 
LIMA NETO - CREA nº 5060505155 para a atividade CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, válida até 
21/03/2013.

03 – Processo 005557/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-562-000010-1-5 – em 22/03/2012 – para 
SODEXHO DO BRASIL COMERCIAL LTDA – situado na AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, 
1111 – PORTO GRANDE - sob a responsabilidade TÉCNICO de IRIS BERNANDES LIMA - CRN nº 12302 
para a atividade FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE 
PARA EMPRESAS , válida até 22/03/2013.

04 – Processo 001779/2011 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000183-1-7 –   em 28/02/2012 – para 
FERNANDA CAROLINA OLIVEIRA ALVES DE SOUZA LIMA – situado na RUA BENJAMIN CONS-
TANT, 92 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de FERNANDA CAROLINA O. ALVES DE 
SOUZA LIMA - CRO nº 79161 para a atividade ODONTOLÓGICO (ESTABELECIMENTO), válida até 
28/02/2013.

05 – Processo 001779/2011 – emitido CEVS nº. 355070401-863-000184-1-4 – em 28/02/2012 – para 
FERNANDA CAROLINA OLIVEIRA ALVES DE SOUZA LIMA – situado na RUA BENJAMIN CONS-
TANT, 92 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de FERNANDA CAROLINA O. ALVES DE SOU-
ZA LIMA - CRO nº 79161 para a atividade ODONTOLÓGICA(EQUIPAMENTO), válida até 28/02/2013.

laUDa nº 21/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, 

faz saber das solicitações de Renovação Cadastro/Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância 
Sanitária Municipal:

renoVaÇÃo caDaStro / lIcenÇa FUncIonamento 
DeFerIDaS. arQUIVe-Se.
01 – Processo 008898/2014 -  emitido CEVS nº. 355070403-863-000164-1-1 – em 19/09/2014 – para 

CLINICA DE MEDICINA & TRABALHO DO LITORAL NORTE LTDA – situado na RUA CAPITÃO 
LUIZ SOARES, 535 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICO de MARCELO FERRAZ COELHO 
- CRM nº 14029 para a atividade MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA, válida até 
16/09/2015.

02 – Processo 002453/2014 – emitido CEVS nº. 355070403-865-000018-1-3 – em 12/09/2014 – para 
ANNY CORREIA DA CRUZ – situado na AVENIDA WALKIR VERGANI, 240, LOJA 14  – BOIÇUCANGA 
- sob a responsabilidade TÉCNICA de ANNY CORREIA DA CRUZ - CRP nº 57544 para a atividade PSICO-
LOGIA E PSICANÁLISE, válida até 12/09/2015.

03 – Processo 008130/2014 – emitido CEVS nº. 355070403-865-000002-1-3 – em 02/10/2014 – para 
FISIOCLINICA DE SÃO SEBASTIÃO LTDA ME – situado na RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 
245 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de MARIA DE LOURDES MALFARA BOLSAN FAVA-
RÃO - CREFITO nº 1890-F para a atividade FISIOTERAPIA, válida até 02/10/2015.

04 – Processo 007263/2014 – emitido CEVS nº. 355070403-864-000015-1-1 –   em 30/07/2014 – para 
BIOTEC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP – situado na RUA ARMANDO SALLES 
DE OLIVEIRA, 261 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de LELIA DE FATIMA GIL CONDE - 
CRF nº 14790 para a atividade LABORATÓRIOS CLÍNICOS, válida até 30/07/2015.

05 – Processo 001325/2014 – emitido CEVS nº. 355070401-477-000041-1-1 – em 26/01/2015 – para 
JORGE ITIRO NAGATA ME – situado na AVENIDA WALKIR VERGANI, 381 – BOIÇUCANGA - sob a 
responsabilidade TÉCNICO de MAURILIO DIAS GUIMARAES JUNIOR - CRF nº 64614 para a atividade 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMU-
LAS, válida até 02/03/2015.

laUDa nº 22/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, 

faz saber das solicitações de Renovação Cadastro/Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância 
Sanitária Municipal:

renoVaÇÃo caDaStro / lIcenÇa FUncIonamento 
DeFerIDaS. arQUIVe-Se.
01 – Processo 010875/2013 -  emitido CEVS nº. 355070403-863-000173-1-0 – em 12/02/2014 – para 

VLADNEI FERREIRA  DE LIMA – situado na RUA PREFEITO MANSUETO PIEROTTI, 527, SALA 05 – 
CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICO de VLADNEI FERREIRA DE LIMA - CRM nº 46033 para a 
atividade MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA, válida até 12/02/2015.

