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leI nº 2323/2015
“Dispõe sobre a alteração e reprodução das Leis nº 1940/2009 e 

2199/2012, que tratam da concessão onerosa de espaços públicos e 
dá outras providências”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Se-
bastião, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º- São  alteradas   por esta Lei  e nela reproduzidas,   as 
Leis nº 1940/2009 e 2199/2012, e passam a vigorar com a seguinte 
redação:

Artigo 2º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a pro-
mover a concessão administrativa onerosa dos seguintes espaços 
públicos, que terão  fins  de atendimento à comunidade  em geral, 
observados os princípios  e os preceitos legais aplicáveis à matéria, 
notadamente a  licitação pública, de que trata a Lei 8.666,  para co-
mercialização, de acordo com a finalidade habitual de cada qual,  de: 
sanduíches, doces e salgados, pizzas, café, águas, sucos,  refrigeran-
tes, sorvetes,  bebidas em geral, refeição, bem como  produtos arte-
sanais confeccionados na região:

I- A Lanchonete situada   do prédio do Teatro Municipal;
II- Os Quiosques situados no Complexo Turístico  da Rua da 

Praia,  à av. Dr Altino Arantes s/nº;
III- Os Quiosques situados no  Balneário dos Trabalhadores, si-

tuados na Praia Grande;
IV-  Quiosques  situados  na Praia do Arrastão;
V  - Quiosque situado na Praça da Vela “Dr Mário  de Sousa Oli-

veira”, do Bairro Porto Grande;
VI – Quiosque  situado  na orla da   Praia de  Barequeçaba;
VII –Quiosque situado   na Praça Por do Sol, em Boiçucanga;
VIII- Anexo único  do prédio onde está instalada a Secretaria de 

Cultura e Turismo Municipal, na av. dr Altino Arantes nº 174. 

Parágrafo Único – No que se refere ao Terminal Rodoviário, as 
concessões administrativas  de espaço se destinarão exemplificati-
vamente a exploração de cantinas, lanchonetes, restaurantes, pas-
telarias, cafeterias, casas de chá,  casas de cafés,  docerias, farmácia, 
salão de beleza, misto, feminino ou  masculino, e de estética, loja 
de souvenirs, agência de viagem, lojas de calçados, loja de moda fe-
minina e masculina, estética, escritório de financiamento, casa de 
câmbio, lan house, casa lotérica,  academia, livraria, loja de artesa-
nato, sapataria, oficina de sapataria, loja de produtos de escritório  
papelaria, oficina de conserto e manutenção de telefone celular, 
tabacaria, recarga de cartucho de impressora, oficina de conser-
to, montagem e manutenção de computador, agência de emprego, 
agência de turismo receptivo, loja de locação de bicicletas, ofici-
na de chaveiro, escritório de cobrança,  escritório de consultoria, 
estúdio de fotografia, farmácia, loja de bijuteria, loja de produtos 
de antiquário, loja de miudezas em geral, banca de jornais e de re-
vistas, lojas de presentes e decorações, correio, posto de telefonia  
fixa ou móvel.

Artigo 3º- Deverá constar do Termo de Concessão condição so-
bre a responsabilidade do concessionário  em assumir as despesas 
de instalação da loja, o consumo  de energia elétrica, água,   esgoto e 
telefone, além de assumir os encargos trabalhistas e previdenciários 
da mão de obra que vier a contratar bem como assumir obrigações  
tributárias e demais  obrigações  decorrentes dessa concessão, de-
vendo  eximir o Município de quaisquer responsabilidades decor-
rentes dessa contratação, inclusive manter o local concedido nas 
melhores condições de higiene, iluminação, segurança, e estabelecer 
elevado padrão de atendimento ao público, devendo substituir seu 
serviçal, quando expressa e justificadamente solicitado pelo Poder 
Concedente, nestas obrigações se incluindo  a conservação do local, 
com a execução de pequenos reparos e pintura.

Artigo 4º- O Termo de concessão fixará o prazo máximo de vi-
gência de  cinco anos, contados da data de sua expedição, com a 
possibilidade de ser antecipado por mútuo consentimento dos in-
teressados ou sempre que houver interesse público que o justifique.

Artigo 5º- O  Poder Executivo  regulamentará a presente Lei por 
Decreto.

Artigo 6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis nº 
1940/2009 e  2199/2012.

São Sebastião,  27  de abril de 2015.

ernane BIlotte prImaZZI
prefeito

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 263/2015
CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Sebastião
CONTRATADA: Nextel Telecomunicações Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo ao contrato original, acréscimo 

de 01 plano 999, referente ao Processo Administrativo: 93/2013, 
para prestação de serviço móvel especializado (SME) e disponibili-
zação para uso da CONTRATANTE dos equipamentos do sistema 
“IDEN”.

