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preFeItUra mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
D e c r e t o  nº 6309/2015

“Dispõe sobre a convocação da 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres 
de São Sebastião”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando a necessidade do fortaleci-
mento da política nacional para as mulheres,
D e c r e t a:
Art. 1º- Fica convocada a 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de 
São Sebastião, a realizar-se no dia 22 de agosto de 2015, das 8 às 18 horas, no prédio da 
ETEC, sita  à rua Ítalo Nascimento nº 366, no Bairro  Porto Grande, deste Município,  
preparatória, no âmbito municipal, à realização da 4ª Conferência Estadual e Nacional 
de Políticas para as Mulheres.
§ 1º - A Conferência a que se refere o caput deste artigo  terá por tema: “Mais direitos, 
participação e poder para as mulheres”.
§ 2º- A Conferência de que trata este Decreto  será precedida de  3 (três)  Pré-Confe-
rências, a saber:
• – em 27 de julho de 2.015, às 18 horas, no Centro Comunitário da Topolândia;
• – em 28  de julho de 2.015, às 18 horas, no Centro Comunitário da Jaraguá;
• – em 29 de julho de 2.015, às 15 horas, no Núcleo de Assistência Social de Juqueí;
• – em 05 de agosto de 2.015, às 18 horas, na sede da Sociedade Amigos de Maresias.
Art. 2º- Fica a Presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina responsável 
pela organização, encaminhamento da convocação e coordenação da Conferência, bem 
como das  pré-conferências,  que serão realizadas no âmbito municipal.
Parágrafo único - A 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de São Se-
bastião poderá ser precedida por conferências livres, virtuais ou presenciais.
Art. 3º- O Conselho Municipal da Condição Feminina elaborará e distribuirá  o Re-
gimento Interno da 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de São 
Sebastião.
Art. 4º- As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta de dota-
ção orçamentária  própria. 
Art. 5º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 23 de julho de 2015.

ernane BIlotte prImaZZI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/15 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ÔNIBUS DA LEITURA DA SECRE-
TARIA DA EDUCAÇÃO – PROGRAMA LER E ESCREVER E PARA PROJETO 
PEDAGÓGICO LER PARA APRENDER
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO E EVENTUAL ALTE-
RAÇÃO NO EDITAL, QUE IMPLICAM NA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA, 
COMUNICAMOS A SUSPENSÃO DO CERTAME. A NOVA DATA DE ABERTU-
RA SERÁ DIVULGADA NOS TERMOS DA LEI.
SÃO SEBASTIÃO, 23 DE JULHO DE 2015
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ATA DE SESSÃO RESERVADA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, 
CLASSIFICAÇÃO, SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DA I CHAMA-
DA PÚBLICA 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR.
PROCESSO 60.505/2015 - I CHAMADA PÚBLICA DE 2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUS-
TRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMI-
LIAR RURAL, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PNAE. 
EM 20 DE JULHO DE 2015, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA PREFEITO MANSUETO 
PIEROTTI, 391, CENTRO SÃO SEBASTIÃO, AS 10: 20HS, DEU-SE INÍCIO A 
SESSÃO RESERVADA PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS, CLASSIFICAÇÃO E 
SELEÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA E PRO-
JETOS DE VENDA DAS CONCORRENTES: DAZIRO DE JESUS; ANTONIA 
BOTELHO PEREIRA; ALEXANDRE DE JESUS; COOPERATIVA CENTRAL 
DE PRODUÇÃO RURAL DE ABASTECIMENTO – CCPRA E COOPERATIVA 
DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARÉ – COAFI. PRESENTES A 
SESSÃO OS MEMBROS DA COMISSÃO PARA JULGAMENTO DOS PROJE-
TOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA 
365/14 E OS REPRESENTANTES DA COOPERATIVA DE AGRICULTORES 
FAMILIARES DE ITARARÉ – COAFI. ABERTO O JULGAMENTO, OS MEM-
BROS DA COMISSÃO PARA JULGAMENTO DOS PROJETOS DA AGRICUL-
TURA FAMILIAR DE POSSE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS 
INTERESSADOS, EFETUANDO A AVERIGUAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS 
EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS, DA LEI 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009 E 
DA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E RESOLU-
ÇÃO CD/FNDE N° 04, DE 04 DE ABRIL DE 2015, CONSTATOU E DECIDIU 
O QUE SE SEGUE: A COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE 
ITARARÉ – COAFI, PRESENTE AO JULGAMENTO, QUESTIONOU QUE O 
NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF – DAP JURÍDICA 
DA COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUÇÃO RURAL DE ABASTECIMEN-
TO – CCPRA ERA DIVERGENTE DO EXTRATO DE DAP ENTREGUES, NA 
DAP CONSTAVA O N° SDW148615900010801150846 E NO EXTRATO DE 
DAP SDW1486215900011003151035. O NÚMERO DE DAP CONSTANTE NO 
PROJETO DE VENDA ERA AQUELA CONSTANTE NO EXTRATO DE DAP. VE-
RIFICANDO NO SITE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
CONSTAVA A DAP SDW1486215900011003151035, NO CNPJ 14.862.159/0001-
20, NO ENTANTO, AO CONSULTAR O EXTRATO FOI VERIFICADO QUE A 
RELAÇÃO DE COOPERATIVAS QUE CONSTAVAM NA CCPRA EXISTENTE 
NO SITE, APESAR DE SER AS MESMAS QUE CONSTAVAM NO EXTRA-
TO APRESENTADO, EM UMA DELAS, QUAL SEJA A COOPERATIVA DOS 
BANICULTORES DE MIRACATU _ COOBAM, ERA DIVERGENTE QUANTO 
AO NÚMERO DAS DAPS LÁ RELACIONADOS. NA RELAÇÃO DO EXTRATO 
DE DAP APRESENTADO CONSTAVA A DAP SDW0702699800012411140207 E 
NO SITE DO MDA A DAP SDW070269980001290615021. FOI CONSTATADO 
TAMBÉM PELA COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITA-
RARÉ – COAFI QUE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FGTS ESTAVA 
COM DATA DE 03/06/2015, A COMISSÃO CONSULTOU O SITE DO CAIXA 
ECONÔMICA E VERIFICOU ESTAR REGULAR. NO ENTANTO, A SITUAÇÃO 
DE DIVERGÊNCIA ENTRE DAPS FOI CONSIDERADO IRREGULAR, SENDO 
A COOPERATIVA HABILITADA COM RESSALVAS. ANALISANDO OS DEMAIS 
DOCUMENTOS VERIFICAMOS QUE A COOPERATIVA DE AGRICULTORES 
FAMILIARES DE ITARARÉ – COAFI POSSUI CERTIFICAÇÃO DE CONFOR-
MIDADE ORGÂNICO EM NOME DA SRA. MARIANA BONOTTO E SR. JOSÉ 

