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eDItal De notIFIcaÇÃo De conclUSÃo Do 
proceSSo aDmInIStRAtIVo 

Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às so-
licitações de revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, 
ficam os contribuintes abaixo relacionados notificados para ciência da análise e conclusão dos 
correspondentes processos administrativos, a saber:

contribuinte Inscrição cadastral tributo Decisão processo
Gilberto Basile Bellino 3133.121.3262.0215.0000 IPTU Indeferimento 100291/2014
Cavalo Marinho Emp e 
Participações Ltda 3133.214.6484.0641.0101 IPTU Indeferimento 100047/2015
Luiz Carlos Dornfeld 3133.124.2228.0001.0000 IPTU Indeferimento 3143/2015

Comunicamos, outrossim, que o indeferimento das solicitações acima relacionadas 
justifica-se pelo não atendimento aos requisitos previstos na legislação vigente, qual seja Lei 
nº. 1.317/98 (e alterações), e por essa razão deverão promover o pagamento do(s) tributo(s) 
devido(s).

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 dias, a contar 
da data da publicação deste Edital de Notificação de Lançamento. 

O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês 
ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o 
disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 

São Sebastião, 28 de maio de 2015.
andréa peres magalhães castro

chefe da Divisão de cadastro Fiscal

eDItal De notIFIcaÇÃo De lanÇamento 
Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 

163, parte in fine, da Lei Complementar nº 1.317/98, ficam notificados, através deste Edital de 
Lançamento do Imposto Territorial Predial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, os contri-
buintes abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devi-
damente revisado(s) conforme os processos administrativos correspondentes, a saber:

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a 
contar da data da publicação deste Edital de Notificação de Lançamento. 

O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês 
ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o 
disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 

São Sebastião, 28 de maio de 2015.
andréa peres magalhães castro

chefe da Divisão de cadastro Fiscal

eDItal De claSSIFIcaÇÃo e conVocaÇÃo 
proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo emergencIal nº 12/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista de classificados para contratação pelo 
período de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 
168/2014, para preenchimento de vaga em função de Licença Médica da empregada Ariadne 
Eleonora Trombert da Silveira, admitida mediante Concurso Público 01/2014 desta Fundação.

Enfermeiro(a)
Patricia de Oliveira

Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito 
Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, no dia 28 (quinta-feira) de maio de 2015 das 09:00 às 
16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de Identidade Profissional 

Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2014 do conselho de classe (COREN-SP), ou 2015 se 

já vencido.
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do 

mês vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 

o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da 
face  do cartão) 

p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, ou proto-

colo de solicitação.

§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos docu-
mentos poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento 
de procuração particular com firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no 
local, data e horário indicados, será considerada desistência do PROCESSO DE RECRUTA-
MENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse 
da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação. 

Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  
que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será  automaticamente 
ELIMINADO do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvi-
dos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 

São Sebastião, 27 de maio de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor presidente - Fundação de Saúde pública de São Sebastião

eDItal De claSSIFIcaÇÃo e conVocaÇÃo 
proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo emergencIal nº 13/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista de classificados para contratação pelo 
período de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 
168/2014, em função do desligamento, a pedido, da empregada Catia Regina Ferreira da Silva, 
admitida mediante Concurso Público 01/2014 e por falta de candidatos aprovados no mesmo 
concurso para convocação.

Médico I (Clínico Geral/Generalista)
Otavio Luiz Vantini

Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito 
Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, no dia 28 (quinta-feira) de maio de 2015 das 09:00 às 
16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de Identidade Profissional 

Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2014 do conselho de classe (CRM-SP), ou 2015 se já 

vencido.
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do 

mês vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da 

face  do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, ou proto-

colo de solicitação.

§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos docu-
mentos poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento 
de procuração particular com firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no 
local, data e horário indicados, será considerada desistência do PROCESSO DE RECRUTA-
MENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse 
da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação. 

Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  
que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será  automaticamente 
ELIMINADO do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvi-
dos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 

São Sebastião, 27 de maio de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor presidente - Fundação de Saúde pública de São Sebastião

eDItal De conVocaÇÃo 38
concUrSo pÚBlIco 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Final e Classificação dos 
aprovados no Concurso Público aberto pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 
01/2014, de 17 de ABRIL DE 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais de Classi-
ficação Final e Homologação, publicados no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião e SH 
Dias Consultoria, 

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser lotado na 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, município de São Sebastião, conforme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito 

Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 28 (quinta-feira) e 29 (sexta-feira) de 
maio de 2015, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que concorre ou Certifi-

cado de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos no Edital de abertura 
para cada cargo)

ANEXO I I

TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALIDADES 
(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Concurso Público da FSPSS-Fundação de Saúde Pública de São Sebastião). 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Nome:_______________________________________________________________________________ 

Documento de Identidade: ______________________________________________________________ 

Cargo:_________________________   Inscrição Concurso nº: __________  Classificação: _____ ° lugar . 

O (A) candidato (a) acima identificado (a): 
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício profissional ou de qualquer função 
pública, penalidade disciplinar de advertência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão 
público ou entidade da esfera federal, estadual, distrital ou municipal. 
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que AINDA RESPONDE... 
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que JÁ RESPONDEU... 
... a processo no exercício profissional ou de qualquer função pública, conforme discriminado a seguir: 
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar 
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal 
Penalidade:___________________________________________________________________________________ 
Andamento:_______________________________________________________________________________ __ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(   ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer Estado da Federação na qual teria como 
parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transitada em julgado em ___/_____/_____, 
no Tribunal de Justiça do Estado _______________________________, no qual teria como parte lesada a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser 
resumido):____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 
(     ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo criminal em qualquer Estado da Federação. 
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença transitada em julgado em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado _______________________________, com seguinte teor 
(podendo ser resumido): 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com sentença transitada em ___/_____/_____, no 
Tribunal de Justiça do Estado_______________________________, relativo a CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumido):__________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 
 
D E C L A R A entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida no edital de chamamento nº 01/2014, 
bem como ter ciência de que deverá entregar certidão de distribuição cível no prazo de 30 dias, como forma de 
cumprimento das normas editalícias. 
D E C L A R A, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das informações ora prestadas poderá acarretar a 
eliminação do concurso, sem prejuízo da responsabilidade penal pela prática do delito de falsidade ideológica, 
previsto no Código Penal Brasileiro. 
 
São Sebastião, _____/_____/______. 
 
______________________________________________ (assinatura do candidato) 
 
Testemunhas: 
_______________________________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público 
 
_______________________________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público 
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c) Carteira de Identidade Profissional 

Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples:
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos
m) Comprovante da anuidade de 2014 do conselho de classe (CREMESP, COREN, 

CROSP etc..) 
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do 

mês  vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da  

face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo, conf. item h 

do edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, conf. item h  

do edital de abertura deste concurso ou protocolo de solicitação 
t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documentação. 
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos docu-

mentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento 
de procuração particular com firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no 
local, data e horário indicados, será considerada desistência do concurso, legitimando a convo-
cação de outro candidato observada a ordem de classificação. 

Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse 
da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação. 

Art. 4º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  
que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será  automaticamente 
ELIMINADO do concurso.

Art. 5º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvi-
dos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 

São Sebastião, 27 de maio de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor presidente - Fundação de Saúde pública de São Sebastião

ANEXO I 
Assistente Social da Atenção Básica
Classif./Insc./ Candidato
3 SAS 507385 LÉIA ALVES DA SILVA

Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
30 MAA 508337 LEIRI SANTOS DE OLIVEIRO
31 MAA 504604 ELIAS LEONARDO LIMA DA SILVA
32 MAA 505644 SUNAMITA DA ROSA
33 MAA 506598 GILMARA DOS SANTOS FRANÇA
34 MAA 501916 RAPHAELA DE OLIVEIRA BRAZ PEREIRA
35 MAA 503802 ALINE DE MATOS NAKA

Enfermeiro de Atenção Básica
 Classif./Insc./ Candidato 
60 SEN 508558 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Recepção
 Classif./Insc./ Candidato 
57 FRE 502540 FULVIO ROBERTO ZARRELLA CARDOSO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 

1.317/98, ficam notificados, através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Predial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de 

Lixo, os contribuintes abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s)

conforme os processos administrativos correspondentes, a saber:

Contribuinte Inscrição Cadastral Exercício Tributo Valores em R$ Processo 

Celia Maria dos Santos Ferreira 3034.361.14701.0360.0000
2014 ITU 281,15

8039/2014
2015 ITU 300,10

Leonardo Pinheiro Bittencourt 3134.143.2265.0001.0428

2013
IPTU 173,32

1323/2013 e 
12592/2010

TAXA DE LIXO 132,15

2014
IPTU 227,59

TAXA DE LIXO 197,60

2015
IPTU 241,03

TAXA DE LIXO 210,94

Rogério Bonomi 3034.361.4207.0319.0000 2015
IPTU 369,10 10495/2014 

e 3623/2014TAXA DE LIXO 235,70

Ana Maria Duarte Santos 3034.361.4469.0001.0173

2013
IPTU 127,14

6143/2014

TAXA DE LIXO 128,4

2014
IPTU 164,69

TAXA DE LIXO 192,00

2015
IPTU 175,81

TAXA DE LIXO 204,96

Gilmar Tadeu Sartori
3133.124.122.0363.0000 2015

IPTU 6392,76
11889/2014TAXA DE LIXO 1074,98

3133.124.122.0374.0000 2015 ITU 78107,87
Ayres de Souza Vieira 3133.213.3207.0056.0000 2015 ITU 2141,46 100255/2014

Marilza de Oliveira Carvalho 3133.124.2102.0598.0000 2015
IPTU 12347,05

11001/2014TAXA DE LIXO 595,34
Nilton de Oliveira Filho 3133.124.2102.0638.0000 2015 ITU 11428,37

José Luiz Bartel Nascimento 3133.213.4396.0531.0000

2010 IPTU 1510,43

7898/2014

TAXA DE LIXO 459,63

2011 IPTU 1581,41
TAXA DE LIXO 481,24

2012 IPTU 1696,99
TAXA DE LIXO 516,40

2013 IPTU 1786,60
TAXA DE LIXO 543,69

2014
IPTU 2069,63

TAXA DE LIXO 812,99

2015
IPTU 2209,33

TAXA DE LIXO 867,86

Daniela Lomato Broerman 3034.352.6252.0740.0000

2010 ITU 52,32

7898/2014

2011 ITU 54,79
2012 ITU 58,78
2013 ITU 61,86
2014 ITU 123,40
2015 ITU 131,73

Aristides Barbosa Penhas 3134.142.1210.0073.2500 2015 IPTU 2078,08 12164/2013TAXA DE LIXO 430,04

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital 

de Notificação de Lançamento.

O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão

mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 

São Sebastião, 28 de maio de 2015.

Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal
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ato ratIFIcatÓrIo De IneXIgIBIlIDaDe De  lIcItaÇÃo
 Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O 

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo 
nº 60.507/15 (IN nº 06/15), com fundamento no “caput” do Artigo 25º da Lei 8.666/93 
e suas alterações, para contratação de empresa para fornecimento de vales transporte as 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em atendimento a Lei Municipal nº 
1917/08, em atendimento a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano – SE-
TRADH.

São Sebastião, 22 de maio de 2015.

reInalDo lUIZ De FIgUeIreDo
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

eDItal De concorrÊncIa nº 003/15
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHA-

RIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES, PARA CONSTRU-

ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOIÇUCANGA – COSTA SUL, COM FOR-
NECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 

TIPO: MENOR PREÇO DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS EN-
VELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS: 

ATÉ 30/06/2015 ÀS 9:30 HORAS.
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE 

NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMEN-

TOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 20,00 (VINTE REAIS) 
SÃO SEBASTIÃO, 26 DE MAIO DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SESAU032 – Pro-
cesso n.º61.695/13.

Contratada: F2 Engenharia Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: O acréscimo dos serviços ao Contrato Original.
Modalidade: CV n.º 067/13.
Valor: R$ 51.285,29 (cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e 

nove centavos). 
Data: 03.04.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela contratante e Peter Ricardo de Oliveira pela 

contratada.
Extrato do Contrato Administrativo – 2015SEGUR025 – Processo n.º 60.356/15. 
Contratada: Comércio e Representações Mori Ltda. - EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: fornecimento de gás GLP. 
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: Dispensa por Limite nº 222/15.  
Valor: R$ 5.292,00 (cinco mil, duzentos e noventa e dois reais).
Data: 16.04.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Takako Mori pela contratada.