02 – Processo 010667/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-478-000002-1-3 – em 28/01/2014 – para 
M D C MATHEUS TABERNERO SÃO SEBASTIÃO ME – situado na AVENIDA FRANCISCO LOUP, 458 
– MARESIAS - sob a responsabilidade TÉCNICO de FABIO FERNANDES MORAES - CRMV nº 07084 
para a atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA 
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO , válida até 28/01/2015.

03 – Processo 006010/2012 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000135-1-0 – em 24/04/2014 – para 
DONIZETTI EUSTACHIO SCHIAVONI – situado na RUA VEREADOR MÁRIO OLEGÁRIO LEITE, 
140 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICO de DONIZETTI EUSTACHIO SCHIAVONI - CRO nº 
48504 para a atividade ODONTOLÓGICA (ESTABELECIMENTO), válida até 24/04/2015.

04 – Processo 006010/2012 – emitido CEVS nº. 355070403-863-000136-1-7 –   em 24/04/2014 – para 
DONIZETTI EUSTACHIO SCHIAVONI – situado na RUA VEREADOR MÁRIO OLEGÁRIO LEITE, 
140 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICO de DONIZETTI EUSTACHIO SCHIAVONI - CRO nº 
48504 para a atividade ODONTOLÓGICA(EQUIPAMENTO), válida até 24/04/2015.

05 – Processo 014647/2013 – emitido CEVS nº. 355070403-562-000010-1-5 – em 28/03/2014 – para 
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL LTDA – situado na AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA, 1111 
– PORTO GRANDE - sob a responsabilidade TÉCNICA de ELENICE CASCARDO DE SOUZA - CRN 
nº 39048/P para a atividade FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTE-
MENTE PARA EMPRESAS, válida até 28/03/2015.

laUDa nº 23/2015
A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, 

faz saber das solicitações de Renovação Cadastro/Licença Funcionamento ocorridas junto a Vigilância 
Sanitária Municipal:

renoVaÇÃo caDaStro / lIcenÇa FUncIonamento 
DeFerIDaS. arQUIVe-Se.
01 – Processo 013351/2013 -  emitido CEVS nº. PROCESSO  -DEFERIDO EM-26/08-/14-SEM EMIS-

SÃO DA LICENÇA – em 10/09/2014 – para ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C 
LTDA – situado na RUA CIDADE DE SANTOS, 39 – CENTRO - sob a responsabilidade TÉCNICA de SO-
LANGE AKEMI UEMURA - CRM nº 11419 para a atividade OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À 
SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, válida até 0/0/0.

02 – Processo 010580/2008 – emitido CEVS nº. PROCESSO –POR –PERIODO -FINDO-0 – em 
07/10/2011 – para FERNANDO FILIPPELLI – situado na TRAVESSA JOÃO SILVERIO DOS SANTOS, 
02 – MARESIAS - sob a responsabilidade TÉCNICO de FERNADO FELIPPELLI - CRO nº 29986 para a 
atividade CLINICA ODONTOLÓGICA ( CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIOS) EQUIPA-
MENTO, válida até 0/0/0.

03 – Processo 010580/2008 – emitido CEVS nº. PROCESSO-POR -PERIODO-FINDO-0 – em 
07/10/2011 – para FERNANDO FILIPPELLI – situado na TRAVESSA JOÃO SILVERIO DOS SANTOS, 
02 – MARESIAS - sob a responsabilidade TÉCNICO de FERNANDO FELIPPELLI - CRO nº 29986 para a 
atividade ODONTOLÓGICA (ESTABELECIMENTO), válida até 0/0/0.

04 – Processo 001287/2011 – emitido CEVS nº. PROCESSO -POR-PERIODO-FINDO-0 –   em 
17/07/2014 – para JOSE AUGUSTO SILVERIO PIRES - ME – situado na VIELA 6, 110 – MARESIAS - sob 
a responsabilidade TÉCNICO de JOSE AUGUSTO SILVERIO PIRES – CRMV nº 11140 para a atividade 
VETERINÁRIAS, válida até 0/0/0.

