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Servidores terão 6,28% de aumento salarial - benefício não 
contempla prefeito, vice e secretários municipais
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l e I  nº 2321/2015
“Dispõe sobre infrações decorrentes do inadequado descarte de entulhos, da falta 

de conservação de imóveis, e dá outras providências”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no uso 

de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Mu-
nicípio de São Sebastião, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Artigo 1º- O proprietário, possuidor ou titular do domínio útil, de imóvel situado 
na zona urbana tem o dever de conservá-lo murado e com calçada, bem como mantê-lo 
permanentemente limpo e roçado. 

§ 1º - A construção de calçada só será exigida, para os fins da presente Lei, nos lo-
gradouros onde existir guias.

§ 2º - O muro de fecho, de que trata o caput poderá ser substituído por cercas, alam-
brados, cercas vivas, desde que estas delimitem a área em questão. 

§ 3º - O descumprimento da obrigação constante do caput configurará ilícito admi-
nistrativo, e acarretará ao infrator, as seguintes penalidades a serem aplicadas pela Fisca-
lização Municipal:  

I- Falta ou construção em desacordo com que estabelece o Poder Público, conser-
vação inadequada ou interrupção de muro de fecho: multa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) por metro linear. 

II- Falta de calçada ou construção em desacordo com os padrões estabelecidos pelo 
Poder Público, ou no caso da ausência de conservação: multa de R$ 100,00 (cem reais) 
por m². (metro quadrado) 

III– Ausência de capina regular ou presença de detritos orgânicos, vegetais ou ani-
mais nos terrenos: multa de R$ 10,00 (dez reais) por m². (metro quadrado) 

IV-  Na hipótese do inciso anterior, a colocação desses detritos sobre calçadas ou 
áreas públicas sujeitará ao infrator a multa de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Artigo 2º- Em caso de depósito desses detritos em áreas públicas, desde que identi-
ficado o infrator, responderá este nos mesmos moldes acima discriminado. 

Artigo 3º- Se o Autuado comprovar, dentro do prazo de três dias úteis, que foram 
sanadas as irregularidades, tendo sido removidos os detritos, e, ou, realizados os serviços 
de capina, ficará isento da multa prevista no Artigo 1º.

 Parágrafo Único. A comprovação a que se refere o disposto no caput poderá ser 
feita através de fotografias do local, comprovantes e recibos da realização dos serviços ou 
remoção de materiais, bem como a declaração de veracidade firmada pelo Autuado, sem 
prejuízo da realização de diligências no local pela Prefeitura.

Artigo 4º- No caso de Imóveis constatados em má conservação, assim declarados 
através de laudos pela perícia técnica da Defesa Civil e ou Secretaria de Obras: multa de 
R$ 30,00 por m². (metro quadrado).

 Artigo 5º-  O Município procederá à fiscalização através de suas Secretarias mu-
nicipais, em especial: a SEO (Secretaria de Obras), SEMAM (Secretaria do Meio Am-
biente), SESAU (Secretaria da Saúde) e SEFAZ (Secretaria da Fazenda), prevalecendo 
a que primeiro autuar.

Artigo 6º- Constatada a ocorrência de infração tipificada no artigo 1º, exclusiva-
mente no que tange a construção de muros e, ou, calçadas o proprietário, possuidor ou 
titular do imóvel será notificado a sanar no prazo de 15(quinze) dias, prorrogáveis pelo 
mesmo período, que ocorrerá com apresentação de requerimento. 

§ 1º- A notificação será feita pessoalmente ao proprietário, possuidor ou titular do 
domínio útil do imóvel, de conformidade com os dados cadastrais constantes do respec-
tivo imóvel, ou outro meio que permita a sua identificação. Caso negativo, a notificação 
poderá a ser procedida por via postal com Aviso de Recebimento (AR) e, ainda, por 
edital. 

§ 2º- A notificação deverá conter detalhadamente as infrações e as medidas a serem 
adotadas pelo infrator no sentido de sanar a irregularidade. 

Artigo 7º - O pagamento das multas não exime o autuado de proceder às provi-
dências exigidas na notificação, sujeitando-se em caso de descumprimento, depois de 
decorrido o prazo de 10 (dez) dias do vencimento da mesma, a nova atuação. 