São Sebastião garante 4ª colocação geral no Jori
Entre as cidades da região, foi a melhor na classificação

A delegação contou com aproximadamente 70 pessoas, entre professores, técnicos e atletas

A equipe que representou o município na 19ª 
edição do Jori ( Jogos Regionais do Idoso), reali-
zado em Caraguatatuba, entre os dias 20 e 24 de 
maio, garantiu a quarta colocação na classifica-
ção geral da competição com a somatória de 89 
pontos.

Atletismo feminino, malha, buraco, natação, 
xadrez e coreografia garantiram vaga para o JAI 
( Jogos Abertos do Idoso) em Campinas, no se-
gundo semestre.

A secretária de Trabalho e Desenvolvimento 
Humano e presidente do Fundo Social de Soli-
dariedade, Roseli Trevizan Primazzi, parabeni-
zou os atletas. “É prazeroso ver a participação 
dos nossos atletas no Jori; mostraram dedicação 
na competição”, afirmou.

O secretário de Governo, Fábio Lopez, co-
mentou a participação dos sebastianenses. “Os 
atletas da melhor idade continuam fazendo his-
tória na cidade, diante de tantos adversários, 

Arnaldo Klajn | PMSS e Divulgação

conquistou boa colocação entre as cidades da 
região”, observou.

Lopez reitera que a Prefeitura realiza investi-
mentos como novos uniformes e melhorias no 
CAE do Pontal da Cruz, no Projeto Atividade, 
base dos competidores da cidade. O secretário 
aproveitou o momento para convidar toda popu-
lação a prestigiar a 8ª edição dos Jogos do Idoso 
de São Sebastião que será realizada entre os dias 
4 e 7 de junho.

A delegação contou com aproximadamente 
70 pessoas, entre professores, técnicos e atletas, 
integrantes do projeto Atividade, desenvolvido 
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 So-
lidariedade do Estado de São Paulo em parceria 
com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e 

Juventude e o Governo Municipal de Caragua-
tatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Re-
creação. Vale lembrar que o município vizinho já 
sediou os jogos nos anos de 2003, 2009, 2012 e 
2014.

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 211 - 27 de Maio de 2015 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3



cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

4



cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

5



cyan - magenta - amarelo - preto

Imagine a importância de se preservar uma floresta 
que está inserida na realidade urbana do país e sofre im-
pactos ambientais diários dessa ocupação, o que afeta a 
qualidade do ar, da água, a própria regulação do clima 
e a saúde do solo que dependem, essencialmente, dos 
remanescentes dessa floresta que também faz parte da 
vida de mais de 300 mil habitantes do Litoral Norte. 
Considerada uma das florestas mais ricas em biodiver-
sidade no mundo, a Mata Atlântica abriga cerca de 72% 
da população brasileira. São mais de 145 milhões de pes-
soas em 3.429 municípios, segundo estimativa do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2014.

Ao comemorar nesta quarta-feira (27), o Dia Nacio-
nal da Mata Atlântica, a bióloga Cíntia Castro de Frei-
tas, chefe da Divisão de Agricultura e Abastecimento da 
Semam (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), de 
São Sebastião, e responsável pelas autorizações de cor-
tes/podas de árvores isoladas na área urbana do muni-
cípio, explica ser indispensável que as pessoas tenham a 
necessidade de conhecê-la e preservá-la. “Não devemos 
cuidar da Mata Atlântica apenas no que se refere às suas 
belezas, mas, principalmente, para evitar que o seu des-
matamento afete a vida de grande parte da população 
brasileira residente na área original desse bioma. Mesmo 
reduzida e fragmentada, ela exerce influência direta na 
vida da maior parte da população brasileira: nas cidades, 
áreas rurais, comunidades caiçaras ou indígenas”, afir-
mou Cíntia. 

Degradação
Segundo a bióloga, a maior parte da degradação do 

bioma ocorreu com a extração de pau-brasil, dos ciclos 
econômicos de cana-de-açúcar, café e ouro; agricultura 
e agropecuária; exploração predatória de madeira e es-
pécies vegetais; industrialização. Atualmente, uma das 
maiores pressões sobre a Mata Atlântica é expansão ur-
bana desordenada. “No caso de São Sebastião, as dinâ-
micas econômicas do município são intensas e apresen-
tam um acelerado processo de crescimento, resultante, 
em parte, dos grandes investimentos em curso como as 
obras de expansão do porto e do Tebar – maior terminal 
da Transpetro de recepção de petróleo no mar do Estado 
de São Paulo. Soma-se ainda às grandes obras viárias que 

São Sebastião encara desafios pela 
preservação da Mata Atlântica
A cidade participa de esforços para efetivação de propostas de conservação

Celso Moraes - Milton Fagundes - Luciano Vieira | PMSS

Cidade está inserida em uma região de domínio da Mata Atlântica e 
tem 72,24% de sua área recoberta por mata preservada Rica em biodiversidade, floresta sofre impacto por abrigar 72% da população brasileira

trarão transformações urbanas à cidade - ampliação da 
Rodovia Tamoios e do Contorno Sul, responsável por 
uma nova ligação entre São Sebastião e Caraguatatuba”.