05 – Processo 013208/2012 – emitido CEVS nº. DEFERIDO-NO -SIVISA-MAS-NÃO EMITIDO – em 
07/05/2014 – para PHARMACIA MOISHA LTDA – situado na RUA ENGENHEIRO MARIO QUEIROZ 
GALVÃO, 452 – JUQUEHY - sob a responsabilidade TÉCNICA de VIVIANE DE SOUZA CARVALHO - 
CRF nº 63746 para a atividade DROGARIA E PERFUMARIA, válida até 0/0/0.
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A Escola Municipal Joana Alves dos Reis, no Canto do Mar, Costa Norte 
de São Sebastião, realizou importante atividade relativa ao meio ambiente. O 
programa sobre consumo consciente de água  "Boa Energia nas Escolas"  foi 
apresentados a toda comunidade escolar.

O “Boa Energia nas Escolas”, realizado por meio de uma parceria entre a 
EDP Bandeirantes e Secretaria da Educação de São Sebastião, tem por ob-
jetivo proporcionar reflexão e mudança de postura quanto ao uso de água e 
energia elétrica, visando colaborar com a sustentabilidade do Planeta Terra.

De acordo com a coordenadora da unidade escolar, Maria Tereza Sales 
Pereira, as atividades contaram com diversas apresentações e exposição de 
trabalhos pedagógicos desenvolvidos em sala de aula de abordando os temas 
“Água e Energia”.

“Foram apresentadas músicas seguidas de coreografias, que, coerentemen-
te, trouxeram aos presentes reflexões sobre o tema e a realidade de escassez de 
água em nosso planeta”, declarou.

Já a exposição dos trabalhos mostrou também atividades de pintura com 
a releitura da obra “Os retirantes”, de Cândido Portinari. Na ocasião, os es-
tudantes utilizaram a técnica de pintura com água, trabalhos com poemas e 
contação de histórias.

Escola realiza abertura do 
projeto Boa Energia nas Escolas

O programa estimula o consumo consciente de água

Trabalhos abordaram temas sobre água e energia

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, localizado na Rua Sebastião Silvestre Neves, nº 214 Cep 11600-000, inscrita no CNPJ sob nº 
45.482.832/0001-92 , ora em diante denominada simplesmente CESSIONÁRIA, neste ato, representado pelo Sr. Prefeito Ernane Bilote Primazzi, RG 
6.032.195-7, CPF 857.650.908-34, brasileiro, político e a CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, doravante denominada CEDENTE; 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à na Av.Doutor Jose Maciel, nº 618, Bairro Jardim Maria Rosa, cidade de Taboão da Serra – SP, inscrita no 
CNPJ nº 18.084.191/0001-82 , neste ato, representada pelo seu sócio, FABRICIO CRISTOFER DE OLIVEIRA , brasileiro, casado, empresário, por-
tador da Cédula de Identidade RG n.º 22.020.974-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 176.335.108-46, resolvem firmar o presente TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA conforme objeto e cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto deste termo a cooperação técnica para cessão NÃO ONEROSA do licenciamento de uso, pela CEDENTE à CESSIONÁRIA, 

do sistema LOGCONSIG – Módulos do Consignante e Servidor, de propriedade da CEDENTE a fim de possibilitar a operacionalização e controle das 
consignações no âmbito da Administração Direta e Indireta do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO junto aos servidores e às Consignatárias contra-
tantes do sistema, bem como a prestação dos serviços técnicos e especializados em instalação, manutenção, suporte ao referido sistema e execução do 
cálculo das margens consignáveis SEM ÔNUS quaisquer para a CESSIONÁRIA e seus servidores. 

1.2. Os módulos do sistema contratados pelas Consignatárias deverão permitir à CESSIONÁRIA efetuar de forma on line o controle das operações 
de consignações em seu âmbito conforme regras definidas no Decretos nr. 4806/2010, de 14 de Maio de 2010 e nr. 4472/2009, de 17 de Abril de 2009, 
bem como oferecer aos servidores públicos da CESSIONÁRIA um módulo específico do sistema (Módulo do Servidor) para consulta de valores e 
composição de margens consignáveis, acompanhamento das consignações e simulações de operações de crédito, SEM ÔNUS para a CESSIONÀRIA 
e para os seus servidores. 