Artigo 8º - Considerando os riscos impostos a Sociedade em decorrência do irregu-
lar descarte ou acomodação de detritos, conforme constante desta Lei, fica autorizado 
ao Município proceder à remoção destes materiais, impondo-se ao infrator as despesas 
decorrentes da remoção, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada viagem, cor-
respondente a cinco metros cúbicos.

Artigo 9º- Fica autorizada à entrada da Fiscalização Municipal em imóveis fechados 
ou abandonados, com a presença de testemunhas, em campanhas que visam eliminar 
focos de agentes transmissores de doenças. 

Artigo 10- O valor das multas previstas nesta presente Lei será atualizado por De-
creto pelo Poder Executivo através do índice utilizado para correção do IPTU. 

 Artigo 11- Havendo necessidade de qualquer implementação, regulamentação 
específica, decorrentes da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
proceder o necessário através de Decreto.

Artigo 12 - Para os fins de ajuizamento de execuções fiscais relativamente aos crédi-
tos oriundos da presente Lei, não se aplicam os limites estabelecidos nas Leis Comple-
mentares 062/2005 e 096/2009.

Artigo 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada em sua inte-
gra a Lei Municipal nº 1644/2003. 

São Sebastião, 07 de abril 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

 
Registrada em livro próprio e publicado por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 10/2015

l e I   - nº 2328/2015                                                          
“Concede revisão geral anual de vencimento aos servidores do Poder Executivo e 

dá outras providências.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito municipal de São Sebastião no exercício 

de suas atribuições legais, de conformidade com os princípios gerais da Administração 
Pública, em especial as disposições próprias trazidas pela Lei Orgânica do Município e 
Lei Complementar 146/11, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei:

Artigo 1°- Fica concedida aos servidores públicos municipais do Poder Executivo, 
exceção feita aos Agentes Políticos, revisão geral anual no percentual de 6,28% (seis in-
teiros e vinte e oito centésimos por cento) sobre os valores atuais de seus vencimentos a 
partir de 1º de maio de 2015.

Artigo 2°- A revisão ora concedida é extensiva aos proventos de aposentados e pen-
sionistas do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS.

Artigo 3°- O valor mensal do vale-alimentação passará a ser de R$ 240,00 (duzentos 
e quarenta reais).

Artigo 4°- As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias.
Artigo 5º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de maio do corrente ano.
São Sebastião,  21  de maio de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  21/2015
SAJUR/SEFAZ/nsa

Decreto - nº 6264/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exer-

cício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 935 de 27 

de janeiro de 2015.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposen-

tadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 14/05/2014 assinada pelos 
Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo mencionado acima.

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

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

MARTINHO, matrícula nº. 3166-6, do cargo de Auxiliar de Enfermagem, Referência 6 
“J”, admitida em 01 de junho de 1993.

Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com 
reajustes pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de 
agosto de 2015.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,   19 de maio de 2015.
 

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

Decreto  - nº 6265/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exer-

cício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 8.746 de 

15 de agosto de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposen-

tadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 14/05/2014 assinada pelos 
Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo mencionado acima.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez permanente, con-
forme a redação dada pela EC 70/2012 de 29/03/2012, que acrescenta o artigo 6º-A à 
E.C. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor PAULO VI-

TOR NASCIMENTO, matrícula nº. 4325-7, do cargo de Mecânico, Referência 8 “H”, 
admitido em 04 de junho de 1996.

Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos integrais, calculados com base na última 
remuneração do cargo efetivo, com reajustes pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de 
Junho de 2015.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  19 de maio de 2015.
 

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

Decreto - nº 6266/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exer-

cício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 13.886 de 

18 de dezembro de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposen-

tadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 14/05/2014 assinada pelos 
Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo mencionado acima.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre compulsoriamente por idade 
conforme Artigo 40, parágrafo 1º, Inciso II da Constituição Federal.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor ANTONIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº. 2137-7, do cargo de Pedreiro, Referência 5 
“J”, admitido em 03 de maio de 1989.

Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos proporcionais apurado pelas médias 
contributivas, limitada à referência do cargo, com reajustes pelo Regime Geral de Pre-
vidência Social.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 18 de 
abril de 2015.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,    19  de maio de 2015.
 

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

Decreto - nº 6267/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exer-

cício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 4.468 de 

15 de abril de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposen-

tadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 14/05/2014 assinada pelos 
Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo mencionado acima.