A bióloga ressaltou que São Sebastião está inserido 
em uma região de domínio da Mata Atlântica, sendo 
que 72,24% de sua área é recoberta por mata preserva-
da, além de pequenos manguezais e ecossistemas asso-
ciados de restinga, segundo dados da Fundação Flores-
tal 2004/2005. Quanto ao Parque Estadual da Serra do 
Mar - maior área legalmente protegida da Mata Atlânti-
ca no Brasil - que compõe a maior parte do município, 
responde pela produção de água potável para boa parte 
do Vale do Paraíba, além das áreas litorâneas do Centro 
e Norte de São Paulo. De acordo com Cíntia, o Parque 
vem sendo afetado continuamente pela ocupação irre-
gular, a caça e a extração ilegal de recursos naturais. “São 
os principais desafios a serem enfrentados e demandam 
uma infraestrutura de fiscalização mais eficiente”.

Desafios
Cintia destacou que são desafios a serem enfrenta-

dos a efetivação das propostas de criação e ampliação 
de unidades de conservação previstas na minuta de 
lei do novo Plano Diretor do município de São Se-
bastião, o enquadramento do Parque Municipal de 
São Sebastião, criado pela Lei Complementar Muni-
cipal n°24/2002, em uma das categorias do sistema 
nacional de unidades de Conservação da Natureza e 
a elaboração dos planos de manejo das APAs (Área 
de Proteção Ambiental) municipais, entre elas a 
Baleia-Sahy. “Regiões de encostas e áreas protegidas 
do município têm sofrido com o grande crescimen-
to das ocupações desordenadas e irregulares. Apesar 
de desenvolver ações voltadas ao atendimento dos 
problemas habitacionais, o município tem o desafio 
de elaborar uma política habitacional de produção 
de moradias, através da criação de mais Zeis (Zonas 
Especiais de Interesse Social ), voltadas a atender 
principalmente o grande número de famílias a serem 
removidas de áreas impróprias para ocupação. Daí 
entra um novo desafio: a implementação da Lei da 
Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) com a criação do 
PPMA (Plano Municipal da Mata Atlântica)”.

No maior evento nacional em prol da Mata Atlânti-
ca promovido pela Fundação SOS Mata Atlântica, do 
qual a bióloga participou há duas semanas no Rio de 
Janeiro, o apoio à criação dos PMMAs nos municípios 
foi tema de palestras com representantes do Ministé-
rio Público e discussões com autoridades ambienta-
listas e gestores municipais de todo país. “São Sebas-
tião já reuniu uma equipe técnica que deu início aos 
trabalhos referentes à elaboração do PMMA, porém, 
com as mesmas dificuldades que outros municípios 
apresentaram durante o evento. Sessenta municípios 
já elaboraram o seu PMMA e ainda restam mais de 3 
mil municípios com Mata Atlântica para elaborarem. 
Nos próximos anos, esse será o principal instrumen-
to de proteção do bioma”, destacou a bióloga.A Se-
mam, por meio da  bióloga,  ministra palestras sobre 
conceitos e técnicas básicas de arborização urbana e 
Mata Atlântica. Os telefones para agendamento são 
(12)3892-1568 / 3892-6000, ramal 225.

Degradação
A Mata Atlântica, originalmente, ocupava 

1.315.660 km² estendendo-se por 17 estados do Rio 
Grande do Sul ao Piauí. No entanto, ao longo da his-
tória do Brasil, perdeu quase toda sua cobertura ori-
ginal restando, atualmente, 8,5% de remanescentes 
florestais acima de 100 hectares e, somados todos os 
fragmentos de floresta nativa acima de três hectares, 
há atualmente 12,5%.