JOCIMAR BONOTTO, QUE FORNECEM CAQUI ORGÂNICO. EM ANÁLISE 
DOS PROJETOS DE VENDA, AMBOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O 
EDITAL DA I CHAMADA PÚBLICA E RESOLUÇÕES 26, DE 17 DE JUNHO DE 
2015 E RESOLUÇÃO Nº 04, DE 02 DE ABRIL DE 2015. ASSIM, PASSOU-SE AO 
JULGAMENTO: OBEDECENDO AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS (CLÁUSULA 
7.2.1) E A RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 04, DE 04 DE ABRIL DE 2015 (ART. 25, 
§ 1º, INC. I) DECIDE A COMISSÃO DE JULGAMENTO QUE OS PROJETOS 
APRESENTADOS PELOS FORNECEDORES DAZIRO DE JESUS, ANTONIA 
BOTELHO PEREIRA E ALEXANDRE DA JESUS FORAM CONTEMPLADOS 
E APROVADOS EM PREFERÊNCIA AOS DEMAIS, POR SE TRATAREM DE 
FORNECEDORES LOCAIS. O PROJETO DE VENDA DOS FORNECEDORES 
LOCAIS NÃO ATENDERAM AO TOTAL DA QUANTIDADE SOLICITADA 
PELA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA, ASSIM CONFORME DETERMI-
NA O ART. 25, § 3º DA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 04, DE 02 DE ABRIL DE 
2015 E CLÁUSULA 7.4 DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA, O RESTANTE 
DOS PRODUTOS FOI DISPONIBILIZADO AOS DEMAIS FORNECEDORES 
QUE APRESENTARAM PROJETO DE VENDA, QUAIS SEJAM: COOPERATI-
VA CENTRAL DE PRODUÇÃO RURAL DE ABASTECIMENTO – CCPRA E 
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARÉ ITARARÉ – 
COAFI. OBEDECENDO AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS (CLÁUSULA 7.3.2) E 
A RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 04, DE 04 DE ABRIL DE 2015 (ART. 25, §2º, INC. 
II), CONCLUI-SE POR VENCEDORA COOPERATIVA DE AGRICULTORES 
FAMILIARES DE ITARARÉ – COAFI POR POSSUIR EM SEU QUADRO DE 
COOPERADOS FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CERTIFICA-
DOS COMO ORGÂNICO. A COOPERATIVA APRESENTOU O DOCUMEN-
TO DE CERTIFICAÇÃO ORIGINAL, QUE FOI RATIFICADO COM A CÓPIA 
APRESENTADA ANTERIORMENTE. A COMISSÃO PARA JULGAMENTO EM 
CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 04, DE 02 DE ABRIL DE 2015, ENTENDE 
QUE COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE POSSUI PREFERÊNCIA A COOPERA-
TIVA QUE POSSUI PRODUTOS ORGÂNICOS EM PRETERIÇÃO AOS DEMAIS, 
MESMO EM SE TRATANDO DE COOPERATIVA COM MENOR NÚMERO DE 
COOPERADOS. CONCLUÍDO O JULGAMENTO, FOI ENCERRADA A SESSÃO, 
LAVRANDO-SE A PRESENTE ATA, QUE SEGUE ASSINADA POR TODOS OS 
MEMBROS DA COMISSÃO PARA JULGAMENTO DOS PROJETOS DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR, O QUAL POR UNANIMIDADE, PROFERIU A SEGUIN-
TE DECISÃO:
- DAZIRO DE JESUS – HABILITADO E VENCEDOR; 
- ANTONIA BOTELHO PEREIRA – HABILITADA E VENCEDORA; 
- ALEXANDRE DE JESUS – HABILITADO E VENCEDOR; 
- COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUÇÃO RURAL DE ABASTECIMENTO – 
CCPRA – HABILITADA, COM RESSALVAS;
- COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARÉ – COAFI – 
HABILITADA E VENCEDORA.
FEITO O PRESENTE JULGAMENTO, O FORNECIMENTO DOS GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS SERÁ NAS SEGUINTES PROPORÇÕES:
*TENDO EM VISTA O FORNECIMENTO DO PRODUTO ORGÂNICO 
FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR DO CAQUI, 
LIMITANDO A R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), POR SE TRATAR DE 
PRODUTOS ORGÂNICOS DE DOIS AGRICULTORES. DESTA FORMA, SERÃO 
ADQUIRIDOS O CAQUI – PRODUTO ORGÂNICO AO VALOR DE R$ 10,62 
(DEZ REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), NA TOTALIDADE DE 3.766 
KILOS. O RESTANTE DO GÊNERO ALIMENTÍCIO CAQUI SERÁ FORNECIDO 
AO PREÇO DA CHAMADA PÚBLICA, RESTANDO A QUANTIDADE DE 1.104 
KILOS.   
SÃO SEBASTIÃO, 20 DE JULHO DE 2015.
COMISSÃO DE JULGAMENTO DOS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMI-
LIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/15 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA B PARA ATENDER AS CRECHES 
MUNICIPAIS – PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL CARINHOSO
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 07/08/2015
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$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPONÍ-
VEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 23 DE JULHO DE 2015
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/15 
PROCESSO LICITATÓRIO  Nº 60.811/15 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS 
PARA EQUIPAR 2 (DOIS) CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO RAMO DE ATIVIDADE PERTINENTE 
AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/08/2015
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$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPONÍ-
VEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 23 DE JULHO DE 2015
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
TERMO DE ANULAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º: 001/15
PROCESSO: 60.082/15
OBJETO: CONCESSÃO REMUNERADA DE USO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO: QUIOSQUE DE ALIMENTAÇÃO DENOMINADO LOJA H, LOCALI-
ZADO NO BALNEÁRIO DOS TRABALHADORES.
CONSIDERANDO QUE O CAPITAL SOCIAL MÍNIMO EXIGIDO AFRONTA 
O PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES, ANULO A PRESENTE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 
49 DA REFERIDA LEI.
SÃO SEBASTIÃO, 23 DE JULHO DE 2015.