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

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

RODRIGUES GOMES, matrícula nº. 3404-5, do cargo de Professor de Educação Bási-
ca I, Referência 8 Grau 7  “G” do Anexo III, da Tabela III de vencimentos do quadro de 
magistério, admitida em 24 de maio de 1994.

Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com 
reajustes pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de 
junho de 2015.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,   19    de maio de 2015.
 

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

Decreto - nº 6268/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exer-

cício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 12.510 de 

24 de novembro de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposen-

tadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 14/05/2014 assinada pelos 
Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo mencionado acima.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por idade, de acordo com o Arti-
go 40, § 1º, inciso III, “b” da Constituição Federal.

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

MARY TOLEDO DE MENDONÇA DINIZ, matrícula nº. 5714-2, do cargo de Pro-
fessor de Educação Básica I, Referência 8 Grau 5  “E” do Anexo III, da Tabela III de 
vencimentos do quadro de magistério, admitida em 19 de agosto de 2002.

Artigo 2º- Perceberá a servidora, benefício proporcional ao tempo de contribuição, 
apurado pelas médias de suas bases previdenciárias, limitada à sua última remuneração, 
com reajuste pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme §§ 2º e 3º da Consti-
tuição Federal. 

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de 
junho de 2015.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 19  de maio de 2015.
 

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

comUnIcaDo
A Secretaria Municipal de Saúde comunica que no próximo dia 26 de Maio, às 

16h00, será apresentada ao Conselho Municipal de Saúde a Prestação de Contas refe-
rente ao 1º quadrimestre de 2015 desta Secretaria.

No dia 28 de Maio, às 15h00 horas, está prevista Audiência Pública na Câmara Mu-
nicipal com a mesma apresentação.

Na oportunidade serão informados os dados da execução orçamentária e financeira 
e as ações desenvolvidas pela Secretaria da Saúde, conforme determina a Lei Comple-
mentar nº. 141 de 13/01/2012.

URAnDy rocHa leIte
Secretário da Saúde
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Os servidores públicos municipais de São Sebas-
tião, terão reajustados em 6,28% os seus vencimen-
tos como prevê o dissídio da categoria, bem como 
aumento de 33% no Vale Alimentação. O projeto 
foi aprovado na Câmara Municipal esta semana.

A Administração Municipal tem adotado nos úl-
timos anos uma postura que vai ao encontro dos 
interesses do funcionalismo, seja por meio da revi-
são do Estatuto, assegurando direitos e benefícios 
retirados na gestão anterior, ou mesmo pela revi-
são geral anual.

De acordo com a prefeitura, em 2014 e 2015 
houve um verdadeiro comprometimento da receita 

eDItal De retIFIcaÇÃo(**) paRA 
conHecImento pÚBlIco n° 009/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Sebastião 
(CMDCA) torna público o que segue:

a) Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de Julho de 1990;
b) Considerando a Lei Federal nº 12.696, de 25 de Julho de 2012;
c) Considerando a Resolução do CONANDA nº 152, de 09 de agosto de 2012;
d) Considerando a Resolução do CONANDA nº 170, de 27 de janeiro de 2015;
e) Considerando a Lei Municipal nº 1.078, de 18 de dezembro de 1995;
f) Considerando a Lei Municipal nº 1.624, de 06 de março de 2003;
g) Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.187, de 27 de março de 2012;
h) Considerando a Resolução CMDCA n° 002, de 06 de abril de 2015;

A COMISSÃO ELEITORAL, com a finalidade de, dar publicidade, organizar e realizar 
o processo eleitoral para a escolha e preenchimento dos cargos de Conselheiros Tutelares – 
Titulares e Suplentes para o quadriênio 2016/2020, publica a relação dos inscritos com sua 
situação, conforme abaixo relacionados:

IMPUGNADOS
Impugnação é o ato ou efeito de impugnar,  ou  seja, de contestar, de refutar, de contra-

riar, de resistir, de opor-se a. É a reunião de argumentos com a finalidade de impugnar, de 
cancelar uma ação anteriormente aprovada. Na área jurídica impugnação é um dos meios 
básicos de reação contra uma execução já instaurada.

1 André Luis Oliveira CENTRO/NORTE IMPUGNADO
2 Fernando Antonio de Pádua Leite CENTRO/NORTE IMPUGNADO
3 Paulo de Godoy Filho CENTRO/NORTE IMPUGNADO

Os candidatos IMPUGNADOS de acordo com o artigo 5º, §2º, contam com o prazo 
de 3(três) dias úteis a partir da publicação deste Edital, de 19 a 21/05/2015, para os devi-
dos recursos junto a Comissão Eleitoral, que deverá julgar e fundamentar no prazo de até 
5(cinco) dias úteis os referidos.

