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FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo

eDItal De conVocaÇÃo 43
concUrSo pÚBlIco 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBAS-
TIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Final e 
Classificação dos aprovados no Concurso Público aberto pelo EDITAL DE CON-
CURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2014, de 17 de ABRIL DE 2014, publicado em 
17.04.2014, bem como os editais de Classificação 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, con-
forme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Pre-
feito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 06 (segunda-feira) e 07 
(terça-feira) de julho 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 
Certificado de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos no 
Edital de abertura para cada cargo)
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, ou 2015 se já vencido, 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 (xe-
rox 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 
documentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, por procurador, munido 
de instrumento de procuração particular com firma reconhecida com poderes espe-
cíficos 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, legiti-
mando a convocação 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 
resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 
São Sebastião, 03 de julho de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIra Da SIlVa
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

] aneXo I 
Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
52 MAA 505641 ELIZA RODRIGUES VIANA DA SILVA

Enfermeiro de Atenção Básica
 Classif./Insc./ Candidato 
67 SEN 508675 ANA PAULA PESSAN

Recepção
 Classif./Insc./ Candidato 
63 FRE 505727 SARAH LOUZADA DE OLIVEIRA

aneXo I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALIDA-
DES
(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 pro-
fissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de advertência, multa, 
suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera fe-
deral, 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 dis-
criminado 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 senten-
ça transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça 
do Estado ________________, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):_______________________________________________________.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com senten-
ça transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Esta-
do_______________________________, relativo a CRIMES CON-
TRA 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 pres-
tadas poderá acarretar a eliminação do concurso, sem prejuízo da responsabilidade pe-
nal 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

SecretarIa Da FaZenDa
Departamento De receIta

DIVISÃo De InSpetorIa FIScal

REF.: AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ITBI Nº. 016/2015
Tendo sido improfícuos os meios de intimação previstos nos incisos I e II, do art. 
28, do Decreto nº. 2.332/99, que regulamenta o artigo 86 da Lei n.º 1.317/98, fica 
o contribuinte abaixo indicado, nos termos do inciso III do mesmo artigo do De-
creto supracitado, alínea “b”, artigo 68, Lei nº. 1.317/98, alterado pelo artigo 1º. da 
Lei 1.769/05, INTIMADO a recolher o montante apurado, bem como a Atualização 
Monetária, atualizado nos termos do artigo 73 da supracitada Lei e do artigo 2º. da 
Lei nº. 1.450/00, apurados de acordo com o demonstrativo de cálculo em anexo, e 
conforme resumo abaixo do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direi-
tos a Eles Relativos – ITBI. 

Principal do I T B I .....................   R$ 900,
Multa ............................................  R$ 535,38
Atualização Monetária ...............  R$ 170,75
Juros .............................................  R$ 406,89
                           T    O    T    A    L  R$ 2013,02

1-SUJEITO PASSIVO: ROBERTO JONAS SIMÕES - CPF: 739.275.708-34 
IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL – IC: 3034.361.2100.0146.0000
2- INFRAÇÃO: Não recolheu o ITBI gerado, infringindo o disposto pelos artigos 
69 e 70 da Lei nº. 1.317/98. As penalidades, conforme o artigo 74, caput e § 2º da 
Lei  nº 1.317/98.
3- Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para pa-
gamento dos valores mencionados ou para recurso, de acordo com o artigo 29 do 
Decreto nº. 2.332/99, que regulamenta a Lei nº. 1.317/98, na sede da Divisão de 
Inspetoria Fiscal situada à Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, nº. 52 – Centro 
– São Sebastião - SP, no horário das 8h30min às 17h00min.
4- NATUREZA DO DÉBITO: ITBI gerado com a transmissão do bem imóvel situ-
ado à LOTE 08 QUADRA 08 LOTEAMENTO BALNEÁRIO CANTO DO MAR– 
CANTO DO MAR, de ALUIZIO FERNANDO SANDANO,  para o Sujeito Passivo 
citado, de acordo com o/a Instrumento Particular, datado de 12/03/2012.
5- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9.318/2013
6- INSPETOR FISCAL DE RENDAS: Noriovaldo Santos Junior – RE 4034-7.
7- O não - atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em san-
ções legais descritas na Lei 1317/98.
SÃO SEBASTIÃO, 29 DE JUNHO DE 2015.

reF.: notIFIcaÇÃo De compenSaÇÃo De DÉBItoS.

