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preFeItURA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
eDItal De pregÃo preSencIal nº 012/15

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MICROCHIPAGEM DE ANIMAIS (CANI-
NOS E FELINOS)
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 18/06/2015
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.
SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 02 DE JUNHO DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

eDItal De pregÃo preSencIal nº 010/15

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 18/06/2015
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 15:00 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.
SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 02 DE JUNHO DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

eDItal De tomaDa De preÇoS nº 001/15

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CAR-
TOGRÁFICA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL GEORREFERENCIADO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS 
NO SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 23/06/2015 ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL:R$ 20,00 (VINTE REAIS)OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.
SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 02 DE JUNHO 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

aVISo De cHamaDa pÚBlIca nº 001/15

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTE-
RESSADOS A CHAMADA PÚBLICA PARA O CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA AQUISIÇÃO EM 2015
O EDITAL ESTABELECENDO AS CONDIÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À PARTICIPAÇÃO PODERÁ SER RETIRA-
DO NO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SITO À RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 
Nº 214 - CENTRO, OU NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E O 
PROJETO DE VENDA DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ AS 9:30 HORAS DO DIA 07/07/2015, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SITO 
À RUA MANSUETO PIEROTTI, Nº 391- 2º ANDAR - CENTRO.
SÃO SEBASTIÃO/SP, 02 DE JUNHO DE 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
PREFEITO MUNICIPAL

SecretarIa mUnIcIpal De SaÚDe 
DIVISÃo De VIgIlÂncIa SanItÁrIa

laUDa 01/2015

A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença Funcionamento 
ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:
LICENÇA FUNCIONAMENTO  
INDEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 013451/2008 - para MARIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA - situado a RUA DOS MINEIROS, 355 – BARRA DO UNA - sob 
a responsabilidade legal de MARIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA - para a atividade AMBULANTES: pedido indeferido; indeferido o proces-
so por não haver atividade conforme despacho anterior. 
02 - Processo 001290/2012 - para MELISSA ARIAS - situado a PRÓXIMA DO BOMBEIRO, S/N – BARRA DO SAHY - sob a responsabilidade legal 
de MELISSA ARIAS - para a atividade de MASSAGEM: pedido indeferido; sem atividades no local. 
03 - Processo 014216/2006 –para JORGE ITIRO NAGATA ME – situado a AVENIDA WALKIR VERGANI, 318 - BOIÇUCANGA - sob a responsa-
bilidade técnica de LUCIANA CONDE DE OLIVEIRA - CRF nº. 24.686 - para atividades de COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULA: pedido indeferido; considerando prazo decorrido e ausência de manifestação do solicitante. 
04 - Processo 007793/2011 - para INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE LTDA–situado a AVENIDA GUARDA MOR LOBO 
VIANA, 435, BLOCO C LOJA 04 E 05 – CENTRO -sob a responsabilidade técnica de PAULO ALEXANDRE DA SILVA – CRO nº 58.063 - para 
atividades de EDUCAÇÃO SUPERIOR –GRADUAÇÃO: pedido indeferido; por solicitação do interessado. 
05 - Processo 012945/2011 - para INSTITUTO DA FACE CLINICA DR. PAULO ALEXANDRE - sito a AVENIDA GUARDA MOR LOBO 
VIANA, 435 LOJA 02,03 E 06 - CENTRO - sob a responsabilidade técnica de PAULO ALEXANDRE DA SILVA- CRO nº 58.063 - para a atividade de 
ODONTOLÓGICA: pedido indeferido; houve alteração de razão social.