Decretada Reserva da Biosfera pela Unesco e Pa-
trimônio Nacional, na Constituição Federal de 1988, 
a Mata Atlântica abriga 760 das 1.100 RPPNs (Reser-
vas Particulares do Patrimônio Nacional) reconheci-
das no país, além de sete das nove bacias hidrográfi-
cas do país. Ela regula o fluxo de mananciais hídricos, 
controla o clima, a fertilidade do solo, protege encos-
tas, serve de fonte de alimentos e plantas medicinais, 
lazer, ecoturismo, geração de renda e qualidade de 
vida. Vivem na Mata Atlântica mais de 20 mil espé-
cies de plantas, sendo 8 mil endêmicas; 270 espécies 
conhecidas de mamíferos; 992 espécies de pássaros; 
197 répteis; 372 anfíbios; 350 peixes, de acordo com 
dados da Fundação SOS Mata Atlântica.
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Fotógrafos 
profissionais 

registram atrativos 
de São Sebastião

Cenas sebastianenses são captadas 
por fotógrafos profissionais

O Departamento de Turismo da Sectur (Secre-
taria de Cultura e Turismo) recepcionou e acom-
panhou durante a semana passada, dois profissio-
nais que registraram através de suas câmaras belas 
imagens de São Sebastião. A dupla foi acompanha-
da pela turismóloga da pasta Roberta Alves.

Ao todo, os fotógrafos Alfredo e Adelmo, do 
‘Expressão Studio’, fizeram mais de 6.000 fotos  de 
16 atrativos, sendo que as 16 melhores serão esco-
lhidas para o projeto que a Secretaria Estadual de 
Turismo está criando.

Trata-se de um banco de imagens das 70 estân-
cias turísticas do Estado com o objetivo de utilizar 
estas fotografias na divulgação destes municípios 
no mercado doméstico e internacional do setor.

As imagens também serão disponibilizadas 
para que as Estâncias  possam utilizá-las em suas 
divulgações independentes do Estado.

São Sebastião realiza mais de 170 mil 
atendimentos na Atenção Básica de Saúde

Balanço foi apresentado durante audiência de prestação de contas feita ao Comus que aprovou o relatório
Josi Carvalho/PMSS

Apresentação foi feita na sala de reuniões da Secretaria de Saúde

Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de 
Saúde apontou que no período de janeiro a abril deste 
ano foram feitos, pela atenção básica, 177.401 atendi-
mentos. Os dados foram apresentados aos membros do 
Conselho Municipal de Saúde (Comus) durante a audi-
ência de prestação de contas realizada na terça-feira (26). 
Neste número entram todas as atividades realizadas no 
setor de atenção básica o que inclui coleta de materiais, 
diagnóstico por teste rápido, consultas, atendimentos 
e acompanhamentos, tratamentos odontológicos, pe-
quenas cirurgias de pele, bucomaxilofacial e ações de 
vigilância em saúde. Para se ter uma ideia, somente em 
consultas, atendimentos e acompanhamentos, foram  re-
alizados 54.948 procedimentos.

Para o presidente da Fundação Municipal de Saúde 
Pública de São Sebastião, Antonio Nisoli, os dados refle-
tem positivamente. “Embora um determinado paciente 
passe por mais de um tipo de atendimento, mesmo as-
sim, é um valor alto se levarmos em consideração o nú-
mero de habitantes de nossa cidade”, destaca.

Durante mais de duas horas de reunião os conselhei-
ros puderam acompanhar o trabalho que vem sendo rea-
lizado em todos os setores. Foram também apresentados 
números referentes às divisões de Coordenação de Pro-
gramas, Ouvidoria, Vigilância em Saúde, Samu, Odon-

tologia AudiSus, Unidade de Avaliação e Controle e da 
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião.

Também foram apresentados os números de investi-
mentos feitos na Saúde e o montante aplicado pelas três 
esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal).

O município ainda arca com o maior índice de inves-
timento sendo que no primeiro quadrimestre foram R$ 
29.385.844,23 ante R$ 3.930.947,00 do governo Federal 
e apenas R$ 62.633,00 do Estado de São Paulo.

Familiares de alunos se reúnem pela 
segunda vez com equipe do Cidadão Criança

Iniciativa visa estreitar os laços entre comunidade e projeto 
desenvolvido pela professora Débora Puertas

A segunda-feira (25) serviu mais uma vez para es-
treitar os laços entre a comunidade e um dos projetos 
sociais assistidos pela Setradh (Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Humano), mais precisamente o Cida-
dão Criança, no Morro do Abrigo, região central de São 
Sebastião.