1 – Tendo sido improfícuos os meios de notificação “por via postal registrada”, fi-
cam os contribuintes abaixo relacionados NOTIFICADOS para ciência de que, nos 
termos dos respectivos processos administrativos, foi apurada a existência de crédi-
tos líquidos e certos: 
Contribuinte Inscrição Cadastral Processo
Ana Lucia Viana da Cunha 3134.121.6268.0066.0000 3 9 0 / 2 0 1 4 -
1057/2013-1390/2014
Darcy Paz de Pádua 3134.134.6286.0331.0000 2474/2015
2 – Os referidos créditos poderão ser utilizados para restituição ou compensação 
com débitos eventualmente existentes para com a Fazenda Pública Municipal;
3 – Outrossim, notificamos para que os contribuintes acima relacionados, qualquer 
que seja a modalidade escolhida para aproveitamento dos referidos créditos, conta-
tem a Divisão de Cadastro Fiscal pelo e-mail cadastrofiscal@saosebastiao.sp.gov.br, 
ou pelos telefones (12) 3891-2117  para obter orientações, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da publicação do presente edital, findo os quais os processos 
serão remetidos ao arquivo do Protocolo Central.
São Sebastião, 6 de julho de 2015

andrea peres magalhães castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

eDItal De notIFIcaÇÃo De conclUSÃo Do proceSSo aDmInIStRAtIVo 
Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto 
às solicitações de isenção 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
Diva Lorenco e Lourenco 3134.121.6467.0076.0000 IPTU/2015 
Indeferimento 666/2015
Wilson Izidoro da Silva 3133.112.6388.0085.0000 IPTU/2014 
Indeferimento 100242/2014

Gilmar Rodrigues da Silva 3133.243.3188.0243.0000 I P T U / 2 0 1 0 Á 
2015 Indeferimento 642/2015
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 apresentação de recurso do contribuinte 
é de 30 dias, a contar da data da publicação deste Edital de Notificação de Lança-
mento.  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, 6 de julho 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 contribuintes abaixo relacionados a promoverem o 
recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s) conforme os 
processos administrativos correspondentes, a saber:

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 
Herd Euclides de Mattos 3134.142.4239.0046.0000 2015 TAXA DE LIXO 621,28 369/2015
Doaldo Cerveira 3134.121.3423.0073.0000 2015 TAXA DE LIXO 595,04 779/2015
Ana Cristina Leonel do Rego 3134.121.3420.0470.0000 2015 TAXA DE LIXO 300,40 784/2015
Doaldo Cerveira 3134.121.3413.0344.0000 2015 TAXA DE LIXO 313,04 780/2015
Maria Aparecida dos Santos 3134.121.3413.0295.0000 2015 TAXA DE LIXO 182,24 840/2015

Gerson Coelho 3133.213.4174.0210.0000 2015
IPTU 736,64

644/2015
TAXA DE LIXO 307,44

Antonio de Melo Ventura 3133.213.4174.0115.0000 2015
IPTU 10170,00

TAXA DE LIXO 1830,56

Ivanildo Cardoso de Melo 3133.211.6352.0001.0010
2015

ITU
112,11

523/20152014 105,00
2013 90,27

Epaminondas Lacerda Gomes Filho 3134.143.3237.0053.0000

2014

ITU

623,36

1024/2013
2013 281,36
2012 267,28
2011 249,04
2010 237,84

Fernando Tietzmann 3134.121.3420.0002.0000

2015
IPTU 982,16

4837/2013

TAXA DE LIXO 423,76

2014
IPTU 920,08

TAXA DE LIXO 396,96

2013
IPTU 607,52

TAXA DE LIXO 265,44

2012
IPTU 577,12

TAXA DE LIXO 252,16

2011
IPTU 537,84

TAXA DE LIXO 234,96

2010
IPTU 513,68

TAXA DE LIXO 224,40

Alice Botterloff 3133.111.5378.0001.0000 2015
IPTU 4586,50

100323/2013
TAXA DE LIXO 1314,66

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, 7 de julho de 2015.

Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

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 con-
formidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 7 de julho de 2015.

andréa peres magalhães castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

eDItal De notIFIcaÇÃo De conclUSÃo Do proceSSo aDmInIStRAtIVo 
Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às 
solicitações 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:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às solicitações 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

Gilmar Rodrigues da Silva 3133.243.3188.0243.0000 IPTU/2010 
Á 2015 Indeferimento 642/2015

Isaias Ribeiro da Silveira 3133.353.5190.0001.0077 IPTU/2015 Deferimento 100042/2015
Daniel Batista 3034.352.6405.0001.0008 IPTU/2015 Deferimento 12599/2014
José Francisco Gonçalves 
de Souza

3134.143.4223.0001.0092
3134.143.4223.0001.0088 IPTU/2015 Deferimento 12136/2014

Jose Osmar de Lima 
Araujo 3133.112.6419.0555.0000 IPTU/2014 Deferimento 3400/2009

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 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, 7 de julho de 2015.

Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

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 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 con-
formidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in fine, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 7 de julho de 2015.

andréa peres magalhães castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal
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Inscrições do concurso para preenchimento 
de 180 vagas na área da educação 
terminam na próxima segunda (6)

As inscrições para o concurso público, que visa 
preencher 180 vagas na área da educação da Prefeitu-
ra de São Sebastião, terminam na próxima segunda-
feira (6). Os interessados poderão efetuar a inscrição 
até a meia noite do dia 6 de julho de 2015. Ao todo 
estão disponíveis 60 vagas para auxiliar de atividades 
escolares, 94 para monitor de creche e outras 26 para 
secretário de escola.

A administração municipal destaca que essa é uma 
boa oportunidade para moradores de todas as regiões 
do município, pois o concurso é setorial. No ato do 
cadastro os candidatos apontarão a região do muni-
cípio na qual pretendem atuar em caso de aprovação 
e concorrerão somente com os candidatos que opta-
rem pela mesma área.

De acordo com a última estimativa da empresa or-

ganizadora do concurso, a SHDias, mais de seis mil 
pessoas já estão inscritas no concurso. Vale ressaltar 
que apenas preencher o cadastro não garante a inscri-
ção. A efetivação ocorre somente com a confirmação 
do pagamento, que deve ocorrer dentro do prazo es-
tabelecido no boleto. Os valores variam entre R$ 37 
e R$ 42.

 Para se inscrever, basta acessar o site www.shdias.
com.br. É possível concorrer para mais de um cargo, 
mas fica sob a responsabilidade do interessado se 
atentar para que não ocorra conflito nos horários de 
realização das provas. 

A prova está prevista para o domingo, 2 de agos-
to de 2015. O edital completo está disponível no site 
da prefeitura, no www.saosebastiao.sp.gov.br, assim 
como da empresa Shdias.   

Não será fornecido ao candidato qualquer docu-
mento comprobatório de classificação no concurso 
público, valendo para esse fim a classificação final e o 
termo de homologação do referido cargo. (RH)

CONFIRA AS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA:
Número da área e o(s) respectivo(s) bairro(s):
1 Centro
2 São Francisco, Morro do Abrigo e Pontal da Cruz
3 Enseada, Canto do Mar, Jaraguá
4 Boracéia e Barra do Uma
5 Juquehy e Barra do Sahy
6 Boiçucanga e Cambury
7 Toque Toque Pequeno e Maresias
8 Barequeçaba
9 Topolândia e Itatinga

A noite desta sexta-feira (3) pro-
mete ferver com a agitação do “Sam-
balada”, evento que reunirá R&B 
(Rhythm and Blues), DJ, pagode e 
sertanejo num só espaço montado 
na Praça de Eventos do Complexo 
Turístico da Rua da Praia.