VALOR: R$ 4.995,00 ( Quatro mil, novecentos e noventa e cin-
co reais). 

VIGENCIA: 21/03/2015 á 20/03/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II e § 2º e artigo 65 

§ 1º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  
VERBA: “ 3.3.90.39.58- Serviços de Telecomunicações – Pessoa 

Jurídica.
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela Câmara Mu-

nicipal e Sra. Marcela Salituri Rosa e Mauricio Colasuonno Paiva 
representantes legais da empresa pela Contratada.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 228/2015
CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Sebastião
CONTRATADA: Guia Veículos Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo ao contrato original referente ao 

Processo Administrativo: 260/2011, para prestação de serviços de 
locação de veículos sem motorista, incluindo as manutenções cor-
retivas e preventivas;

VALOR MENSAL: R$ 33.519,36 ( Trinta e três mil, quinhentos 
e dezenove reais e trinta e seis centavos). 

VIGENCIA: 01/04/2015 á 31/03/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II e § 2º da Lei Fe-

deral 8.666/93 e suas alterações.  
VERBA: “ 3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica.
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela Câmara Mu-

nicipal e Sr Michel Evandro do Carmo Barbosa Lima sócio e repre-
sentante legal da empresa, pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SECAD020 – Pro-
cesso n.º 3396/2015

Contratada: Elídia Nunes Gonçalves - ME
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: aquisição de refeição e desjejum matinal.
Prazo: 09 (nove) meses.
Modalidade: PP 02/14.  
Valor: R$ 997.030,70 (novecentos e noventa e sete mil, trinta 

reais e setenta centavos). 
Data: 31.03.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Elídia Nunes 

Gonçalves pela contratada.

Extrato do Termo de Rescisão Amigável do Contrato Adminis-
trativo – 2011SESAU116 – Processo n.º 60.680/2011

Contratada: CDG Construtora EIRELLI
Contratante: Município de São Sebastião
Objeto: A rescisão amigável do Contrato Administrativo referen-

te à serviços de obra de construção do Hospital Municipal de Boi-
çucanga – Costa Sul, com fornecimento de mão de obra, materiais 
e equipamentos.

Modalidade: CP nº 004/11
Data: 28.04.2015
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Divino 

Omar Staut Gambardella pela contratada.

ATO RATIFICATÓRIO DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RA-

TIFICO O ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao 
Processo Administrativo n.º 60.388/15 (DJ N.º 03/15), com funda-
mento no inciso IV do Artigo 24º da Lei 8666/93 e suas alterações, 
para prestação de serviços de internação em clínica especializada 
em tratamento psiquiátrico para atender usuário da rede pública de 
saúde do município de São Sebastião, em atendimento a Secretaria 
de Saúde.

São Sebastião, 28 de abril de 2015.

reInalDo lUIZ De FIgUeIreDo
SecretÁrIo mUnIcIpal De aDmInIStraÇÃo

ato ratIFIcatÓrIo De DISpenSa De lIcItaÇÃo
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RA-

TIFICO O ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Pro-
cesso Administrativo n.º 3163/2015 (DJ 01/15), com fundamento 
no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para locação 
de imóvel localizado à Avenida Dr. Altino Arantes, n.° 284, Centro, 
São Sebastião - SP destinado à do Fundo de Aposentadoria do Ser-
vidor – FAPS.

São Sebastião, 28 de abril de 2015.

reInalDo lUIZ De FIgUeIreDo
SecretÁrIo  mUnIcIpal De aDmInIStraÇÃo
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Alunos da EM Henrique Botelho dos oitavos 
e nonos anos participaram de atividades sobre 
astronomia no Observatório Ambiental, na Rua 
da Praia de São Sebastião. 

Entre os exercícios trabalhados foram apre-
sentados diversos seminários sobre temas rela-
cionados ao conteúdo da Olimpíada Brasileira 
de Astronomia (OBA), bem como uma obser-
vação noturna do espaço.

De acordo com a diretora da escola, Andreia 
Rego, o objetivo era lançar os conteúdos rela-
tivos à OBA, colocando os alunos como prota-

A Defesa Civil realizou na manhã da última terça-feira (28) o corte de duas árvores que ameaça-
vam cair sobre casas no bairro de Boiçucanga, na Costa Sul do município. 

Trata-se de dois Guapuruvús totalmente secos localizados em uma comunidade da Estrada da 
Praia Brava. O galho de um deles, que estava bem no meio de quatro moradias de alvenaria, caiu e 
atingiu uma criança na semana passada. O incidente, no entanto, não causou ferimentos. 