laUDa 02/2015

A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença Funcionamento 
ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:
LICENÇA FUNCIONAMENTO 
INDEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 005756/2011 - para ROSINEIDE DE OLIVEIRA XAVIER - ME - situado a RICARDO QUEIROZ, 135 – BARRA DO SAHY - sob 
a responsabilidade legal de ROSINEIDE DE OLIVEIRA XAVIER - para a atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, 
COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS: pedido indeferido; indeferida solicitação de LF inicial. 
02 - Processo 001221/2011 - para ANDRE VITORIO TESTON - ME- situado a PRAÇA ANTONIO ARGINO, 38, LOJA 08– CENTRO - sob a 
responsabilidade legal de ANDRÉ VITÓRIO TESTON - para a atividade de LANCHONETE, CASA DE CHÁ, SUCOS E SIMILARES: pedido 
indeferido; outra razão social funcionando no local. 
03 - Processo 007663/2010 –para ROBSON MARTINS DA SILVA – situado a RODOVIA RIO SANTOS, KM 17, 86 - JUQUEHY - sob a responsa-
bilidade legal de ROBSON MARTINS DA SILVA - para atividades de LANCHONETE: pedido indeferido; indeferido processo por abandono.
04 - Processo 013462/2012 - para CAPS AD – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL–situado a AVENIDA DR. MANOEL HIPOLITO 
DO REGO, 1282– PONTAL DA CRUZ-sob a responsabilidade técnica de UBIRAJARA DO NASCIMENTO – CRP nº 13794 - para atividades de 
CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL: pedido indeferido; o CAPS AD mudou de local para a Praia Deserta, portanto, este processo não tem 
mais função pois o imóvel foi desocupado. 
05 – Processo 012168/2013 - para ELAINE MEDEIROS DE LIMA NACANO - sito a RUA PREFEITO MANSUETO PIEROTTI, 566 – VILA 
AMÉLIA - sob a responsabilidade legal de ELAINE MEDEIROS DE LIMA NACANO - para a atividade de SALÃO DE BELEZA: pedido indeferido; 
atividades encerradas.

laUDa 03/2015

A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença Funciona-
mento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:
LICENÇA FUNCIONAMENTO  
INDEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01 – Processo 012369/2012 - para GABRIELA GAMA SEMEGHINI RESTAURANTE - ME - situado a RUA JACARANDA, 165 – PAÚBA - sob 
a responsabilidade legal de GABRIELA GAMA SEMEGHINI - para a atividade RESTAURANTE E LANCHONETE: pedido indeferido. 
02 - Processo 007577/2013 – para – LUIS EUGENIO BITTENCOURT MOREIRA- situado a RUA LUIZ LEMOS DO VAL, 434 – BAREQUE-
ÇABA - sob a responsabilidade legal de LUIS EUGENIO BITTENCOURT MOREIRA - para a atividade de IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 
PRAGAS URBANAS: pedido indeferido; por encerramento de atividades. 
03 - Processo 004819/2014 –para MARIA ZENAIDE JARDELINO SANTOS – situado a PRAÇA VENINO FERNANDES MOREIRA,10, BOX 
12 – CENTRO - sob a responsabilidade legal de MARIA ZENAIDE JARDELINO SANTOS - para atividades de LANCHONETE, CASAS DE 
CHÁ, SUCOS E SIMILARES: pedido indeferido; por encerramento de atividade.
04 – Processo 002927/2014 - para PATRICIA PAULA NORTON–situado a AVENIDA FRANCISCO LOUP, 872, LOJA 03– MARESIAS -sob a 
responsabilidade legal de PATRICIA PAULA NORTON - para atividades de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS: pedido indeferido; por encerramen-
to de atividades. 
05 – Processo 002292/2014 - para GEORGES ROBERT EFSTHATHIOU - sito a AVENIDA GUANABARA, 184 – MARESIAS - sob a respon-
sabilidade legal de GEORGES ROBERT EFSTATHIOU - para a atividade de POUSADA: pedido indeferido; por se tratar de outra razão social 
estabelecida no local.