A festa é uma realização da LCC 
Charéu Produções Artísticas com 
apoio da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo de São Sebastião e começará 
às 22h, seguindo até às 5h.

O público irá se divertir ao som do 
grupo paulista de Rhythm and Blues 
“Sampa Crew”, um dos mais bem su-
cedidos do ritmo no país, tendo in-
clusive DVD ao vivo com depoimen-
tos e participações de Sandra de Sá, 
Inimigos da HP, Nosso Tom, Magno 
C4 e Danny Voguel, Jorge Dimas e 
Banda entre outros.

Quem passar pelo local também 
poderá apreciar o ritmo sertanejo 
do sebastianense Luciano Mendes, 
o pagode do grupo “Pronúncia do 
Olhar” de Ilhabela e o som do DJ de 
Caraguatatuba Miro Soares.

De acordo com o organizador, 
o objetivo é proporcionar entrete-
nimento diferenciado e que possa 

Foto: Divulgação

Sampa Crew é um dos grupos mais bem sucedidos do ritmo no país

“Sambalada” traz Sampa Crew entre as 
atrações para animar a noite de hoje

Rhythm and Blues, Pagode, Sertanejo e DJ, prometem movimentar a Praça de Eventos

agradar gostos variados e divertir o 
público presente.

Serviço: Com início às 22h, o in-
gresso para o “Sambalada” curta R$ 

20,00 mais a doação de 1kg de arroz 
ou 1kg de feijão.
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VEM AÍ

23 e 24/07

FESTIVAL
SERTANEJO

De 17 a 19 e de 23 a 26 de Julho 

Shows a partir das 22h 

Praça de Eventos - Rua da Praia

*As barracas não funcionarão nos dias 20,21 e 22/07

Casa Caiçara

Todos os dias na Casa Caiçara

Praça de Eventos

17/07 - Violão com LUIZ FERNANDO
18/07 - Teatro HAMLET FUTEBOL CLUBE 
19/07 - Teatro HAMLET FUTEBOL CLUBE
23/07 - ORQUESTRA DE METAIS DE SÃO SEBASTIÃO
26/07 - DESCENDENTES DE RUA

17/07 - Quadrilha TOQUE -TOQUE PEQUENO
18/07 - Quadrilha OFICINAS CULTURAIS
23/07 - Quadrilha BARRA DO UNA
25/07 - Quadrilha OFICINAS CULTURAIS
26/07 - Dança do Balaio ROSA DE SARON -São Francisco
                                                  

a partir das 20h

a partir das 21h

Dia 17 - café e bolo de fubá 
Dia 18 - caldo verde
Dia 19 - canjica
Dia 23 - café e pipoca

Dia 24 - caldo de quirera 
Dia 25 - arroz doce
Dia 26 - café e pipoca

Comidinhas na Casa Caiçara:Comidinhas na Casa Caiçara:

17/07 - Paula Fernandes 

18/07 - Jeito Moleque

19/07 - MC Gui

24/07 - Luciano Mendes e Banda

25/07 - Donizeti

26/07 - Planta & Raiz

Ap
oi
o

Re
al
iz
aç
ão

EXPOSIÇÃO ARRAIÁ DA SAUDADE

De Edivaldo Nascimento 
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Novo projeto do Poder Executivo estende 
anistia para mais tributos

Descontos variam de 50 a 100% em juros e multa, dependendo do número de parcelas

A Prefeitura de São Sebastião é autora de pro-
jeto aprovado em primeira votação no Poder Le-
gislativo, nessa terça-feira (30), que concede re-
dução de acréscimos aos débitos tributários com 
a municipalidade. 