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

cmDca
conselho municipal dos Direitos da criança e do adolescente

Instituído pela lei 874 de 04.12.1992

eDItal para conHecImento pÚBlIco n° 013/2015

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 Normativa do CMDCA n° 002, de 06 de abril de 2015; 
A COMISSÃO ELEITORAL, com a finalidade de, dar publicidade, organizar e reali-
zar 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, as datas para realização do curso 
de capacitação que será aplicado pelo CMDCA-SS, e, data para prova escrita que será 
aplicada pela empresa RUMO, aos pré-candidatos inscritos ao Conselho Tutelar, nos 
termos da Resolução Normativa específica para tal fim.
CAPACITAÇÃO 20 horas
DATA 03/08 à 06/08 e de 08/08 à 14/08/2015
Horários: 19H à 21H
Local: Videoteca Municipal 
Avenida Dr. Altino Arantes, nº.   – Rua da Praia - Centro 
São Sebastião/SP
PROVA ESCRITA
Tempo de prova: 3 (três) horas.
Local: E.M TOPOLÂNDIA 
Endereço: Avenida Professor José de Machado Rosa, s/nº.   – Topolândia 
São Sebastião/SP
DATA 23/08/2015
Horário: 9H às 12H
NOTA 1: Abertura dos portões as 8 (oito) horas da manhã.
Conforme deliberação do colegiado - CMDCA em reunião extraordinária, ocorrida no 
dia 21 de julho de 2015 - SEDUC.
Resolução 003/2015.
Artigo 14 - Os portões do local serão fechados impreterivelmente 05 minutos antes do 
inicio da avaliação, não sendo permitido o acesso após este horário. 
Assim, para que chegue ao conhecimento de todos expedimos e publicamos o presente 
edital. 
São Sebastião, 22 de julho de 2015. 

crIStIane leal aSSUnÇÃo De SaleS
Coordenadora da Comissão Eleitoral

Instituído pela lei 874 de 04.12.1992
reSolUÇÃo normatIVa cmDca

nº 003, de 21 de julho de 2015.

DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO PROCESSO 
SELETIVO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO 
CONSELHO TUTELAR DE SÃO SEBASTIÃO PARA PERIODO DE 04 (QUA-
TRO) ANOS. 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE DE SÃO SEBASTIÃO (CMDCA de São Sebastião), no uso de suas atribui-
ções legais; 
CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 6º e 227 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente) e suas alterações; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 152, de 09 de agosto de 2012, do Conselho Na-
cional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA. 
CONSIDERANDO a Resolução nº 170, de 10 dezembro de 2014, do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA. 
Considerando a Lei Municipal nº 1.078, de 18 de dezembro de 1995;  
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Municipal nº 24, de 08 de 
novembro de 2002; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.624, de 06 de março de 2003; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 2.187, de 27 de março de 2012; 
CONSIDERANDO sua função deliberativa e controladora das ações da política de 
atendimento e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e decisão da plenária 
realizada no dia 25 de março de 2015; 

DelIBera:
Artigo 1º - A escolha de 10 (dez) membros titulares e 10 (dez) membros suplentes 
dos Conselhos Tutelares de São Sebastião será feita pela comunidade local, sob a 
responsabilidade do CMDCA de São Sebastião e fiscalização do Ministério Público, 
no primeiro domingo do ano subsequente ao pleito de escolha da Presidência da 
República, sendo,
§ 1º - O sufrágio será universal e direto com voto facultativo e secreto. 
§ 2º - Cada eleitor poderá votar em até 05 (cinco) candidatos.
§ 3º - Poderão votar os eleitores com idade a partir de 16 (dezesseis) anos completos, 
devidamente inscritos na Zona Eleitoral de São Sebastião. 
§ 4º – Os eleitores deverão apresentar no ato da votação, título de eleitor ou docu-
mento equivalente expedido pela Justiça Eleitoral e ainda documento de fé pública 
com fotografia. 
Artigo 2º - O processo de eleição será coordenado pela Comissão Eleitoral composta 
por 04 (quatro) membros designados pela plenária em 25 de março de 2015, con-
forme Edital CMDCA nº 001, de 30 de março de 2015, devidamente corrigido pelo 
edital 003 de 02 de abril de 2015.

DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 
Artigo 3º - A inscrição do candidato a membro do Conselho Tutelar, será individual 
bem assim, deverá o interessado comprovar plenamente os seguintes requisitos;
I - Reconhecida idoneidade moral, provada através da apresentação de certidões; 
a) de feitos cíveis e criminais, expedidas pelos Cartórios Distribuidores Estadual e 
Federal; 
b) - folha de antecedentes criminais pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 
em que tiver sido domiciliado nos últimos 05 (cinco) anos; 
II - Documento oficial de identificação com fotografia; 
III - Idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 
IV - Prova de residência no município de São Sebastião há mais de 02 (dois) anos, 
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através de ato declaratório de próprio punho, anexando cópia reprográfica de: 
a) comprovante de residência; caso o candidato não possua o referido comprovante 
deverá elaborar declaração de próprio punho;
b) contrato de locação de imóvel se for o caso
V - Estar em pleno gozo de seus direitos políticos;
VI - Atividades desenvolvidas, períodos de atuação, locais das ações, números de aten-
dimentos e outras informações pertinentes, mediante apresentação de currículo; 
VII - As atividades desenvolvidas de no mínimo 02 (dois) anos com atuação em 
atendimentos específicos e contínuos com criança e adolescente, em programas e/
ou projetos destinados à referida faixa etária, experiência e convívio profissional, nos 
moldes do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, através de documentos 
emitidos em papel timbrado pelas organizações civis ou governamentais, devidamente 
chancelados pelo responsável legal, sob as penas da Lei. 
VIII - Prova de escolaridade mínima do ensino médio; 
IX - Declaração de inexistência de impedimentos, conforme o disposto no artigo 140 
da Lei Federal nº 8.069/90, através da declaração de próprio punho, formalizada pelo 
candidato. 
§ 1° - Para fins de conhecimento são impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar 
os cônjuges, companheiros, mesmo que em união homoafetiva, ou parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 
§ 2°-Estende-se o impedimento do caput ao conselheiro tutelar em relação à autori-
dade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da 
Infância e da Juventude da mesma comarca estadual ou do Distrito Federal. 
§ 3º- A pessoa com deficiência deverá informar no ato da inscrição as necessidades 
pertinentes para as devidas providências. 
§ 4°- As cópias reprográficas apresentadas deverão ser autenticadas ou acompanhadas 
pelas vias originais. 
§ 5º - O membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te - CMDCA ou servidor municipal ocupante de cargo em comissão que pretenda 
concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar deverá requerer o seu afastamento no ato 
da inscrição.
Artigo 4º - Os candidatos deverão requerer suas inscrições na Secretaria de Educação 
de São Sebastião, situada na Rua Mansueto Pierotti, Edifício Lucinda Pierotti – Cen-
tro – São Sebastião, ou regional de Boiçucanga situada na Avenida Walkir Vergani, 36, 
no horário das 09:00 às 12:00 e 13:00 as 16:00 horas.
§ 1º - O prazo de inscrição será de 30 dias, a partir de 01 de abril de 2015.
§ 2º - Deferidas as inscrições, os candidatos estarão aptos a submeter-se a capacitação 
e avaliação escrita com caráter eliminatório.
DA IMPUGNAÇÃO E INDEFERIMENTO DE CANDIDATURAS 
Artigo 5º - Os pedidos de impugnação deverão ser apresentados por qualquer 
cidadão, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de publicação da relação dos 
inscritos. 
§ 1º - As impugnações deverão ser endereçadas à Comissão Eleitoral e deverão ser 
fundamentadas e instruídas com as devidas comprovações. 
§ 2º – Na hipótese de impugnação apresentada, conceder-se-á direito de defesa ao 
impugnado, no prazo de 03 (três) dias a contar da sua notificação através de Edital afi-
xado no quadro de avisos da secretaria administrativa do CMDCA de São Sebastião. 
§ 3º – A Comissão Eleitoral julgará, fundamentando, em ambos os casos, no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis. 