laUDa 04/2015

A Prefeitura de São Sebastião, em conformidade com o Artigo 59 da Lei Municipal nº.1476/2001, faz saber das solicitações de Licença Funciona-
mento ocorridas junto a Vigilância Sanitária Municipal:
LICENÇA FUNCIONAMENTO 
INDEFERIDAS. ARQUIVE-SE.
01– Processo 011753/2009 -para ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE- situado a RUA NOSSA SENHORA DA PAZ, 
83 – CENTRO - sob a responsabilidade legal de ELISABETH DOS SANTOS CHAGAS - para a atividade ACUNPUTURA: pedido indeferido; 
por solicitação do interessado. 
02 - Processo 003118/2012 – para NASA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA- situado a AVENIDA GUARDA MOR LOBO 
VIANA, 67, 2º E 3º ANDAR– CENTRO- sob a responsabilidade legal de EDUARDO MANNA FILHO - para a atividade de CENTRO DE 
DIAGNOSTICOS: pedido indeferido; por cancelamento do CEVS e do CNAE. 
03 - Processo 003215/2012 –para HENRIQUE DE MATTOS COELHO – situado a RUA CAPITÃO LUIZ SOARES, 557, SALA 21 – CENTRO 
- sob a responsabilidade legal de HENRIQUE DE MATTOS COELHO - para atividades de ACUPUNTURA: pedido indeferido; comunique-se 
não atendido.
04 – Processo 013815/2010 - para MARIA DA LUZ RESTAURANTE LTDA–situado a RUA EXPEDICIONÁRIOS BRASILEIROS, 08 - 
CENTRO -sob a responsabilidade legal de RAUL FERREIRA DE BARROS FILHO - para atividades de RESTAURANTE E SIMILARES: pedido 
indeferido; por encerramento de atividades. 
05 – Processo 005390/2011 - para LAUCIA MAURA SILVA MONTEIRO- sito a RUA VILA NOVA, 14 – BOIÇUCANGA - sob a responsabili-
dade legal de LAUCIA MAURA SILVA MONTEIRO - para a atividade de POUSADA: pedido indeferido; considerando o abandono do processo 
por não cumprimento de “comunique-se”.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

eStÂncIa BalneÁrIa
eStaDo De SÃo paUlo

 
l e I nº 2329/2015

“Dispõe sobre autorização para celebração de convênio com a Colônia de Pescadores Z-14”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI prefeito municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais e na forma do disposto no artigo 7º, XIV, da 
Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara dos Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Colônia de Pescadores Z-14 com vistas à execução de Projeto de Ação 
Compartilhada na área de Pesca e Fomento à Comunidade Pesqueira do Município.
Artigo 2º- O valor de recursos públicos  para a execução deste convênio é de R$ 146.379,03 (cento e quarenta e seis mil,  trezentos e setenta e nove 
reais e três centavos), em vinte e uma parcelas mensais de R$ 6.970,43 (seis mil e novecentos e setenta reais e quarenta e três centavos) correspon-
dente a 01 de Abril de 2015 a 31 de Dezembro de 2016, com recursos alocados na SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, onerando no exercício 
de 2015 e 2016,  na Unidade Orçamentária 02.08.02 – 20.605.6005.2.344.000.3.3.50.43.00.0000 e no exercício de 2016 dotação orçamentária 
correspondente, registrada por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, mantida a programação anteriormente aprovada, ou 
celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos neste artigo.
Artigo 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
 São Sebastião, 29 de maio de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº  14/2015 - SEMAM/SAJUR/nsa

D ec r e t o  nº  6272/2015

“Cria e nomeia Comissão para elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo a medida Socioeducativa em meio aberto.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO a necessidade de elaborar o Plano Municipal de Medida Socioeducativa em Meio Aberto

D E C R E T A:

 Artigo 1º- Fica criada a Comissão para elaboração do Plano Municipal de Medida Socioeducativa em meio aberto, em cumprimento ao artigo 7º da 
Lei Federal nº 12.594/12, de 18 de janeiro de 2012 e artigo 189 da Lei Orgânica Municipal.
Artigo 2º- Competirá a Comissão a coordenação dos trabalhos, elaboração e acompanhamento do Plano Municipal de Medida Socioeducativa em 
meio aberto.
Artigo 3º- Ficam nomeados para compor a Comissão os seguintes membros:
•Maria Inês Marques Lino e Nilma Regina Barbosa, representantes da Secretaria Municipal da Educação;
•José Carlos de Oliveira Junior e Ana Margarida Soares Freire Araújo, representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente;
•Márcia Muniz e Dra. Sandra Mamy Umehara de Souza, representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
•Valéria da Costa e Maristela Araújo da Cunha, representantes do Departamento de Desenvolvimento Humano da Secretaria do Trabalho e Desen-
volvimento Humano;
•Regina Célia Cristino Barbosa e Carolina Pinheiro Braga, da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura;
•Marcia de Pádua Leite e José Iran de Paula, da Secretaria Municipal de Esportes;
•Lilian Cristina Santos Bueno e Juscelei Pereira da Silva, representantes do Departamento de Trabalho da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Humano; 
 artigo 4º- a comissão nomeada nos termos do artigo anterior terá o prazo de 6 (seis) meses para conclusão dos trabalhos, podendo este 
prazo ser prorrogado mediante solicitação e justificativa da comissão.
 artigo 5º- este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 25 de maio de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.  SETRADH/nsa