O projeto, do Poder Executivo, concede des-
contos que variam de 50 a 100% em juros e multa, 
dependendo do número de parcelas pretendidas. 
O novo projeto ainda estende os descontos e os 
tributos anistiados até 4 de setembro. 

Nos casos de pagamentos efetuados à vista, 
com os benefícios em 100%, encontrando-se o dé-

bito em execução fiscal, ficarão os contribuintes 
dispensados do pagamento das despesas proces-
suais quando comprovada a quitação total dos va-
lores devidos. As reduções de que trata a lei serão 
extensivas aos contribuintes com parcelamentos 
ainda não quitados e serão aplicados somente aos 
valores correspondentes às parcelas não pagas, 
considerando-se as parcelas pagas como quitação 
parcial, sem direito a restituição. 

O objetivo do projeto é implementar a políti-
ca tributária municipal, no sentido de otimizar 
oportunidades aos contribuintes que pretendam 

regularizar possíveis pendências. Com essa ação, 
a administração municipal concede ao munícipe 
a última chance para liquidar débitos com redu-
ção dos valores. 

Contatos
Os contatos com a Divisão de Dívida Ativa e 

Cobrança da Secretaria da Fazenda Municipal po-
dem ser feitos pelo e-mail: divida.ativa@saose-
bastiao.sp.gov.br , ou pelos telefones: (12) 3891-
2071/2073, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
17h30. A Prefeitura de São Sebastião fica na Rua 
Sebastião Silvestre Neves, 214, Centro da cidade.

Foto: Beatriz Rego | PMSS

Alunos apresentam pizzas aprendidas durante o curso na formatura

Centro Integrado Profissionalizante 
forma turma de pizzaiolos

Vinte e oito novos pizzaiolos já estão dis-
poníveis no mercado de trabalho em São Se-
bastião. O CIP (Centro Integrado Profissio-
nalizante) formou duas turmas nesta última 
quinta-feira (2). O curso, que tem certificação 
do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial), teve duração de 40 horas e foi mi-
nistrado pelo professor Arnaldo Morais.

De acordo com a secretaria de educação, o 
CIP tem como objetivo a capacitação profis-
sional do munícipe e muitos jovens têm pro-
curado os diversos cursos que são oferecidos. 
Isso mostra que o futuro da cidade estará em 
boas mãos, pois esses jovens serão os profis-
sionais de amanhã e estarão muito bem prepa-
rados para entrar no mercado de trabalho. 

São Sebastião é um município extremamen-
te turístico e investir na capacitação da mão de 
obra por meio de cursos qualificados e certifi-
cados é muito importante. 

O professor responsável pelo curso, Arnaldo 
Morais, informou que a procura por pizzaiolos 
capacitados na cidade é muito intensa. “Nosso 
curso é bastante concorrido. Sempre estamos 
indicando profissionais formados aqui para 
integrar o mercado de trabalho nos mais dife-
rentes setores da gastronomia em São Sebas-
tião, de Costa Norte a Sul”, disse.

A formanda Roseane Concret afirmou que 
poder fazer o curso de pizzaiolo foi uma gran-
de oportunidade em sua vida. “Já fiz outros 
cursos no CIP na área de gastronomia, sou 
apaixonada por culinária, testei meus novos 
conhecimentos com amigos e familiares que 

aprovaram completamente a pizza que eu 
aprendi a fazer aqui. Inclusive, testei uma nova 
forma de assar a pizza, na churrasqueira, foi 
um sucesso total”, contou.