DOS RECURSOS 
Artigo 6º – Da decisão da Comissão Eleitoral o impugnante será notificado através de 
Edital afixado no quadro de avisos da secretaria administrativa do CMDCA de São 
Sebastião, cabendo recurso no prazo de 03 (três) dias à Plenária do CMDCA. 
Artigo 7º - Havendo interposição de recurso, tempestivamente, o mesmo deverá ser 
encaminhado à Plenária do CMDCA de São Sebastião, após manifestação da parte 
contrária, no prazo de 03 (três) dias. 
Artigo 8º - O CMDCA de São Sebastião deverá manifestar-se sobre os recursos inter-
postos em até 5 (cinco) dias úteis contados da data da sua propositura. 
Artigo 9º – A contagem dos prazos previstos nesta Resolução terá início no primeiro 
dia útil subseqüente ao da ciência da decisão. 
Parágrafo Único - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil caso o 
vencimento ocorra em sábado, domingo ou feriado.
Artigo 10 – A Comissão Eleitoral designará data, local e horário para capacitação e 
avaliação escrita dos candidatos habilitados na fase de inscrição à eleição do Conselho 
Tutelar de São Sebastião, o qual será amplamente divulgado.
Artigo 11 - A capacitação obrigatória com no mínimo 80% (oitenta por cento) de 
frequência dos candidatos, terá como abordagem matérias conforme descrito a seguir:
a) História da infância no Brasil;
b) Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações;
c) Legislação nacional e internacional sobre aprendizagem e programas de formação 
profissional de adolescentes, bem como da assistência social (LOAS/SUAS);
d) Ações cotidianas e atribuições do Conselheiro Tutelar.
Parágrafo § 1º – A capacitação obrigatória terá no mínimo 20 (vinte) horas de dura-
ção.
Parágrafo § 2º – A capacitação obrigatória será realizada de 03 a 06 de agosto e de 08 a 
14 de agosto, na Videoteca Municipal, situada, Av: Altino Arantes, nº  - Centro de São 
Sebastião. Das 19 horas as 21 horas.
Artigo 12 – A avaliação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas altera-
ções, será composta de 30 (trinta) questões objetivas, e 2 (duas) dissertativas. 
§1º - A avaliação será sem consulta a qualquer forma de texto ou acervo bibliográfico.
§ 2º - Serão considerados habilitados para a fase seguinte os candidatos que obtive-
rem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento na avaliação escrita. 
§ 3º - Caso não se obtenha, no mínimo, 20 (vinte) candidatos, serão considerados 
habilitados àqueles que obtiverem o maior número de acertos. 
§ 4º - Havendo empate na pontuação posterior serão considerados habilitados todos 
os candidatos que obtiverem a mesma nota mínima. 
Artigo 13 - O candidato deverá comparecer dia 23 de agosto de 2015 - às 09h, Local: 
EM TOPOLÂNDIA- Endereço: Avenida Professor José de Machado Rosa, S/nº. 
– Topolândia - São Sebastião/SP, com antecedência mínima de 30 minutos, para a 
avaliação, a prova terá duração de 3 (três) horas, munido de:
a) caneta de tinta azul ou preta, 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de va-
lidade, conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho 
de Classe, Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos 
da Lei Federal nº 9.503/97, ou Passaporte. 
§ 1º - Somente será admitido na sala ou local de avaliação o candidato que apresentar 
um dos documentos discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua 
identificação. 
§ 2º - O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de avaliação sem o acompa-
nhamento de um fiscal. 
§ 3º - O candidato somente poderá deixar o local da avaliação depois de transcorrido 
o tempo de 50% de duração da avaliação.
§ 4º - Dos candidatos que porventura terminarem suas avaliações antes do horário 
limite, no mínimo 03 (três) deverão permanecer até que o último termine a sua avalia-
ção, não podendo em hipótese alguma abandonar a sala de avaliação deixando apenas 
dois candidatos. 
Artigo 14 - Os portões do local serão fechados impreterivelmente 05 minutos antes do 
inicio da avaliação, não sendo permitido o acesso após este horário. 
Artigo 15 - Durante o horário da avaliação nenhum tipo de equipamento eletrônico 
poderá ser utilizado pelos candidatos.