Decreto nº 6273/2015
                                           
“Dispõe sobre retificação do Decreto nº 6267/2015 de aposentadoria da servidora ENAIDA RODRIGUES GOMES”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 69, incisos 
V, VI e VII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião,

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 215 - 03 de Junho de 2015 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2



cyan - magenta - amarelo - preto

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica retificado o artigo 3º do decreto 6267 de 19 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de julho de 2015”.
Artigo 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 25 de maio de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito

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

Decreto nº 6274/2015
                                           
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 7.604 de 14 de julho de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
15/10/2014 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, conforme 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 RITA MARIA DA SILVA SANTOS, matrícula nº. 1599-7, do cargo de Meren-
deira, Referência 2 “J”, admitida em 01 de abril de 1987.
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 julho de 2015.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 25 de maio de 2015.
 

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa
EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N° 011/2015
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 170, de 27 de janeiro de 2015;
d) Considerando a Lei Municipal nº 1.078, de 18 de dezembro de 1995;
e) Considerando a Lei Municipal nº 1.624, de 06 de março de 2003;
f) Considerando a Resolução CMDCA n° 002, de 06 de abril de 2015;
g) Considerando o Edital n° 004 CMDCA, de 06 de abril de 2015.
A COMISSÃO ELEITORAL, com a finalidade de, dar publicidade, organizar e realizar o processo de escolha em data unificada dos membros dos 
Conselhos Tutelares e preenchimento dos cargos de Conselheiros Tutelares – Titulares e Suplentes para o quadriênio 2016/2020.
Comunica aos interessados, o prazo para apreciação de propostas para realização de curso para capacitação e preparação com carga horária de 20 horas, 
e ainda, elaboração, aplicação, correção da prova escrita, emissão da relação dos classificados e custeio com impressão de todo material pertinente, bem 
como acompanhamento de eventuais recursos, dos candidatos ao Conselho Tutelar. A apreciação acontecerá no dia 10 de junho de 2015 pelo colegiado 
CMDCA. 
As empresas interessadas deverão apresentar sua proposta contendo: 
1) Nome da empresa; 
2) Curriculum da empresa;
3) Nome e capacitação dos responsáveis pelo treinamento e pela elaboração da prova escrita;
4) Descrição detalhada das atividades desenvolvidas;
5) Valor dos serviços;
6) Metodologia da capacitação;
7) Duração da capacitação.
Assim, para que chegue ao conhecimento de todos expedimos e publicamos o presente edital.
São Sebastião, 03 de junho de 2015.

crIStIane leal aSSUnÇÃo De SaleS
Coordenadora da Comissão Eleitoral - CMDCA

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SESAU027 – Processo n.º 60.388/15. 
Contratada: Associação Instituto Chuí de Psiquiatria.
Contratante:Município de São Sebastião.
Objeto:prestação de serviços de internação em clínica especializada em tratamento psiquiátrico para atender um usuário da rede pública de saúde do 
município de São Sebastião.
Prazo:180 (cento e oitenta) dias.
Modalidade: DJ n.º 03/15.
Valor: R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais).
Data: 04.05.2015.
Assinam: Ernane BilottePrimazzi pelo Município e Daniella AranaFeroldi pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SEADRE028 – Processo n.º 60.186/15. 
Contratada: Domingues & Rocha Comércio e Locação de Ferragens Ltda. - ME.
Contratante:Município de São Sebastião.
Objeto:aquisição de roçadeiras profissionais para uso dos servidores da Regional Centro.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV n.º 007/15.