Já Carla Fernandes da Silva, que trabalha há 
muitos anos na produção de cafés da manhã, 
enriquecer seu currículo com este curso foi 
muito importante para sua formação profis-
sional. “Estou buscando crescimento profis-
sional e expandir minhas produções. O curso 
foi fantástico, aprendi coisas novas, dicas in-
teressantes no preparo e na manipulação dos 
alimentos”, concluiu. (BR)
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Fotos: Divulgação

Nova geração de velejadores sebastianenses compete na Semana de Vela em Ilhabela

Atletas sebastianenses disputam títulos 
além dos Jogos Regionais

São Sebastião é candidata à cidade sede dos 
Jogos Regionais em 2016

Solicitação foi feita em fevereiro ao Governo do Estado que ainda deve se posicionar
A cidade de São Sebastião é oficialmente candida-

ta a sediar os Jogos Regionais em 2016. O anúncio foi 
feito na última quarta-feira (1), durante a cerimônia 
de embarque dos atletas sebastianenses para Taubaté, 
onde acontece a edição deste ano dos jogos.

A oficialização da intenção de ser a sede da 60ª 
edição dos regionais foi feita à Secretaria de Estado 
de Esportes, Lazer e Juventude no mês de fevereiro 

quando o município salientou estar apto a receber o 
evento que deverá ser realizado em julho de 2016.

A administração municipal acredita que a cidade 
tem plenas condições de ser a escolhida, tendo jus-
tamente em vista que até o momento nenhum outro 
município se candidatou para sediar a competição no 
ano que vem.

Com relação à infraestrutura, já foram feitos inves-

timentos em quadras, arquibancadas e na construção 
de uma pista de atletismo no Estádio Municipal Oto-
niel Santos, que viabilizam as competições.

Também há a intenção da construção de uma pis-
ta de atletismo para as disputas da modalidade. Ela 
deverá ser construída no próprio estádio e já está em 
fase de cotação para que até o ano que vem o espaço 
esteja pronto para a utilização. 

Além dos atletas que estão se empenhando 
nas disputas dos Jogos Regionais em Taubaté, na 
busca de bons resultados, outros esportistas se-
bastianenses também lutam por títulos. 

Prova disso, são os 22 alunos da Escola de Vela 
de São Sebastião que estão na briga por medalhas 
na 42ª edição Ilhabela Sailing Week, considerada 
como a principal competição de vela oceânica da 
América Latina, e que acontece entre 4 e 11 de 
julho.

Christóvão Marmo, chefe de Divisão de Es-
portes Náuticos da Seesp, conta que a nova ge-
ração de velejadores de São Sebastião, com idade 
entre 10 e 17 anos, apresentam condições para 
realizarem uma boa competição. “Eles têm chan-
ces reais de se destacarem”, comenta. 

Marmo também revela que a nova geração de 
atletas de esportes náuticos da cidade não se li-
mitam à vela. “Temos mais 20 surfistas, entre 8 a 
17 anos, que seguem para Santos nesta sexta-fei-
ra (3), disputar a segunda etapa do Hang Loose 
Surf Attack”, conta. 

A equipe sebastianense tem como técnico Is-
ley do Sahy e o preparador físico Ari Lobo Tuco. 
A nova geração do surf sebastianense almeja no-
vas vitórias na busca do título paulista. “Somos 
bicampeões paulistas e estamos atrás do tricam-
peonato”, fala Marmo. 

A competição neste sábado e domingo, 4 e 5 
de julho, nas ondas do Quebra-Mar, em Santos, 
define os campeões paulistas nas categorias jú-
nior (até 18 anos), mirim (no máximo 16 anos), 

iniciante (limite de 14 anos), estreante (12 anos 
para baixo) e petit (sub10). O que reúne cerca 
de 150 atletas de todas as cidades litorâneas, ca-
pital e ainda convidados de outros estados e até 
mesmo um representante da Argentina.

Com expectativa de o mar subir neste fim de 
semana, a segunda etapa terá início no sábado, 
às 8h, com a categoria júnior. As outras quatro 
categorias também entram na água no primeiro 
dia, com previsão de definir as baterias decisi-
vas da petit, estreante e iniciante. No domingo, 
o evento recomeça às 8h, com as finais sendo 
realizadas das 13h30 às 15h10. As disputas se-
rão transmitidas ao vivo pela internet no link 
http://www.hangloose.com.br/surfattack2015/
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Dezenas de alunos do Viração,  Cidadão 
Criança e Garoçá, desenvolvidos pela Prefei-
tura de São Sebastião, por meio da Secretaria 
do Trabalho e Desenvolvimento Humano,  se 
divertiram com as festas juninas nas últimas 
semanas.