PROCEDIMENTOS PARA A PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET DOS 
CANDIDATOS 
Artigo 16 – É permitida a propaganda eleitoral na internet no período autorizado de 
campanha. 
Artigo 17 – A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes 
formas 
I – em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Comissão Eleitoral 
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabeleci-
do no País; 

II – por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo 
candidato; 
III – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelha-
dos, cujo conteúdo seja gerado ou editado pelos candidatos. 
Artigo 18 – Na internet, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleito-
ral paga. 
§ 1º - É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na 
internet, em sítios: 
I – de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; 
II – oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da Administração Pública direta 
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
§ 2º - A violação do disposto neste artigo sujeita a imediata suspensão da candidatura. 
Artigo 19 – É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a 
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores – internet, assegura-
do o direito de resposta, nos termos das legislações vigentes no país. 
Parágrafo Único - A violação do disposto neste artigo sujeita a imediata suspensão da 
candidatura.
Artigo 20 – São vedadas às pessoas, órgãos, entidades e afins abaixo relacionadas a 
utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, usuários, associa-
dos, funcionários entre outros em favor de candidatos; 
I – entidade ou governo estrangeiro; 
II – órgão da administração pública direta ou indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do Poder Público; 
III – concessionário ou permissionário do Poder Público; 
IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribui-
ção, subvenção ou qualquer outro recurso do Poder Público; 
V – entidades religiosas ou afins; 
VI – entidades de classe sindical; 
VII – entidade de utilidade pública. 
§ 1º - É proibida a venda e ou aquisição de cadastro de endereços eletrônicos. 
§ 2º - A violação do disposto neste artigo sujeita a imediata suspensão da candidatura. 
Artigo 21 – As mensagens eletrônicas enviadas pelo candidato, por qualquer meio, 
deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, 
obrigando o remetente a providenciá-lo no prazo de 24 horas. 
Parágrafo Único - Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo de campa-
nha sujeitam o candidato a ter suspensa sua candidatura. 
Artigo 22 - É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da 
indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos 
políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indireta-
mente, denotem tal vinculação. 
Artigo 23 - No dia da eleição é terminantemente proibido o transporte de eleitores e a 
“boca de urna” pelos candidatos e/ou seus prepostos
Artigo 24 - É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem 
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

DA PROPAGANDA ELEITORAL 
Artigo 25 – O CMDCA de São Sebastião encarregar-se-á da propaganda institucional 
do pleito com vista a garantir a igualdade de condições na disputa, podendo para 
tanto valer-se dos meios de comunicação existentes.
Artigo 26 – A propaganda dos candidatos somente será permitida após deferimento 
dos registros em caráter definitivo, que se restringirá ao uso de material impresso, no 
máximo, em tamanho oficio para divulgação de sua candidatura. 
Parágrafo Único – Aplica-se no presente pleito todas as demais vedações preconizadas 
pela legislação eleitoral vigente no país. 
Artigo 27 – A propaganda eleitoral pessoal será realizada sob responsabilidade dos 
candidatos imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados por seus simpati-
zantes. 
Artigo 28 – Não será permitida propaganda que implique grave perturbação a ordem 
pública, aliciamento dos eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa, nos 
termos da legislação em vigor. 
Parágrafo Único - É terminantemente proibido o transporte de eleitores, fornecimen-
to de cestas básicas, utilização de outros meios diversos ao preconizado nos Artigos 
23 e 24 e oferecimento de qualquer tipo de vantagem ao eleitor, sob pena de cancela-
mento do registro da candidatura. 
Artigo 29 – Compete à Comissão Eleitoral processar e decidir acerca das denúncias 
referentes à propaganda eleitoral, podendo inclusive, determinar retirada ou a suspen-
são da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da candidatura. 
Artigo 30 – Qualquer cidadão, fundamentadamente, poderá dirigir denúncia à Comis-
são Eleitoral sobre a existência de propaganda irregular.
Parágrafo Único – Os procedimentos de análise das denúncias se darão nos termos 
dos artigos 5º ao 9º desta Resolução. 
Artigo 31 – Para instruir sua decisão a Comissão Eleitoral poderá ouvir testemunhas, 
determinar a anexação de provas, bem como efetuar diligências.