Valor: R$ 78.680,00 (setenta e oito mil e seiscentos e oitenta reais).
Data: 08.05.2015.
Assinam: Ernane BilottePrimazzi pelo Município e Silvana Aparecida Domingues pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –2015SETRADH029 – Processo n.º 60.450/15. 
Contratada: Angela Maria Ferreira de Almeida.
Contratante:Município de São Sebastião.
Objeto:locação do imóvel localizado à Rua Armando Sales de Oliveira, n.º 340, Centro, São Sebastião – SP,destinado ás instalações do Programa Bolsa 
Família.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 004/15.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Data: 12.05.2015.
Assinam: Ernane BilottePrimazzi pelo Município e Angela Maria Ferreira de Almeida pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SECTU030 – Processo n.º 61.489/14. 
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e Comércio Ltda.
Contratante:Município de São Sebastião.
Objeto:execução de serviços de reforma da Praça da Enseada – Praça João Eduardo de Moraes, com fornecimento de material e mão de obra. 
Prazo:08 (oito) meses.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 018/14.
Valor: R$ 275.244,41 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).
Data: 12.05.2015.
Assinam: Ernane BilottePrimazzi pelo Município e Sérgio Borges Padilha pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –2015SESAU031 – Processo n.º60.203/15. 
Contratada:URBA – Arquitetura e Design para Cidades Ltda. - ME.
Contratante:Município de São Sebastião.
Objeto:para prestação de serviços técnicos para legalização das frequências necessária para a operacionalização do sistema de rádio comunicação da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Prazo: 30 (trinta) dias. 
Modalidade:Convite nº 009/15.
Valor: R$37.220,00 (trinta e sete mil, duzentos e vinte reais).
Data: 13.05.2015.
Assinam: Ernane BilottePrimazzi pelo Município e Frederico José Pereira de Oliveira Martinspela contratada.

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SESAU034 – Processo n.º 60.274/14
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto:reequilíbrio econômico-financeiro.
Modalidade:IN n.º 013/14
Valor:R$ 339,20 (trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos).
Data: 16.01.2015.
Assinam: Ernane BilottePrimazzi pela contratante eGilva Pereira Barros Araújo pela contratada.

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SECAD042 – Processo n.º 60.587/14
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto:reequilíbrio econômico-financeiro.
Modalidade:IN n.º 016/14
Valor:R$ 25.830,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta reais).
Data: 16.01.2015.
Assinam: Ernane BilottePrimazzi pela contratante eGilva Pereira Barros Araújo pela contratada.

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SECAD043 – Processo n.º 60.589/14
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto:reequilíbrio econômico-financeiro.
Modalidade:IN n.º 017/14
Valor:R$ 4.204,80 (quatro mil, duzentos e quatro reais e oitenta centavos).
Data: 16.01.2015.
Assinam: Ernane BilottePrimazzi pela contratante eGilva Pereira Barros Araújo pela contratada.

Extrato do 01º Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo – 2014SESAU035 – Processo n.º 60.272/14
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto:reequilíbrio econômico-financeiro.
Modalidade:IN n.º 012/14
Data: 16.01.2015.
Assinam: Ernane BilottePrimazzi pela contratante e Luís Fernando CorazzaGeniollipela contratada.

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2014SESAU034 – Processo n.º 60.274/14
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto:A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo:12 (doze) meses.
Modalidade:IN n.º 013/14
Valor:R$ 19.260,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta reais).
Data: 27.04.2015.
Assinam: Ernane BilottePrimazzi pela contratante eGilva Pereira Barros Araújo pela contratada.
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José Medalha confirma presença 
na 7ª semana de Educação Física

Ex-técnico de basquete da Seleção Brasileira Masculina de Basquete aceitou o convite
O técnico José Medalha é presença confirmada na VIISemana de Educa-

ção Física de São Sebastião, realizada anualmente nos meses de agosto e se-
tembro na cidade. O convite foi aceito durante uma reunião realizada (dia1º) 
na sede do Conselho Regional de Educação Física(Cref ) na capital paulista.

O secretário de Governo, Fábio Lopez, fez o convite pessoalmente e re-
cebeu resposta positivade Medalha. Considerado um dos maiores atletas e 
técnicos do País, José Medalha foi um dos mais experientes treinadores que 
já passaram pelo comando da Seleção Brasileira Masculina de Basquete. O 
técnico foi responsável pela classificação da equipe para as Olimpíadas de 
Barcelona, em 1992, além de ter comandado equipes paulistas e de outros 
Estados, e acumulado diversas participações internacionais.

Além do convite, o secretário aproveitou a oportunidade para também 
agradecer a diretoria do Cref pelo apoio e o envio da Unidade Móvel que 
esteve na cidade entre os últimos dias 26 e 28, e facilitou a inserção de novos 
profissionais no Conselho, sanou duvidas de como obter segunda via da cé-
dula de identidade profissional, solicitou transferência, afastamento, quitou 
débitos e firmou acordos de pendências financeiras.