Segundo o chefe da equipe, Carlos Eduardo dos Santos, o Carlão, uma das árvores tinha 18 me-
tros de altura. Já a outra possuía 12 metros.

Beatriz Rego | PMSS

Estudantes apresentam seminários sobre 
astronomia no Observatório Ambiental

A proposta da ação foi lançar aos alunos os conteúdos relativos à Olimpíada Brasileira de Astronomia

gonistas da ação e como multiplicadores uma 
vez que já participaram de outras edições da 
Olimpíada de Astronomia.

O grupo de professores e toda equipe gestora 
considerou o resultado do trabalho muito posi-
tivo. “Os alunos comprometeram-se e se empe-
nharam tanto para as pesquisas quanto para as 
apresentações”, explicou a diretora.

Andreia declarou ainda que outro ponto bas-
tante positivo foi sobre a participação de alu-
nos de sextos e sétimos anos. “Eles tiveram a 
oportunidade de aprender com os alunos mais 

velhos, isso é muito importante”, disse. Os es-
tudantes também aprovaram o novo modelo de 
atividade fora da sala de aula. Segundo Nicolas 
Fernando, 14, Laura Streit, 13, e Ana Beatriz,13, 
as apresentações no Observatório Ambiental fo-
ram muito boas e diferentes do que usualmente 
estão acostumados.

 “O resultado de tudo isso é que nos dedica-
mos muito mais para estudar os temas que apre-
sentamos para nossos colegas, pais e amigos. 
Pesquisamos muito e trabalhamos intensamente 
para dar o melhor de nós”, contaram os alunos.

Defesa Civil realiza corte de 
árvores com risco de queda sobre 

residências em Boiçucanga

Defesa Civil/PMSS

O corte dos Guapuruvús evitou que as árvores causassem 
mais danos à residências

Guapuruvú tinha 18 metros de altura; galho 
atingiu criança na semana passada

Atividades fora da sala de aula são aprovadas por alunos
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Começa nesta segunda-feira (4) a campanha na-
cional de vacinação contra a influenza (gripe). O 
objetivo da campanha – que segue até o dia 22 de 
maio – é reduzir as complicações, as internações 
e a mortalidade decorrentes das infecções pelo ví-
rus da influenza na população alvo para vacinação. 
Durante a campanha, todas as unidades de saúde 
do Município terão a vacina à disposição gratuita-
mente. A meta da Secretaria Municipal da Saúde é 
garantir a imunização de, pelo menos, 80% de cada 
um dos grupos prioritários para vacinação que são: 
idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses 
a menores de cinco anos, trabalhadores da área de 
saúde, povos indígenas, gestantes em qualquer ida-

São Sebastião inicia vacinação contra 
a gripe nesta segunda-feira (4)

Divulgação

O objetivo da Secretaria de Saúde é que pelo menos 80% do grupo prioritário seja imunizado durante campanha

de gestacional, puérperas (período 45 dias após o 
parto), população privada de liberdade e funcioná-
rios penitenciários.

De acordo com a chefe de divisão de Vigilância 
Epidemiológica, Karine Ribeiro Gonçalves Dias, 
durante o período da campanha outras doses tam-
bém poderão ser aplicadas, principalmente nos 
idosos. Segundo ela, quando houver indicação 
também serão aplicadas as vacinas dupla adulto 
(contra difteria e tétano) e a pneumo 23 (contra 
pneumococo).É importante que as pessoas saibam 
que a vacina contra a influenza, pode ser adminis-
trada simultaneamente com outras vacinas ou me-
dicamentos”, explicou Karina.

Karine explica também que a vacina é contra in-
dicada para pessoas com história de reação anafiláti-
ca prévia em doses anteriores, bem como a qualquer 
componente da vacina ou alergia grave relacionada 
a ovo de galinha e seus derivados.

Dia “D”
No sábado, 9 de maio, o município participa do 

“Dia D”, uma mobilização nacional com um dia 
de intensificação da vacinação, que mobilizará al-
gumas unidades de saúde. Neste dia estarão aber-
tas as seguintes unidades entre 8h e 17h: Enseada, 
Morro do Abrigo, Centro, Topolândia, Maresias, 
Boiçucanga e Juquehy II.