DA REALIZAÇÃO DO PLEITO 
Artigo 32 – O pleito para escolha dos membros titulares e suplentes do Conselho 
Tutelar será realizado no dia 04 de outubro de 2015, em horário e local que serão 
amplamente divulgados.  
Artigo 33 – O sigilo do voto é assegurado mediante: 
I - O isolamento do eleitor, apenas para a escolha do candidato; 
II - Verificação da autenticidade da cédula pelo visto das rubricas dos integrantes 
da mesa receptora ou pelo lacre na urna eletrônica/lona. 
III - Vedação de uso de aparelhos celulares, máquinas fotográficas e demais apare-
lhos equipamentos que comprometam o sigilo do voto. 
§ 1º - A votação deverá ocorrer preferencialmente em urnas eletrônicas cedidas ou 
alugadas pela Justiça Eleitoral, observadas as disposições das resoluções aplicáveis 
expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de São Paulo.
§ 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente providen-
ciará, com a antecedência devida, junto à Justiça Eleitoral, o empréstimo de urnas 
de lona, destinada à votação manual, como medida de segurança ou qualquer outra 
eventualidade.
§ 3°. As cédulas para votação manual serão elaboradas pela Comissão do Processo 
Eleitoral, adotando parâmetros similares aos empregados pela Justiça Eleitoral em 
sua confecção. 
Artigo 34 - Compete ainda ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, com apoio da Secretaria Municipal de Governo e outros órgãos 
públicos:
a) a seleção e treinamento de mesários, escrutinadores e seus respectivos suplen-
tes;
b) a obtenção, junto à Polícia Militar e à Guarda Municipal, de efetivos suficientes 
para garantia da segurança nos locais de votação e apuração.  
§ 1º. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, codinomes, 
fotos e número dos candidatos a Conselheiro Tutelar.
§ 2°. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo fornecido 
pela Comissão do Processo Eleitoral, nas quais serão registradas eventuais inter-
corrências ocorridas no dia da votação, além do número de eleitores votantes em 
cada uma das urnas.
DAS MESAS RECEPTORAS E APURADORAS 
Artigo 35 – As mesas receptoras serão compostas por um presidente, dois mesários 
e respectivos suplentes, assim como pessoal de apoio, devidamente credenciados, 
para a orientação dos eleitores podendo a Comissão Eleitoral, para tal ato solicitar 
funcionários da Prefeitura e Câmara Municipal de São Sebastião, Entidades Sociais 
inscritas no CMDCA, bem como de pessoas da comunidade local e regional. 
Artigo 36 – As mesas receptoras e apuradoras serão compostas por pessoas da 
comunidade local e regional, de ilibada conduta. 
Artigo 37 – Não poderão atuar como mesários ou escrutinadores: 
I - Candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o quarto grau; 
II - O cônjuge ou companheiro (a) do candidato; 

III - As pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos candida-
tos; 
Parágrafo Único - A impugnação dos integrantes das mesas receptora e apuradora, 
descritas no “caput” deste Artigo poderá ser formulada por qualquer cidadão, até 
10 (dez) dias antes do pleito. 
Artigo 38 – A Comissão Eleitoral publicará, através de Edital afixado no quadro de 
avisos da secretaria administrativa do CMDCA de São Sebastião, a nominata dos 
mesários e escrutinadores que atuarão no pleito. 
Artigo 39 - A Comissão Eleitoral processará e decidirá as impugnações a mesários 
e escrutinadores. 
Parágrafo Único – Os mesários e escrutinadores impugnados e o cidadão interessa-
do serão notificados da decisão da Comissão Eleitoral.