A Secretaria de Esportes visa desenvolver uma ação conjunta com o Cref, 
buscando a valorização do profissional de Educação Física em academias, ou 
qualquer outro ambiente para prática esportiva. “É importante ter o conta-
to com as federações e outros órgãos do Estado, buscando sempre manter a 
aproximação entre as partes”, disse o secretário.

De acordo com Lopez, é sempre prazeroso reencontrar o professor Flávio 
Delmanto, Humberto Panzetti, membro do Conselho de Esporte, e José Me-
dalha, um dos ícones do basquete mundial.

Divulgação

Secretário de Governo Fábio Lopez com a diretoria do CREF na capital paulista

A Semana 
Organizado pela Secretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Edu-

cação e apoio da Unibr – Faculdade São Sebastião, o evento conta com pales-
trantes convidados. A Semana tem por público alvo estudantes, professores e 
profissionais da área, mas é aberta para toda comunidade tendo como objetivo 
fortalecer a região como polo acadêmico de Educação Física, visando difundir 
a prática de atividades físicas. Durante toda a semana, o público pode participar 
de palestras com profissionais renomados que falarão sobre temas importantes e 
em evidência no cenário profissional da área. Participaram da reunião os profes-
sores Flávio Delmanto, Nelson Leme, Marcelo Casati, José Medalha, Humberto 
Panzetti e Pedro Roberto Pereira, membros da diretoria do Cref.

“As Dores e os Amores de 
Dolores” será apresentado no 

Teatro Municipal
A homenagem a uma das divas 

da música nacional terá início às 20h30

Arte | Divulgação

O Teatro Municipal receberá na 
noite desta sexta-feira (5), a homena-
gem especial à cantora que se tornou 
um dos ícones da música brasileira, 
Dolores Duran.

O espetáculo ‘As Dores e os Amo-
res de Dolores’ foi montado com base 
na história pessoal e artística da can-
tora, tendo como o fio condutor um 
espírito que a representa. Assim, a 
personagem aparece em diversas par-
tes do teatro, simbolizado por um foco 
de luz acompanhado de uma narrativa 
onde a compositora conta sua vida e 
vê, na sequência, parte de sua história 
reproduzida no palco por meios das 
músicas que compôs.

O professor Geraldo de Buta, ide-
alizador do projeto, afirma que desta 
forma, Dolores Duran se sente emo-
cionada e percebe, então, estar sendo 

homenageada e suas canções, desen-
volvidas segundo sua própria narrati-
va.

Dividida em blocos, que formam 
o conjunto de sua curta, porém fértil 
existência, estabelece-se uma intera-
ção com os cantores e, ao final, Do-
lores sobe ao palco, ainda como uma 
representação espiritual, e vai reveren-
ciar os que a estão homenageando.

No elenco do espetáculo estão So-
nia Maria, Juliana e Yara Moraes na 
voz; Luiz Fernando ao violão; Almir 
Clemente no sax e na flauta; Serginho 
Batera na percussão e Marcia de Siene 
em participação especial representan-
do Dolores Duran.

Serviço: O espetáculo terá início 
às 20h30, com ingressos a R$ 10,00 
(vendidos na bilheteria da Casa sem-
pre após 14h).
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Cultivo de Bijupirá desperta 
interesse de revista e jornal
Reportagem de jornal e revista conhecem projeto referência no País

Leonardo Rodrigues | PMSS

As atividades de aquicultura e o cultivo de Bi-
jupirá em São Sebastião atraiu mais uma vez a 
atenção da mídia. As equipes de reportagem do 
Jornal Costa Norte e da Revista Beach &Co pro-
curaram o Departamento de Pesca da Secretaria 
de Meio Ambiente(Semam) para saber mais so-
bre o Projeto Bijupirá.

Uma iniciativa da Prefeitura de São Sebastião, 
com a reprodução de alevinos em cativeiro, o pro-
jeto Bijupirá visa garantir renda extra ao pescador 
artesanal local.

A reportagem do jornal e da revista conheceu 
(dia 02) as instalações do projeto, referência no 
País, no Balneário dos Trabalhadores, na praia 
Grande, região central da cidade, e a Unidade 
Demonstrativa, em Toque-Toque Pequeno, na 
Costa Sul do município. Um dos entrevistados 
foi Evandro Sebastiani, assessor do departamento 
de Pesca da Semam, sobre o desenvolvimento do 
projeto.Tanto a revista, quanto o jornal tem como 
objetivo relatar o processo de desenvolvimento 
do projeto, como também o renovo na tradição 
caiçara com as iniciativas de aquicultura no mu-
nicípio.