INDEFERIDOS
Indeferido é quando algo não foi atendido, independente do motivo, então recebe o 

status de indeferido.

4 Claudete Crispim Valsani CENTRO/NORTE INDEFERIDA
5 Gabriel Cavalcante Cabral CENTRO/NORTE INDEFERIDO
6 Geisiane Oliveira da Silva Francisco COSTA SUL INDEFERIDA
7 João Teixeira Santos CENTRO/NORTE INDEFERIDO
8 Mariana Moreira de Mendonça Castro COSTA SUL INDEFERIDA
9 Mercia Aparecida Fraga COSTA SUL INDEFERIDA
10 Regina da Silva Goes COSTA SUL INDEFERIDA
11 Sebastiana Claudia de Brito CENTRO/NORTE INDEFERIDA

Os indeferidos que não cumpriram nesta fase do processo a entrega ou não fizeram a 
juntada de documentos, são passíveis de recursos pelos candidatos ao colegiado do CMD-
CA, de 19 a 21/05/2015 conforme artigo 7º da Resolução 002/2015 CMDCA-SS.

“Resolução 002/2015, artigo 8º - O CMDCA-SS deverá manifestar-se sobre os recur-
sos interpostos em até 5(cinco) dias úteis contados da data de sua propositura”.

DEFERIDOS
**Maria Palmeira de Santana, RETIFICANDO de INDEFERIDA para DEFERIDA.

12 Aparecida Regina Pires Raimundo COSTA SUL DEFERIDA
13 Ariedna Santos Araújo COSTA SUL DEFERIDA
14 Adriana Aparecida Gaia Xavier CENTRO/NORTE DEFERIDA
15 Ana Paula Leandro CENTRO/NORTE DEFERIDA
16 Ana Paula Santos de Lima COSTA SUL DEFERIDA
17 Andréa Marina Hiraoka CENTRO/NORTE DEFERIDA
18 Cíntia Ferreira Oliveira COSTA SUL DEFERIDA
19 Cristiane Costa Slussarek Cardoso COSTA SUL DEFERIDA
20 Elena Komino CENTRO/NORTE DEFERIDA
21 Eliete Ribeiro dos Santos CENTRO/NORTE DEFERIDA
22 Elisa de Oliveira CENTRO/NORTE DEFERIDA
23 Elisângela Cristino Barbosa e Silva CENTRO/NORTE DEFERIDA
24 Evanildes Alves dos Santos Andrade COSTA SUL DEFERIDA
25 Fernanda Francisca Pacheco CENTRO/NORTE DEFERIDA
26 Gilsemara de Paula Queiroz COSTA SUL DEFERIDA
27 Grinauria de Jesus Souza COSTA SUL DEFERIDA
28 Jabes Borges de Souza CENTRO/NORTE DEFERIDO
29 Josiane Cristina Ferreira Helfstein CENTRO/NORTE DEFERIDA
30 Janice Aparecida Teixeira Borges CENTRO/NORTE DEFERIDA
31 Luciana Amaral Felix Silva CENTRO/NORTE DEFERIDA
32 Luiz Estevão Castellazzi Romanini COSTA SUL DEFERIDO
33 Maria da Conceição Vieira de Jesus COSTA SUL DEFERIDA
34 Maria Helena Miranda de Lima Torricelli COSTA SUL DEFERIDA
35 **Maria Palmeira de Santana COSTA SUL DEFERIDA
36 Maria Suely dos Santos Silva CENTRO/NORTE DEFERIDA
37 Maristela Sanches CENTRO/NORTE DEFERIDA
38 Mayra Graziele Pedra Silva Batista (corrigido) CENTRO/NORTE DEFERIDA
39 Nathalie de Assis Pacheco CENTRO/NORTE DEFERIDA
40 Noel José do Nascimento CENTRO/NORTE DEFERIDO
41 Pedro Henrique dos Santos COSTA SUL DEFERIDO
42 Rosilda da Conceição Passos dos Santos COSTA SUL DEFERIDA
43 Rosângela Farias da Luz CENTRO/NORTE DEFERIDA
44 Rose Mary Ornellas Gomes CENTRO/NORTE DEFERIDA
45 Rafael Ribeiro de Almeida COSTA SUL DEFERIDO
46 Rhaiane de Oliveira Ramos CENTRO/NORTE DEFERIDA
47 Solange Wolf Fischer COSTA SUL DEFERIDA
48 Sheila Alves Haragushi CENTRO/NORTE DEFERIDA
49 Sueli Maria de Souza CENTRO/NORTE DEFERIDA
50 Talita de Assis Passos COSTA SUL DEFERIDA
51 Tamyres Mota Santos COSTA SUL DEFERIDA
52 Valéria de Oliveira do Espírito Santo CENTRO/NORTE DEFERIDA
53 Vanessa Rocha Santos Malafaia CENTRO/NORTE DEFERIDA
54 Vânia Cavalcante da Silva CENTRO/NORTE DEFERIDA
55 Valquíria Lopes Souza Ferreira CENTRO/NORTE DEFERIDA
56 Vinicius Matos dos Santos COSTA SUL DEFERIDO