Na ocasião, um grupo de mães acompanhou a pro-
gramação elaborada pela equipe tendo por convidada 
a professora Débora Puertas, da Seduc (Secretaria de 
Educação) que palestrou sobre “O Dia Nacional de Luta 
Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes”. O objetivo foi melhor alertar às famílias em re-
lação ao tráfico de pessoas.

De acordo com a coordenadora do Cidadão, Alessan-
dra Peixoto, a explanação da educadora ocorreu depois 
de ter passado ao grupo todos os informes a respeito das 
atividades desenvolvidas pelo projeto junto às crianças.

Palestra
Para Alessandra, os dados do Relatório Situação Mun-

dial da Infância, da Unicef de 2012, são, ainda, relevantes 
e precisam chegar ao conhecimento da comunidade.

 “Cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo são víti-
mas de tráfico de seres humanos para trabalhos forçados 
e exploração sexual, gerando lucros em média de US$ 32 
bilhões por ano. Estima-se que 50% das vítimas sejam 

crianças. Em relação a casos de abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes, a OIT (Organização interna-
cional do Trabalho), aponta que cerca de 100 mil casos 
são registrados, anualmente, no Brasil. Menos de 20% 
chegam ao conhecimento das pessoas que deveriam ado-
tar providências para combater o problema. Diante deste 
quadro, não podemos perder tempo em alertar a popula-
ção”, explicou a coordenadora.

Ainda segundo informou, a ação foi, novamente, bem 
recebida pelas famílias. “Depois de todas as informações 
terem sido repassadas, promovemos um momento de 
bate-papo com a professora convidada e encerramos a 
atividade com um jantar e sorteio de brindes”, comentou.

Projeto
O Cidadão Criança, assim como o Garoçá e o Viração, 

são projetos desenvolvidos pela Setradh com crianças en-
tre 6 e 12 anos no contraturno escolar. Durante este perí-
odo, as turmas dos períodos da manhã e tarde, recebem 
aulas extracurriculares, além do reforço pedagógico.

O projeto Garoçá assiste alunos em sua sede própria, 
no Jaraguá, Costa Norte do município e o Viração, no 
Centro Comunitário da Topolândia, na região central da 
cidade, onde se encontra o maior complexo habitacional 
do município englobando três bairros: Olaria, Itatinga e 
a Topolândia.

Percentualmente o município aplicou no primeiro 
quadrimestre 21,81% de recursos próprios na saúde, 
índice bem acima do exigido pela lei, onde obrigatoria-
mente a cidade deve aplicar pelo menos 15% de seu or-
çamento na Saúde Pública.

Após a apresentação a Comissão de Finanças (Cofin) 
do Comus fez a leitura do relatório conclusivo e em se-
guida os conselheiros aprovaram as contas do primeiro 
quadrimestre de 2015.
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Valéria Borges | PMSS 

A seleção dos trabalhos artísticos que irão representar 
São Sebastião na fase regional do programa Mapa Cul-
tural Paulista edição 2015/16 foram conhecidos esta se-
mana no Teatro Municipal. 

No dia 20 de maio, o corpo de jurados avaliou a 
modalidade Artes Cênicas com as peças “Crônicas do 
Punk”, do grupo ‘Senta a Pua’, e “Soupalhaçosimsinhô”, 
do grupo ‘Castelo das Artes’, elegendo a segunda para a 
próxima fase do Mapa Cultural.

Já no dia 26 foram realizadas as demais avaliações, 
cada qual com seus jurados específicos e igualmente 
convidados pela Secretaria de Cultura e Turismo no 
município. O palco recebeu as apresentações na seguin-
te ordem: a modalidade Canto &Coral com o Coral 
Municipal Sinézio Pinheiro sob a regência de Marco 
Antonio Câmara e direção musical de Selma Boragian 
e a modalidade Literatura com a poesia lida pela autora 
Maura Porpino da Silva, que também competiu com um 
conto e uma crônica.

Na sequência vieram as apresentações de dança, ini-
ciando pelo grupo “Independance” do coreógrafo An-
derson Rodrigues, seguido pelo grupo “Descendentes 
de Rua” do coreógrafo Jr. Rocha e pelo grupo “Sintonia 
Corpo e Arte” da coreógrafa Michele Nunes.