O projeto é fruto da parceria público-privada 
entre o Poder Executivo e a empresa Maricultu-
ra Itapema, que já traz em dois anos sinais de es-
tímulos à economia pesqueira artesanal e novas 
oportunidades ao pescador sebastianense. A ini-
ciativa fomenta a produção em cativeiro do Biju-
pirá e visa ser um suporte ao pescador local, as-
segurando ao setor pesqueiro a possibilidade de 

oferta durante todo o ano. Além do início de em-
preendimentos aquícolas no município.

O Bijupirá é um peixe nativo presente na cos-
ta brasileira apreciado pelo sabor e textura da sua 
carne. Ele apresenta características importantes 
para a viabilidade de cultivo, como crescimento 
acelerado, podendo chegar a cinco quilos em um 
ano, e excelente conversão alimentar. A reprodu-
ção e o desenvolvimento de alevinos na cidade 
são realizados de forma natural - sem uso de hor-
mônios ou aditivos químicos.

O projeto Bijupirá foi planejado para o setor 
pesqueiro visando estímulos econômicos, sociais 
e ambientais. O objetivo é desenvolver atividade 
de piscicultura marinha, protegendo o meio am-
biente e estimulando a cadeia produtiva do pes-
cado.

TV
Em abril, o Projeto Bijupirá já havia chamado a 

atenção da imprensa. O programa 45 da AVP Ci-
dades & Negócios, da TV Band Vale, exibiu no dia 
18 daquele mês, o desenvolvimento do projeto.

Na ocasião, o apresentador Fábio Ferreira este-
ve com sua equipe conhecendo as instalações do 
projeto, no Balneário dos Trabalhadores.

O programa AVP Cidades & Negócios, trans-
mitidos nas manhãs de sábado, na TV Band Vale, 
é também disponibilizado no Youtube. Para assis-
tir o programa que exibiu o cultivo de Bijupirá em 
São Sebastião basta acessar:https://www.youtu-
be.com/watch?v=lB3h1xgazYE
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Campanha de vacinação contra 
GRIPE e HPV é mantida

As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) continuam recebendo pessoas 
que tem direito a participar da campanha de vacinação contra a gripe. 
A Secretaria Municipal de Saúde(Sesau) não estipulou uma nova data 
limite para o término da campanha de vacinação contra a gripe, a orien-
tação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).  As doses estão sendo 
aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em qualquer uma das 
22 salas de vacinação existentes no município, dentro das Unidades Bá-
sicas de Saúde. Dentre os grupos prioritários estão crianças entre seis 
meses e cinco anos, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, portadores 
de doenças crônicas, mulheres no pós- parto de até 45 dias (puérpera), 
trabalhadores de saúde e indígenas.A imunidade gerada pela vacina só 
ocorre 15 dias após a aplicação. 

De acordo com a Sesau, todas as UBS’s estão abastecidas com as vaci-
nas. Mas, se por ventura ela não estiver disponível em uma ou outra uni-
dade o munícipe deve se informar sobre a chegada da nova remessa tendo 
em vista que o Governo do Estado não encaminha as doses em sua tota-
lidade e faz a distribuição em grades, ou seja, em lotes e quantidades que 
variam entre 2,5 e 3,5 mil unidades por semana. O último levantamento 
realizado pela Sesau, em 27 de maio, apontou que foram, 9.099 doses 
aplicadas, o que corresponde a 61,53% da população alvo da campanha. 
Pelo levantamento feito por grupos prioritários, idosos e crianças conti-
nuam sendo os mais imunizados somando 7.207 doses aplicadas (2.982 
crianças e 4.225 adultos). Segundo o setor de Vigilância Epidemiológica 
a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é vacinar 80% da população 
alvo, que em São Sebastião é de 14.787 pessoas.