Assim, para que chegue ao conhecimento de todos expedimos e publicamos o presente 
edital.

São Sebastião, 19 de maio de 2015.

crIStIane leal aSSUnÇÃo De SaleS
coordenadora da comissão eleitoral - cmDca

municipal quando a Petrobras deixou de cumprir 
com sua obrigação quanto ao pagamento do IPTU 
aos cofres públicos, recorrendo ao Poder Judiciário 
que, até o presente momento, não julgou a deman-
da. O valor retido depositado em juízo está na or-
dem dos R$ 80 milhões.

Além disso, ainda de acordo com o prefeito, hou-
ve significativa perda dos royalties da Petrobras em 
virtude da nova norma de distribuição deste recur-
so, o que também comprometeu de forma indireta, 
os planos da Administração de recuperar as perdas 
salariais dos servidores.

Apesar deste quadro desafiador o governo não 
mediu esforços para evitar cortes de benefícios ou 
demissão à categoria.

O prefeito também esclareceu que o aumento de 
6,28%, é valor percentual máximo para que a Ad-
ministração possa manter o limite prudencial con-
forme orientação do Tribunal de Contas, que é de 
51,3%. 

Para isso, medidas foram tomadas, como a re-
dução de horas extras e dispensa de funcionários 
comissionados que hoje são em torno de 220 tra-
balhadores.

O índice concedido aos servidores efetivos e 
o aumento no vale alimentação representam um 
grande esforço da administração para assegurar os 
benefícios considerando o crescimento inflacioná-
rio vividos nos últimos meses. O reajuste entra em 
vigor para os vencimentos a partir de 1º de maio.

Servidores terão 6,28% de aumento 
salarial - benefício não contempla 

prefeito, vice e secretários municipais

Os reajustes entraram em vigor a partir de 1º de maio

Halsey Madeira/PMSS

O sindicato foi recebido pelo prefeito na semana passada 
para apresentação da proposta
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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia), com sede em São Sebastião, recebeu do HAC (Hos-
pital Alemão Oswaldo Cruz) dois manequins de capaci-
tação para Suporte Avançado de Vida e treinamento das 
equipes de médicos e enfermeiros das cidades atendidas 
pelo serviço no Litoral Norte.

O manequim adulto é totalmente eletrônico e pos-
sibilita aos profissionais vivenciarem a maioria das aus-
cultas pulmonar, arritmias cardíacas, estados de choque 
e várias outras situações cujo profissional precisa tomar 
decisões rápidas e precisas.

Também faz parte do treinamento um manequim 
bebê que possui tórax com anatomia e pele realista o que 
possibilita o treinamento das manobras de intubação, 
punção intraóssea e tratamento de arritmias cardíacas. 
A capacitação das equipes está sendo realizada por meio 
do Núcleo de Educação de Urgência do Samu em São 
Sebastião e o objetivo do treinamento é chegar até a mais 
próxima realidade dos casos, principalmente graves, em 
emergências clínicas e traumáticas.