CLÁUSULA SEGUNDA – AS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1. As consignações facultativas da CESSIONÁRIA procederão a única e exclusivamente através do sistema LOGCONSIG, enquanto este for o 

meio de controle das mesmas, objetivando beneficiar aos servidores públicos através da execução do controle efetivo da margem consignável conforme 
regras e limites definidos nos Decretos nr. 4806/2010, de 14 de Maio de 2010 e nr. 4472/2009, de 17 de Abril de 2009.

2.3. A operacionalização das consignações no âmbito da CESSIONÁRIA transcorrerá por meio das INSTITUIÇÕES CONSIGNATÁRIAS, con-
tratantes do sistema LOGCONSIG  – módulo da Consignatária, de propriedade da CEDENTE, devidamente  credenciadas e autorizadas pela CESSIO-
NÁRIA e responsáveis pelos  seus custos particulares de contratação do sistema LOGCONSIG. 

2.4. Apenas as consignatárias devidamente credenciadas à CESSIONÁRIA poderão ter acesso à utilização do módulo das Consignatárias do LOG-
CONSIG para efetuar consignações e, o credenciamento será expresso através de uma Declaração de Confirmação de Credenciamento emitida pela 
CESSIONÁRIA; 

2.4. As consignatárias cujo credenciamento encontra-se inativo junto a CESSIONÁRIA, mas que possuem consignações em vigor no órgão ficam 
impedidas de efetuar novas consignações e, o processamento para  envio dos valores consignados para averbação e consultas às consignações em vigor 
até seu término serão possíveis somente mediante envio pelo sistema LOGCONSIG. 

2.6. A CEDENTE fica sujeita às orientações da CESSIONÁRIA quanto a procedimentos e regras de cálculo de margem, tipos de margem, datas 
de fechamento de consignações e de folha de pagamento, procedimentos de segurança, além do bloqueio de Consignatárias a qualquer tempo, indepen-
dente dos contratos firmados entre a CEDENTE e CONSIGNATÁRIAS. 

2.7. A CEDENTE poderá bloquear o acesso das CONSIGNATÁRIAS inadimplentes do pagamento dos custos particulares referentes a adesão, 
manutenção e suporte do LOGCONSIG. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DA CEDENTE 
3.1. Faz parte da cooperação técnica por parte da CEDENTE as seguintes atribuições:
I.Ceder, em caráter não exclusivo e SEM ÔNUS para a CESSIONÁRIA, os direitos de uso do software LOGCONSIG, de propriedade da CEDEN-

TE, envolvendo os módulos do Consignante e Servidor, durante a vigência deste Termo. 
II.Prover e manter atualizados os requisitos de software e banco de dados necessários ao pleno funcionamento do LOGCONSIG; 
III.Instalar o software LOGCONSIG, bem como configurá-lo de modo a possibilitar o acesso da CESSIONÁRIA, seus servidores e consignatárias 

autorizadas; 
IV.Oferecer aos servidores indicados pela CESSIONÁRIA, que irão operar o sistema, (1) um treinamento antes do início da operacionalização do 

LOGCONSIG referente à sua utilização e aos procedimentos de consignação envolvidos; 
V.Garantir a integração do LOGCONSIG com o Portal do Servidor da CESSIONÁRIA, caso exista, possibilitando o acesso por parte dos Servi-

dores Públicos desta instituição; 
VI.Disponibilizar no LOGCONSIG as margens consignáveis dos  Servidores, mediante pesquisa do servidor segundo critérios definidos pela 

CESSIONÁRIA; 
VII.Enviar para a CESSIONÁRIA e em data definida pela mesma, antes   do fechamento da folha de cada mês, os respectivos arquivos das con-

signações efetuadas pelas CONSIGNATÁRIAS  através do LOGCONSIG, em layout acordado entre as partes, para recepção pelo sistema de folha da 
CESSIONÁRIA;  