Para a chefe de divisão de Vigilância Epidemiolígica, Karine Ribeiro 
Gonçalves Dias, a ideia de deixar tudo para a última hora continua sendo 
um grande entrave para o município atingir a meta estipulada pelo mi-
nistério. “No auge da epidemia do H1N1, há alguns anos, as pessoas se 
preocupavam um pouco mais em relação a urgência de se tomar a dose. 
No entanto, com a diminuição dos casos no país muita gente acaba dei-
xando para a última hora e observamos muito isso nos Postos de Saúde”, 
destacou. Karine explica também sobre a importância de tomar a vacina 

todos os anos já que existe uma mudança no tipo de vírus em circulação. 
“Existem pessoas que acreditam que, por já terem tomado a vacina em 
um ano, nos seguintes não seja necessário, mas isto não é verdade tendo 
em vista que o vírus é mutante e a circulação diferente a cada ano”, expli-
cou. O objetivo da campanha é reduzir as complicações, as internações e 
a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. A vacina 
contra influenza é segura e uma das medidas mais eficazes de prevenção 
a complicações e casos graves de gripe. Estudos demonstram que a va-
cinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por 
pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da gripe. 
A única restrição para não se tomar a dose é a febre. Por exemplo, se o 
indivíduo estiver com dengue, pode tomar a vacina desde que não esteja 
em estado febril.

Como o organismo leva, em média, de duas a três semanas para criar 
anticorpos que geram proteção contra a gripe após a vacinação, é fun-
damental realizar a imunização no período da campanha para garantir a 
proteção antes do inicio do inverno. O período de maior circulação da 
gripe vai de final de maio até agosto.

HPV
A campanha de vacinação contra o vírus HPV também foi mantida na 

cidade tendo em vista que o município conseguiu, até o momento, apli-
car 1352 doses em meninas de 9 a 11 anos. Este número corresponde a 
um índice de 68,21% do público alvo da campanha. A meta estipulada 
pelo Ministério da Saúde também é imunizar 80% do total de 1982 me-
ninas neste período de idade.

No caso do HPV a restrição dos pais ainda é um dos maiores entraves 
para que o Município consiga atingir a meta estipulada pelo Governo 
Federal.

“Ainda encontramos muita resistência por parte familiar em relação à 
imunização contra o vírus do HPV. As pessoas ainda têm uma concepção 
muito errada de o que é a doença e a importância de se prevenir as meni-
nas nesta faixa etária”, concluiu Karine.

Projeto Ventos & Velas recebe novos 
equipamentos para a classe Optmist

O projeto atende aproximadamente 47 alunos, de 10 a 17 anos

O Projeto Ventos & Velas da Secretaria de Esportes em parceria com o 
Sesi (Serviço Social da Indústria), recebeu recentemente 12 velas da Classe 
Optmist, doadas pela empresa EDP Bandeirante Energia.

De acordo com o secretário de Governo, Fábio Lopez, a ideia é dar conti-
nuidade ao trabalho e levar a parceria para outras modalidades esportivas da 
cidade. “Ficamos felizes em receber esse reconhecimento social do Instituto 
EDP; a entidade já colaborou com outros projetos sociais do município e 
buscamos aumentar essa colaboração importante”, afirmou. 

Ariel Kelvin, 11, é atleta da classe Optimist e demostrou empolgação com 
a chegada dos equipamentos. “Vai ajudar a todos os alunos”, disse. O garoto 
conta que aprendeu rápido a velejar na escola, e seu desejo é seguir carreira 
no esporte. Para Carlos Alberto de Jesus, coordenador do projeto, as velas 
dão um reforço no andamento da escola, com material a mais para os vele-
jadores.Henrique Machado, especialista de planejamento do Instituto EDP, 

destaca que o projeto possui características importantes que se encaixaram 
dentro da analise de investimento do instituto. “O Projeto Ventos & Velas 
possui uma infraestrutura importante, desenvolve um trabalho social com 
crianças e é fixo em uma cidade que conta com abastecimento da empresa 
Bandeirante”, frisou.

Ventos & Velas
O projeto da Secretaria de Esportes conta com a parceria do programa do 

Sesi-SP ‘Atleta do Futuro – PAF’, atendendo atualmente cerca de 47 alunos 
de 10 a 17 anos.

Serviço:  O Projeto Ventos & Velas – Escola de Vela Mário de Sousa Oli-
veira, fica na Praia Grande, onde está o Balneário dos Trabalhadores, na ave-
nida Vereador Antônio Borges, 1905. O telefone para informações é o (12) 
3862-6803.
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