Para o coordenador técnico do Samu, Félix Rei-
naldo Plastino, a possibilidade de realizar este tipo de 
treinamento com as equipes de urgência e emergência 
aprimoram cada vez mais o atendimento e o serviço 

A mais recente diretoria da Associação de Pousadas e 
Hotéis de Maresias (APHM), praia da Costa Sul de São 
Sebastião, considerada uma das mais badaladas do país, 
apresentou na manhã desta quarta-feira (20) ao prefeito 
Ernane Primazzi, (PSC), e a secretária de Cultura e Turis-
mo, Marianita Bueno, a nova estratégia da entidade para 
fomentar o turismo local, principalmente na baixa tempo-
rada. As atuações programadas para 2015 estão focadas 
no trabalho de imagem da praia, promoção de eventos e 
a implantação do Centro de Informação Turística (CIT) 
em parceria com a Prefeitura.

Para isso, uma assessoria de imprensa foi contrata e atu-
ará junto à diretoria da Associação com a missão de trans-
formar Maresias em destino turístico de excelência.

A APHM desenvolveu algumas ações baseada em 
pesquisas locais para fomentar o turismo. Entre elas, o de-
senvolvimento do portal www.praiademaresias.com.br, 
atuação nas redes sociais, investimento em publicidade, 
participação em feiras, promoção e captação de eventos 
(casamentos, corporativos e esportivos) e principalmen-
te a implantação do Centro de Informações Turísticas 
(CIT) considerado fundamental pela associação, em par-
ceria com a Prefeitura.

De acordo com dados da APHM a praia de Maresias 
recebe hoje 380 mil estadias por ano. Sem contabilizar as 
estadias em casas alugadas. A praia conta com três mil lei-

prestado à população. “Os manequins são bem huma-
nizados e garantem um treinamento que se assemelha 
e muito a uma situação real. Para os profissionais acos-
tumados a atender emergências é um aprimoramento 
muito grande já que a maioria dos procedimentos trei-
nados nos manequins é impossível de ser feito em seres 
humanos”, explicou. Ainda segundo o coordenador, a 
tecnologia do manequim transforma o treinamento em 
o mais próximo possível da realidade. “Por um monitor 
é possível fazer com que o boneco fale com o médico e 
expresse os mesmos sintomas de um ser humano. Para 
quem está fazendo o atendimento isso é imprescindível 
até para conseguir manter o controle emocional do que 
fazer corretamente”, disse. O médico explicou ainda que 
o curso todo de Suporte Avançado de Urgência e Emer-
gência tem duração de um ano e quatro meses e passa 
por 18 temas. “Há o avanço dos temas de acordo com a 
evolução dos alunos e é justamente por isso que o prazo 
é estendido”, afirmou.

Os manequins devem ficar em São Sebastião até o dia 
19 de junho, quando deverão ser entregues novamente 
ao Hospital Oswaldo Cruz, na capital. “Temos o prazo 
de 30 dias, mas, se até lá outras equipes não solicitarem 
os equipamentos poderemos estender o nosso prazo, o 
que para nós seria uma boa, já que poderíamos estender 
o mesmo tipo de treinamento para as equipes do Pronto 
Socorro Municipal”, finalizou.

Na avaliação do coordenador geral do Samu no Lito-
ral Norte, André Luís da Silva Leandro, esta é uma grande 

oportunidade de aprimoramento profissional. “Acredito 
ser uma oportunidade ímpar para capacitarmos nossas 
equipes de urgência e tenho de parabenizar a equipe do 
Núcleo de Educação de Urgência pelo importante traba-
lho que vem sendo executado com os médicos e enfer-
meiros de nossa região”, disse.

Samu faz capacitação para Suporte
Avançado de Vida com “bonecos” realistas

Manequins estão sendo utilizados 
em treinamentos de médicos e 
enfermeiros do Samu

Os manequins servem para capacitação e suporte nos 
treinamentos das equipes

Divulgação

APHM apresenta ações para fomentar 
o turismo durante todo ano em Maresis

Associação quer transformar a praia em destino turístico de excelência

Halsey Madeira/PMSS

tos e aproximadamente 60 estabelecimentos de hospeda-
gem (hotéis, pousadas e chalés).