VIII. Promover a manutenção do sistema LOGCONSIG, envolvendo: 
a)Monitoramento do funcionamento do software; 
b)Carga mensal de dados no sistema referente as consignações dos servidores, respeitando os prazos de  renovação de margem definidos de acordo 

com o procedimento de fechamento de folha da CESSIONÁRIA; 
c)Acompanhamento do cálculo da margem dos servidores junto a CESSIONÁRIA; 
d)Atualização das demandas requeridas pela CESSIONÁRIA que atinjam as consignações no que diz respeito a inclusão de novos códigos de folha, 

regras de cálculo e programas  especiais de consignação;  
e)Atualizações nos módulos de software existentes e homologados pela CESSIONÁRIA; 

f)Atualizações das tecnologias de software utilizadas; 
g)Adaptar e enquadrar o LOGCONSIG nas atualizações da legislação e instrumentos normativos que regulam os procedimentos de consignação 

inerentes a CESSIONÁRIA, desde que sejam autorizadas pela mesma, tornando-se a CESSIONÁRIA responsável por tais critérios de funcionamento; 
h)Processamento e envio mensal das consignações do mês corrente e anteriores à instalação do LOGCONSIG para averbação na folha de paga-

mento da CESSIONÁRIA;
IX.Oferecer suporte de orientações emergenciais à CESSIONÁRIA, a respeito da UTILIZAÇÃO do LOGCONSIG, através do e-mail da CE-

DENTE ou pelo telefone, de Segunda a Sexta-Feira de 8hs às 18hs, exceto feriados; 
X.A CEDENTE se responsabiliza em prestar atendimento e suporte aos gestores da CESSIONÁRIA, mais especificamente na pasta de Recursos 

Humanos, desta forma, este Termo não inclui atendimento aos servidores, cujas dúvidas serão tratadas diretamente no setor de Recursos Humanos e 
Folha de Pagamento da CESSIONARIA.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DA CESSIONÁRIA 
4.1. Faz parte da cooperação técnica por parte da CESSIONÁRIA as seguintes atribuições: 
I.Repassar mensalmente em arquivo eletrônico à CEDENTE os dados necessários ao cálculo da margem consignável dos servidores bem como à 

identificação dos mesmos, em layout acordado entre as equipes técnicas das partes; 
II.Enviar à CEDENTE em até 48h após o fechamento da folha de pagamento, o arquivo de retorno contendo os dados das consignações aceitas e 

rejeitadas pelo sistema de folha de pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO TERMO 
5.1. O presente TERMO vigorará até 31 de Dezembro de 2016, podendo ser prorrogado a critério das partes, com seus efeitos vigorando a partir 

da data de sua assinatura, podendo ser denunciado por inadimplemento de alguma das cláusulas, a qualquer tempo, pela CESSIONÁRIA, mediante 
simples comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem o pagamento de qualquer multa ou indenização; 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO DO TERMO 
6.1. O presente TERMO poderá ser rescindido imediatamente, sem ônus para as partes, pelos seguintes motivos: 

I.Por interesse mútuo entre as partes; 
XI.Em caso de ausência de CONSIGNATÁRIAS que arquem com os custos de manutenção do LOGCONSIG junto a CEDENTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXCLUSIVIDADE 
7.1. O LOGCONSIG é de exclusiva e inteira propriedade da  CEDENTE, não  sendo permitido o uso, cópia, reprodução e transferência a terceiros 

deste e das mídias   e materiais impressos que o acompanham, sem a devida autorização da CEDENTE, sob pena de responsabilização da CESSIONÁ-
RIA. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
8.1.  A CEDENTE garante, por si, por seus empregados, prepostos, diretores, conselheiros, subcontratados, que  o objeto do TERMO não infringe 

quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, obrigando-se, portanto, a responder perante a  CESSIONÁRIA por quaisquer acusações de 
plágio e/ou reprodução total ou  parcial que este venha a ser acusado ou condenado, razão pela qual assume, expressamente, a total responsabilidade  pe-
las perdas e danos, lucros cessantes, juros moratórios; bem como por toda e qualquer despesa decorrente de tais acusações e/ou eventuais condenações, 
inclusive custas judiciais e honorários de advogado. 