O Garoça realizará nesta sexta-feira (3), o 
“Arraial da Sustentabilidade”, no Jaraguá, na 
Costa Norte do município. O tema será utili-
zado para incrementar as brincadeiras como o 
chute a gol, feito com pneus reciclados; a pes-
caria, para trabalhar a conscientização sobre o 
descarte correto do lixo e o jogo de argola feito 
com garrafas pets. 

O objetivo da atividade, como o próprio 
tema sugere, é mostrar às crianças ser possível 
aprender brincando, e que as ações como estas 
estão inseridas no dia-a-dia de cada cidadão.

Viração
No Viração, segundo a coordenadora Ana 

Carla Santana, a festa junina é esperada com 
muita ansiedade pelos alunos em razão das 
brincadeiras, da apresentação de quadrilhas 
e das comidas típicas. “Realizamos três roda-
das de sorteios com diversos prêmios. Argola, 
pescaria, chute ao gol, boca do palhaço e bo-
cha foram algumas das brincadeiras com nos-
sas crianças”, comentou, acrescentando que a 
quadrilha contou com a tradicional  cerimônia 
de casamento. “Nossos alunos foram ensaia-
dos pela monitora de circo e dança. Todos nós, 
crianças e equipe, dançamos a quadrilha, tam-
bém  ensaiada pela monitora Evelin”, disse.

Como o projeto estuda com as crianças a 
importância da alimentação saudável, os doces 
tradicionais foram substituídos por lanche na-
tural, suco natural e frutas. “As crianças estão 
compreendendo e aderindo bem as orienta-
ções”, salientou Ana Carla.

Cidadão Criança
O Cidadão Criança também promoveu sua 

festividade junto às duas turmas, manhã e tar-
de.  Brincadeiras, sorteios de prêmios e brinca-
deiras foram igualmente aprovados pelos alu-
nos.

“Foi um dia muito divertido e prazeroso, 
pudemos contar com a participação da equi-
pe e das crianças para preparar a decoração e 
as brincadeiras. Várias atividades pedagógicas 
foram aplicadas sobre o tema “Junino” nessa 
semana com desenhos, atividades de recortes 
e elaboração do painel sobre as tradições juni-
nas", mencionou Alessandra Peixoto, coorde-
nadora do projeto.

A equipe do projeto e as crianças participa-
ram, ainda, da festa junina na Paróquia Nossa 
Senhora do Amparo, no São Francisco. Com as 
apresentações de Dança da Fita, Dança Sola na 
Bota e a tradicional quadrilha. “A interação das 

Fotos: Setradh | PMSS

Crianças aproveitam as festividades com brincadeiras, quadrilhas e comidas típícas

Alunos de projetos sociais se divertem 
em festas típicas da época

crianças e a animação foram positivas”, disse, 
acrescentando que esta é uma das festas mais 
esperada por todos.

Ryan Januário, 10, e Renan Barão, 7, gos-
taram de todas as atividades. “Foi tudo mui-
to animado”, comentaram. Camila Pessoa, 11, 
também aprovou a festa. "Gostei de tudo, da 
comida, das brincadeiras, dos doces, enfim, de 
todas as coisas”, disse.

Rosângela, mãe de três alunos, também elo-

giou a iniciativa. Ela ainda agradeceu toda a 
atenção que a equipe disponibiliza às crianças 
e parabenizou as apresentações da noite tão 
animada.

Os projetos Garoçá, no Jaraguá, na Costa 
Norte; o Viração, na Topolândia, e o  Cidadão 
Criança, no Morro do Abrigo, ambos na região 
central da cidade, atendem crianças de 6 a 12 
anos com atividades extracurriculares no con-
traturno escolar.
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