O presidente da APHM, Marco Perrotti, reforçou que 
a associação está  empenhada em desenvolver um traba-
lho sério e que garanta a qualidade da praia de Maresias 
sob todos os aspectos. “Destacamos aqui algumas ações 
de eventos e comunicação, contudo, vamos trabalhar 
também para que a praia receba infraestrutura adequada 
e necessária, como por exemplo, saneamento básico, fun-

damental para o desenvolvimento do turismo”, declarou 
Perrotti. Já o prefeito Ernane Primazzi, destacou a impor-
tância do envolvimento da sociedade, principalmente dos 
empresários nas discussões e realizações de medidas que 
contribuam para o desenvolvimento da cidade. “A parce-
ria entre o poder público, iniciativa privada, associações e 
entidade faz crescer a possibilidade de sucesso nas ações 
implementadas dentro do município. Com a união de es-
forços, quem ganha é a população”, destacou.
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Coreografia, uma das modalidades a serem disputadas pela equipe local

A praia de Maresias na costa sul de São Sebastião, 
Litoral Norte de São Paulo, vai receber mais uma vez 
o “SP Prime QS 10 MIL “ – competição que dá aces-
so à elite do surfe mundial. O evento programado 
para acontecer de 2 a 9 de novembro, foi considera-
do o melhor campeonato de surfe nacional e recebeu 
o prêmio Gillete Body Fluir Waves 2015, na semana 
passada no Rio de Janeiro.

São Paulo é hoje o estado onde nasceu a maioria 
dos brasileiros que integram a elite atual da WSL, 
como Gabriel Medina, Adriano de Souza, Miguel 
Pupo e Filipe Toledo. E  São Sebastião que foi a pri-
meira cidade do litoral paulista a sediar um campeo-
nato com  status Prime no ano passado, foi escolhida 
novamente para receber o evento.

O então secretário municipal de Esporte Fábio Lo-
pez, que deixou esta semana a pasta para assumir a se-
cretaria de Governo do município, ressaltou a grande 
fase que São Sebastião está passando dentro no cená-
rio mundial do surfe, com os atletas Gabriel Medina 
e Miguel Pupo.

O secretário explica que a Prefeitura tem um tra-
balho sólido junto à Associação de Surfe de São Se-
bastião (ASSS) com intuito de incentivar e dar con-
dições aos atletas na base do esporte que é uma das 
principais características do município. De acordo 

com ele, a Prefeitura por meio de convênio com a 
ASSS, repassa anualmente cerca de R$ 120 mil para 
que a entidade possa fomentar ainda mais o esporte.

Ainda de acordo com o secretário, o evento que foi 
sucesso de público no ano passado com a presença 

Maresias está confirmada mais uma vez para 
receber campeonato de surf “SP Prime QS 10 Mil”

Sucesso de público no ano passado o evento acontece novamente em novembro

Arquivo Munir El Hage/PMSS

maciça da imprensa nacional e internacional e com 
uma estrutura de ponta, além da participação de gran-
des nomes do surfe mundial, coroa todo o trabalho 
realizado pelo município colocando São Sebastião no 
posto mais alto do surfe em todo litoral paulista.

Inspiradas na coreografia “Bonecas de Corda”, dan-
çarinas sebastianenses fizeram sucesso durante os Jo-
gos Abertos do Idoso e ganharam pontos em cinco 
critérios usados para avaliação, entre eles, coreografia, 
técnica corporal, originalidade, espaço e execução. 

Com o resultado obtido a equipe de São Sebas-
tião se classificou para os Jogos Abertos do Idoso no 
segundo semestre em Campinas. A coreografa Elcia 
Pestana, trabalha com o grupo desde 2003 e se emo-
cionou com a performance apresentada. “Elas trei-

Dançarinas sebastianenses fazem sucesso no Jori 
com coreografia inspirada em “Bonecas de Corda”

Com a vitória na dança, a equipe local se classificou para os Jogos Abertos do Idoso em Campinas

nam muito durante a semana e ensaiam até acertar. 
Foi uma apresentação excelente”, destacou. De acor-
do com a professora, a ideia do tema surgiu por uma 
inspiração de Fred Astaire, ator e dançarino america-
no. No Jori, a delegação sebastianense foi representa-
da com aproximadamente 70 atletas.

Lu Alckmin, que participou da cerimônia de aber-
tura, destacou a importância do trabalho desenvolvi-
do em cada município. “A melhor forma de envelhe-
cer bem é fazer amigos e praticar exercícios”, disse.

A presidente do Fundo Social, Roseli Trevizan 
Primazzi, a chefe de administração do órgão, Vanda 
Lopes, e o secretário de Governo, Fábio Lopez, pres-
tigiaram a abertura dos jogos.

Vanda comentou a alegria com o resultado inicial. 
“O município se sente honrado por estar representa-
do por pessoas talentosas e dedicadas”, afirmou. 