CLÁUSULA NONA - DO SIGILO 
9.1. Dada a natureza da CESSIONÁRIA, o objeto deste TERMO e porque assim se convenciona, a CEDENTE obriga-se, por si, seus funcionários 

e prepostos, a manter o mais absoluto sigilo de toda e qualquer operação, dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comer-
ciais, inovações e aperfeiçoamento tecnológico ou comercial da CESSIONÁRIA e/ou dos seus funcionários, inclusive quaisquer programas, rotinas ou 
arquivos que venha a ter acesso por força do cumprimento do objeto deste Termo (doravante denominado "Informações Confidenciais"), sob pena de 
arcar com as perdas e danos que der causa, por infringência às disposições dessa cláusula, sem prejuízo de eventual aplicação de multa. 

9.2. A CEDENTE tratará sigilosamente todas as Informações Confidenciais, produtos e materiais que as contenham, não podendo usar, comerciali-
zar, reproduzir, publicar, divulgar ou de outra forma colocar à disposição, direta ou indiretamente, de qualquer pessoa, omissiva ou comissivamente, com 
exceção dos funcionários devidamente autorizados e prepostos da empresa que deles necessitem para desempenhar as suas funções; 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Qualquer alteração das disposições ora pactuadas, será formalizada por aditivo devidamente assinado pelas PARTES; 
10.2. As condições do presente Termo são válidas para os sucessores das PARTES. Estando assim justas e pactuadas, elegem as partes o foro da 

cidade de SÃO SEBASTIÃO renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais divergências acerca deste Termo, 
firmando-o em duas vias de igual teor para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.

São Sebastião, 13 de Março de 2015

_________________________________________
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

__________________________________________
CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA

termo De coopeRAÇÃo tÉcnIca paRA opeRAcIonalIZaÇÃo DoS controleS DaS conSIgnaÇÕeS Do mUnIcÍpIo De 
SÃo SeBaStIÃo por meIo Do SIStema on-lIne logconSIg contRAtaDo pelaS conSIgnatÁrIaS creDencIaDaS.
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A edição deste ano do Mister e Miss Melhor Idade será realizada pela primeira 
vez durante os Jogos do Idoso de São Sebastião ( Jiss), em sua 8ª edição. Após a 
competição de dança haverá desfile dos candidatos durante o tradicional baile 
do Jiss, que este ano contará também com a apresentação do Trio Los Angeles e 
banda. A escolha do casal vencedor terá o crivo de oito jurados e levarão prêmios 
diversos, vindo dos apoiadores do evento e comércio local. Serão analisados pos-
tura, elegância e simpatia, além da apresentação na passarela. Aos eleitos ganharão 
também a responsabilidade de representar a cidade de São Sebastião em outubro, 

A praia de Toque-toque Grande, na Costa Sul de 
São Sebastião, recebeu centenas de nadadores para a 
prova aquática o Circuito Mares, 1ª etapa realizada no 
município e a 4ª edição promovida pela empresa Inte-
rativa Assessoria Esportiva, com o apoio da Prefeitura 
por meio da Secretaria de Esportes.

A competição foi disputada nas modalidades 
2,5km   Marathon Máster, Juvenil, Junior. Sênior, 
PPD (Pessoa Portadora deficiente), 1km, Short e a 
Chalinger, 10km.

As condições do mar liso com a temperatura ame-
na da água e pouca correnteza foram ideais para os 
atletas disputarem a prova.

O barco de apoio do Corpo de Bombeiros acom-
panhou a trajetória dos nadadores pelo mar e garantiu 
a segurança dos atletas do começo ao fim do evento 
nas disputas de todas as provas,  divididas por cate-
goria.

O evento contou com a participação do Projeto 
Praia Acessível do Governo do Estado, com a inser-
ção da categoria voltada aos portadores de deficiência 
física.

Primeira etapa do Circuito Mares atrai centenas 
de nadadores à praia de Toque-toque Grande

Emoção, determinação, resistência física e superação foram fatores determinantes 
ara os atletas completarem a prova

A exemplo do atleta paraolímpico, que disputou a 
prova pela categoria PPD (Pessoa Portadora de De-
ficiência), Luiz Gouveia, 45. Integrante  da equipe 
Maradentro, o nadador detém o título de campeão de 
2001 a 2004 , na Maratona Aquática; campeão Pau-
lista Paraolímpico como Velejador em  2014, vice-
camepão do Brasileiro 2008 e terceiro lugar em 2014.