A vacina contra influenza estará disponível em todo o município a partir de segunda-feira
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Alunos do oitavo ano da EM Cynthia Cliquet 
Luciana, na Enseada, realizaram uma visita à al-
deia Tupi-Guarani do Rio Silveiras, em Boracéia, 

Projeto de Língua Portuguesa leva estudantes da 
Enseada para visita em aldeia indígena de Boracéia

Alunos fazem caminhada pela aldeia e conhecem escola, ocas e Casa de Rezas

A visita ocorreu com o intuito de mostrar aos alunos a influência indígena na língua portuguesa falada no Brasil
Beatriz Rego | PMSS

na Costa Sul de São Sebastião. A atividade faz 
parte do projeto de leitura realizado pela profes-
sora de Língua Portuguesa, Shirlei Rodrigues, 

que trabalhou durante todo o bimestre temas 
linguísticos e heranças atuais da cultura indíge-
na na sociedade.

De acordo com a professora, um dos objetivos 
do projeto desenvolvido é o de mostrar na prá-
tica as influências da cultura indígena na língua 
portuguesa falada no Brasil. “Nós temos carac-
terísticas em nosso idioma que existem apenas 
em nosso país em virtude tanto da influência in-
dígena quanto da africana. Portanto, este traba-
lho é bastante pertinente, pois demonstra toda 
a miscigenação que existe na nossa comunidade 
e como é importante reconhecê-la e respeitá-la”, 
declarou a professora.

Os estudantes foram recepcionados pelo caci-
que da tribo, Adolfo Timóteo. Durante o encon-
tro o cacique explicou como é o funcionamento 
da aldeia, seus sistemas de organização, além dos 
diversos aspectos da cultura e costumes da vida 
indígena. “Aqui nós não temos legislações escri-
tas como os homens brancos, porém nós temos 
regras muito rígidas que devem ser seguidas por 
todos os índios para que haja ordem dentro da 
aldeia”, explicou o cacique.

 Os alunos fizeram ainda uma caminhada 
pela aldeia conheceram a escola, as habitações 
(ocas), a Casa de Rezas (Opy) onde são realiza-
dos os rituais tradicionais dos índios.

Para as jovens Karoline dos Santos, 14, 
Natasha Silva da Luz, 14, e Andreza Silva, 13, 
a visita foi muito esclarecedora e produtiva. 
“Tivemos a chance de ver pessoalmente coisas 
que só lemos nos livros de história, este contato 
real com outras culturas permite que nós possa-
mos aprender de verdade como as coisas como 
elas são na prática”, afirmaram as estudantes. 
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A praia de Cambury, na Costa Sul de São 
Sebastião, receberá no próximo dia 2, o festival uni-
versitário Mack Surf 2015. Este ano serão duas eta-
pas, a próxima está marcada para o final de agosto. 
O campeonato é dividido nas seguintes categorias: 
Masculino, Feminino, Ex- alunos e Open Local, 

Continuarão abertas até a próxima segunda-feira (4), as inscrições para a 7ª 
Copa Sebastianense e 6ª Copa Kids de Futsal. Para participar, os interessados de-
vem enviar um e-mail para copasebastianense@gmail.com .

Na Copa Sebastianense podem participar times nas seguintes categorias: 
Adulto Masculino, Livre Feminino e Veterano a partir de 35 anos.  Na Kids parti-
cipam garotos do Sub-12,14 e 16.

Como pagamento da taxa de inscrição, a equipe deve entregar na Secretaria de 
Esportes, seis pacotes de fraldas geriátricas no tamanho G/GG. O regulamento 
permite a inscrição de 15 atletas, um preparador físico, um auxiliar e um técnico.

A abertura está marcada para o próximo dia 9, às 19h, no CAE do Pontal da 
Cruz, região central da cidade.

Praia de Cambury recebe festival de surfe da 
Universidade Mackenzie

Este ano serão duas etapas, a segunda acontecerá em agosto

Diversas atrações prometem agitar os 
turistas e moradores locais

Arte | Divulgação

Continuam abertas as inscrições para a 7ª 
Copa Sebastianense e 6º Copa Kids de Futsal

As inscrições seguem abertas até segunda-feira (4)

A cerimônia de abertura está marcada para o próximo dia 
9, às 19h, no CAE do Ponta

Arnaldo Klajn | PMSS

para sufistas da cidade. Durante o evento a anima-
ção na areia ficará por conta de DJ’s, slackline, surfe 
works, showrooms, live grafitti, mini-ramp, e festa 
de encerramento. A disputa é uma realização da 
Universidade Mackenzie, produzido pela agência 
Find e conta com apoio da Associação de Surf de 

São Sebastião (ASSS) e Secretaria de Esportes do 
município, entre outros apoiadores.

As baterias serão realizadas no canto esquerdo, 
ou seja, na entrada principal da praia. Serviço: As 
inscrições podem ser feitas na DACAM, na rua 
Itambé, 45, São Paulo. Outras informações pelo 
telefone: (11) 2114-8387; pelo email macksurf.
agfind@gmail.com ou no dia da prova a partir das 
8h, com os organizadores. 
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