Os atletas fazem parte do projeto Atividade, desen-
volvido pelo Fundo Social com apoio das secretarias 
de Esportes e Saúde. As atividades são realizadas no 
CAE (Centro de Apoio Educacional) do Pontal da 
Cruz, na região central da cidade.

O Jori é uma iniciativa do Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São Paulo em parceria com a 
Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude e 
o Governo Municipal de Caraguatatuba, por meio da 
Secretaria de Esportes e Recreação.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e do Estado

Arnaldo Klajn | PMSS
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Chegou a hora da Melhor Idade mostrar todo seu 
charme, beleza, elegância e descontração nas passa-
relas. Pela primeira vez, São Sebastião promoverá o 
Concurso Miss e Mister Melhor Idade que permane-
ce com inscrições abertas até 3 de junho e acontecerá 
durante a 8ª edição dos Jogos dos Idosos de São Se-
bastião ( Jiss). O desfile dos candidatos será realizado 
após a competição de dança dos integrantes do Jiss 
durante o tradicional baile que terá show do Trio Los 
Angeles e banda.

Para se inscrever é preciso ter mais de 60 anos, mo-
rar na cidade e apresentar cópia do comprovante de 
residência e do documento de identidade nos postos 
de inscrições do Fundo Social de Solidariedade, no 
Centro de Convivência da Terceira Idade Polvo e no 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
nas regiões da Costa Norte e Costa Sul.

Autoestima
Oito jurados serão responsáveis por analisar a 

Inscrições para Miss e Mister 
Melhor Idade vão até 3 de junho

Concurso será realizado durante a 8ª 
edição dos Jogos dos Idosos de São 
Sebastião

postura, elegância e simpatia, além da desenvoltura 
na passarela e escolher o casal vencedor. Serão dis-
tribuídos vários prêmios por apoiadores do evento 
e comércio local e os três primeiros classificados re-
ceberão premiação em dinheiro. Além disso, terão a 
responsabilidade de representar o município na com-
petição Miss e Mister Melhor Idade do Estado de São 
Paulo 2015 que será realizada em outubro, na capital.

 A chefe administrativa do Fundo de Solidariedade 
de São Sebastião, Vanda Lopes, considera que a ideia 
do desfile durante o tradicional baile nos dias de com-
petição do Jiss incentivará a participação dos grupos 
da melhor idade. “O evento que é realizado por meio 
do Fundo Social desperta também a ação social, já 
que a entrada do baile será mediante doação de 1Kg 
de alimento não perecível”, explicou Vanda.

A primeira dama Roseli Trevisan Primazzi, ma-
drinha do evento, está otimista com a realização do 
concurso. Já, um dos organizadores, Wagner Fabris, 
explicou que o objetivo é elevar a autoestima dos par-
ticipantes, além de promover a inclusão social.

Jiss
A 8ª edição dos Jogos do Idoso de São Sebastião 

será realizada entre os dias 4 e 7 de junho, pela Se-
cretaria de Esportes da Prefeitura de São Sebastião. 

Fundo Social de Solidariedade de São Sebastião

Rua Sebastião Silvestre Neves, 128, Centro

Fone: 3892-4991 / 3892-5560

Centro Comunitário do Jaraguá

Rua das Hortências, 117, Jaraguá

Fone: 3861-2704

NAS (Núcleo de Assistência Social São Francisco)

Rua Martins do Val, 254, Bairro São Francisco

Fone: 3862-1262

Polvo – Centro de Convivência da 

Terceira Idade Porto Grande

Rua Eduardo Cássio, 220, Porto Grande

Fone: 3892-2747

Cras (Centro de Referência Assistência 

Social Topolândia)

AV. Itatinga,  49, Topolândia

Fone: 3892-2970

Somar (Sociedade Amigos de Bairro de Maresias)

Rua Elis Regina, 80, Shopping Yorana,  Maresias

Fone: 3865-5262

Atendimento Fundo Social Boiçucanga

Shopping Água Viva

Avenida Walquir Vergani, 240, Sala 5

Fone: 3865-3656

Serviço: Mais informações nos telefones: 

(12) 3892-4991 e 3892-5560.

InScrIÇõeS

Tradicional baile do Jiss terá a participação do 
Trio Los Angeles e banda

Divulgação

A competição terá a participação de oito municípios 
convidados do Vale do Paraíba, Litoral Paulista e 
Grande São Paulo.
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