Nesta primeira etapa, Gouveia mostrou determi-
nação, superação de seus próprios limites e acima de 
tudo coragem para enfrentar todos os desafios e bar-
reiras, um verdadeiro exemplo para todos.

Adultos e crianças prestigiaram o evento e acom-
panharam amigos e familiares nessa grande confrater-
nização esportiva.

Para o campeão da categoria Chalinger, 10km, Ra-
fael David da Silva, que completou a prova no tempo 
de 2h30m pela Equipe Ilhabela, a prova foi relativa-
mente confortável. O atleta imprimiu um ritmo forte 
e conquistou o primeiro lugar. “A organização e apoio 
da Prefeitura foram muito importante para o evento 
despontar e se tornar referência para outros municí-
pios, copiarem”, explicou.

De acordo com o organizador do evento, Fabri-
cio Vieira, o objetivo é melhorar a estrutura para os 
atletas a cada prova e desta forma divulgar o espor-
te e atrair cada vez mais competidores, com o intuito 
de fomentar esse tipo de evento que atrai um público 
seleto, consciente, comprometido e que respeita a na-
tureza, explica.

A representante paulista da ala feminina e primeira  
colocada na categoria Chalinger, Jaqueline Madeira, 
32, com o tempo de 2h50m, fez bonito e mostrou gar-
ra e determinação durante a prova. “Completar a pro-
va, vencer e ter certeza de que todo o sacrifício valeu 
a pena”, disse a nadadora.

Todos os participantes receberam medalhas como 
participação e troféus para os cinco primeiros coloca-
dos da categoria Chalingere para os três primeiros das 
outras categorias.

A prova contou também com o apoio da Defesa 
Civil e do Ditraf que coordenou o trânsito local ga-
rantindo á ordem.

Serviço: Todos os resultados podem ser obtidos
www.circuitomares.com.br

Mister e Miss Melhor Idade 2015 será 
realizado na 8ª edição dos Jogos do Idoso

Reunião sobre o Jiss define também a escolha do Mister e Miss Melhor Idade

durante competição de Mister e Miss Melhor Idade do Estado de São Paulo 2015, 
na capital.

A chefe administrativa do Fundo de Solidariedade de São Sebastião, Vanda Lo-
pes, considera que a ideia do desfile durante o tradicional baile durante os dias de 
competição do Jiss, vem só a incentivar uma participação maior do público-alvo: 
os de melhor idade.

Márcio Mendes, vocalista do trio Los Angeles revela que os candidatos tam-
bém receberão acompanhamento e ensaios até o dia do desfile, que estimulará 
exercícios para expressão facial e noções de passarela. “É uma oportunidade. O 
evento será um sucesso e tem como padrinhos o prefeito e a primeira dama”, fala 
ao citar Ernane Primazzi e Roseli Trevisan Primazzi.

Um dos organizadores do desfile, Wagner Fabris, afirma que o objetivo é elevar 
a autoestima dos participantes, “além de promover a inclusão social”, comenta. 
Ele cita que em desfile similar na cidade de Santana de Parnaíba (SP), um dos can-
didatos que se destacou era portador de necessidade especial e ganhou projeção 
na competição a nível estadual. “Ele ficou entre os 10 melhores do Estado e des-
pertou a necessidade de se olhar para a inclusão e realizar adaptações ao desfile”, 
lembra ao ressaltar que o evento é aberto a todos que residem em São Sebastião e 
tem no mínimo 60 anos.

Jiss
A 8ª edição dos Jogos do Idoso de São Sebastião será realizada entre os dias 4 

e 7 de junho, pela Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Esportes 
(Seesp). A competição este ano terá a participação de oito municípios convida-
dos, do Vale do Paraíba, Litoral paulista e Grande São Paulo.
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Uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Se-
mam), Ecopav e Grupo de Voluntários de Maresias tem desenvolvido um trabalho 
de conscientização a moradores e turistas no bairro da Costa Sul do Município.