As artes visuais ocuparam o saguão do Teatro Muni-
cipal, com a exposição dedois representantes para Artes 
Plásticas, dois para Fotografia e um para Escultura,  to-
dos eles julgados no mesmo formato das demais mani-
festações artísticas. Deniz Carlo e Vanderson Costa con-
correrão pela vaga em Artes Plásticas, Deniz com uma 
escultura e Vanderson com três quadros pintados com 
técnicas diferentes. Tatiene de Siene e Edvaldo Nasci-
mento disputaram a vaga na modalidade Fotografia.

Após todas as apresentações os jurados se reuniram 
para decidirem o sobre os finalistas e posteriormente di-

São Sebastião define seus representantes para a 
fase regional do Mapa Cultural Paulista 

vulgaram aos presentes.
São Sebastião será representada na fase regional do 

programa Mapa Cultural Paulista edição 2015/16 pelos 
seguintes artistas:

Canto & Coral
Coral Municipal Sinésio Pinheiro | com as músicas 

“Sonora Garoa” e “Yes, God Is Real”

Dança
Descendentes de Rua | com a coreografia “O Fantas-

ma da Ópera”

Fotografia
Edivaldo Nascimento | com a fotografia “A Costu-

reira”

Literatura
Maura Porpino da Silva | com a poesia “Miragem”, o 

conto “Rua São Gonçalo nº 9” e a crônica “O Meteoro-
logista”

Teatro
Castelo das Artes | com a peça “Soupalhaçosimsinhô”

O Mapa
Criado em 1995 o Mapa Cultural Paulista tem como 

objetivo fomentar as produções culturais do interior do 
Estado, revelando valores em segmentos que não teriam 
acesso aos meios de comunicação e com pouca visibili-
dade no meio cultural.

Esta é uma das mais importantes políticas culturais 
do ponto de vista formativo, informativo e de circulação 
de artistas do Interior.

Nenhum outro estado brasileiro possui um programa 

parecido, o que faz deste projeto uma referência nacio-
nal. Durante a realização do evento, são selecionados 
artistas de 13 regiões administrativas do Governo do Es-
tado para participar de atividades culturais distribuídas 
em quatro fases.

Em todas elas os artistas que se destacam apresentam 
seus trabalhos, primeiro no município de origem, depois 
na região em que está inserido e, ao final, na fase esta-
dual, apresentam-se na capital paulista. As expressões ar-
tísticas contempladas neste projeto são: Teatro, Dança, 
Artes Visuais, Canto Coral, Música Instrumental, Litera-
tura e Vídeo, que juntos revelam o mapeamento cultural 
de São Paulo.

Teatro Municipal recebe artistas candidatos à próxima 
do mapa Cultural Paulista

Primeira etapa da Maratona de Revezamento 
Bertioga-São Sebastião/Maresias acontece no sábado

Os maratonistas enfrentarão um percurso de 75 km entre 
praia, asfalto, trilhas e outros obstáculos

A Costa Sul de São Sebastião receberá no próximo sábado (30), a tradicio-
nal Maratona de Revezamento Bertioga – São Sebastião/Maresias. Os mara-
tonistas enfrentarão um percurso de 75 km entre praia, asfalto, terra batida, 
trilhas, riachos, serra, areia fofa e dura, saindo de Bertioga até a praia de Mare-
sias. A prova deve começar às 6h, com a largada do Forte de Bertioga e chegada 
prevista paras às 17h, na praia de Maresias. Será disputada nas categorias Trio 
(Masculino, Feminino e Misto) Aberta com seis atletas (Masculino, Feminino 
e Misto), Força Livre com oito atletas (Masculino, Feminino e Misto) e The 
Survivors (Solo Adulto Masculino e Feminino). 84 atletas locais estão inscri-
tos. No ano passado, a sebastianense Maria de Fátima Miranda conquistou o 
título de campeã.

A competição é uma realização da Cia de Eventos e conta com apoio da Ad-
ministração Municipal por meio da Secretaria de Esportes. A GCM (Guarda 
Civil Municipal) cuidará da segurança e o Samu (Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência) estará de plantão para atendimentos emergenciais.

Arnaldo Klajn | PMSS

Cerca de 85 atletas locais estão inscritos no revezamento
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