O objetivo é levar o entendimento ao público da proibição do descarte de lixo 
nas calçadas, ruas, rios e terrenos baldios. A proibição se estende a quem opta por 
queimar o lixo doméstico. Essas ações são discriminadas em legislação municipal, 
que pode resultar em notificação e multa a quem for flagrado em tais ações. A 
coleta de lixo na cidade é realizada pela Ecopav Soluções Urbanas, empresa tercei-
rizada pela Administração.

Orientação
O trabalho de conscientização visa o cuidado com a forma correta de destina-

ção das podas e restos de jardim das residências como forma de reduzir o volume 
de lixo espalhado pelas ruas. É necessário a atenção com a recolha do lixo descar-
tado pela comunidade de forma indiscriminada e sem critérios.

A destinação final do lixo pode auxiliar na preservação do meio ambiente se 
obedecidas alguns procedimentos, como cortar e picar os restos de grama, galhos, 
folhas e arbustos, acondicioná-los em sacos de lixo e fechá-los, colocando-os na 
porta da residência ou suporte a fim de que os braçais da Ecopav procedam com a 
coleta. Os cocos podem ser colocados inteiros, também dentro de sacos plásticos, 
que os coletores da terceirizada se encarregam de levá-los para local apropriado.

Outro cuidado é que os restos não sejam incinerados ou colocados em emba-
lagens que não sejam fechadas, muito menos esparramados pela rua ou jogados 
em valas, córregos ou terrenos baldios, pois resultam em poluição e problemas 
generalizados.

Investimentos
Preocupada com o bem estar da comunidade fixa e flutuante, a Administração 

investiu ano passado, em novos equipamentos e veículos em um valor estimado 

O mutirão de limpeza nos bairros promovido pela Prefeitura concentrou dois 
dias de esforços em Toque-toque Pequeno, na Costa Sul do município.

Com o objetivo de ajudar no combate à dengue e melhorar o aspecto visual 
dos logradouros públicos, o Poder Executivo continua com  mutirões de limpeza  
desenvolvidos pela equipe da Regional, divisão ligada à Seadre (Secretaria das 
Administrações Regionais)

Uma equipe com aproximadamente 20 agentes executou  trabalhos, como ro-
çada, capina, poda de árvores, varrição, desobstrução de valas, remoção de terra e 
entulho, cata-cata, limpeza de guias e sarjetas, entre outras, em diferentes pontos.

Novas ações 
Acontecerá também mutirão de limpeza na Vila Sahy, na Costa Sul. ,A ação 

deverá ter a participação de moradores, alunos e educadores do Instituto Verdes-
cola, AmoVila (Associação de Moradores da Vila Sahy), ICC (Instituto de Con-
servação Costeira), Sabesp, Ecopav e Administração. A ação conta também com 
apoio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Preocupação com o lixo gera trabalho de 
conscientização em Maresias

O objetivo é levar o entendimento  sobre a proibição do 
descarte de lixo nas calçadas, ruas, rios e terrenos baldios

Um dos investimentos da Administração no ano passado foi na aquisição de novos 
veículos e equipamentos para a coleta de lixo

de R$ 5,5 milhões entre frota, manutenção e recuperação de aparelhamentos já 
existentes. Por conta da iniciativa do prefeito Ernane Primazzi, o município pos-
sui atualmente 26 caminhões, mais de 200 caçambas e mantém uma equipe com-
posta por 300 trabalhadores atuando diariamente na coleta. Dos veículos, vale 
ressaltar que seis têm capacidade para coletar 19 metros cúbicos e outros seis, 
para 15 metros cúbicos. Com isso, a frota passou a recolher, diariamente, 30 tone-
ladas de lixo orgânico.

Contatos  
O munícipe que tiver denúncia a fazer pode enviar para o e-mail da Secretaria 

de Meio Ambientesemam@saosebastiao.sp.gov.br, ou pelo telefone: (12) 3892-
1568/3892-6000. Caso algum cidadão não disponha do serviço de coleta de lixo 
em sua residência pode entrar em contato com a Ecopav, que mantém o SAC 
(Serviço de Atendimento ao Consumidor) para sugestões e reclamações pelo te-
lefone (12) 3892-4264.

Mutirão de limpeza concentra dois dias de 
esforços em Toque-toque Pequeno

Acontecerá também mutirão de limpeza na Vila Sahy
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