DA FISCALIZAÇÃO DO PLEITO 
Artigo 40 – A fiscalização poderá ser exercida por apenas 01 (um) fiscal para cada 
candidato, em cada mesa receptora e apuradora, previamente inscrito junto à 
Comissão Eleitoral. 
Parágrafo Único – O prazo para credenciamento dos fiscais será de até 05 (cinco) 
dias antes da realização do pleito. 
Artigo 41 – O Ministério Público e o Juizado da Infância e Juventude, deverão ser 
formalmente comunicados a respeito de todos os procedimentos de organização e 
efetivação do processo da eleição do Conselho Tutelar, para fins fiscalização.
Artigo 42 – Em cada local de votação, será afixada listagem dos candidatos a 
Conselheiros Tutelares com nome, número e um apelido se assim houver sido 
registrado. 
Parágrafo Único – A Comissão Eleitoral divulgará data, hora e local para sorteio 
dos números dos candidatos à eleição. 

DA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS 
Artigo 43 - A apuração e totalização da eleição serão feitas em período imediata-
mente posterior ao término da votação, centralizada em local a ser definido pela 
Comissão Eleitoral. 
Parágrafo Único – No caso de empate na totalização dos votos entre os candidatos, 
o desempate dar-se-á da seguinte forma: 
a) Maior nota obtida na avaliação escrita; 
b) o candidato de maior idade; 
Artigo 44 – Compete ao CMDCA de São Sebastião, homologar o resultado final 
do pleito, bem como proclamar os eleitos, de acordo com § 4º da Lei Municipal nº 
1.078/95.
§ 1º - Da homologação e proclamação do resultado caberá recurso ao CMDCA de 
São Sebastião, no prazo de até 03 (três) dias após a publicação do resultado. 
§ 2º - O CMDCA de São Sebastião julgará os recursos a que se refere o parágrafo 
anterior, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento, noti-
ficando o interessado através de Edital afixado no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião. 
§ 3º - Em qualquer das fases do processo de escolha, ficam impedidos os membros 
da Comissão Eleitoral, que porventura integrem o CMDCA de São Sebastião, de 
participarem do julgamento dos recursos interpostos ao referido Conselho. 

POSSE DOS ELEITOS 
Artigo 45 – Os Conselheiros Tutelares eleitos serão empossados pelo Senhor 
Prefeito Municipal, cabendo ao CMDCA de São Sebastião divulgar na imprensa a 
data e local da posse, que não poderá exceder ao último dia de mandato do atual 
Conselho Tutelar. 
§1º – Por ordem de classificação os candidatos mais votados no pleito escolherão 
em qual Conselho Tutelar desejarão atuar.
§2º - Os demais candidatos eleitos serão considerados suplentes e chamados, por 
ordem de classificação, a integrar o conselho que deles necessitar para manter a 
adequada composição do referido órgão.
Artigo 46 – Durante todos os procedimentos do processo eleitoral, tanto os can-
didatos, quanto os conselheiros de direitos e voluntários deverão estar vestidos de 
maneira condizente com os locais que serão utilizados para as atividades afins. 
Artigo 47 – Caberá a Comissão Eleitoral do CMDCA de São Sebastião, com apoio 
da Prefeitura Municipal de São Sebastião, sob a fiscalização do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, a condução e organização de todo o processo eleitoral, 
bem como a solução dos casos omissos, valendo-se supletiva ou subsidiariamente 
da legislação eleitoral no que couber. 
Artigo 48 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
resoluções CMDCA nº. 001 de 15 de fevereiro de 2006; nº 001 de 07 de fevereiro 
de 2012; nº 007 de 09 de março de 2012; nº 009 e 010 de 13 de março de 2012;  
011 de 20 de março de 2012, e, nº 001 de 30 de março de 2015, bem como as 
disposições em contrário.
São Sebastião, 30 de março de 2015.
Adriana Antonia Puertas - Presidente

ANEXOS
RN 002/2015 – CMDCA - ANEXO I
Ilustríssima Senhora Coordenadora da Comissão Eleitoral
Nome_________________________________________________________
Apelido________________________________________________________
Residência______________________________________________________
Bairro____________________________CEP______________ São Sebastião/SP 
Tel comercial_____________________Tel residencial______________________
Celular__________________________Email___________________________
Nacionalidade _________________________   Estado Civil_________________
Profissão__________________________________Escolaridade_____________
RG nº___________________________CPF___________________________
Título de Eleitor nº  ________________________________________________,
vem requerer sua inscrição para participar do processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar do Município de São Sebastião/SP, gestão 2016/2020. Juntando as 
declarações e os anexos padronizados pelo CMDCA e cópia dos documentos exigidos 
pelo artigo 3º da Resolução Normativa nº 002/2015 - CMDCA.
Pede Deferimento.
São Sebastião/SP, _____de _______________de 2015.
___________________________________
Assinatura
RN 001/2015 – CMDCA  ANEXO II

DECLARAÇÃO
Eu,____________________________________________, portador(a)   
RG_______________________, CPF___________________________   

DECLARO, para fins de inscrição no processo de escolha dos membros titulares e 
suplentes do Conselho Tutelar do Município de São Sebastião/SP que:
1. Sou pessoa considerada idônea e de boa reputação;
2. Resido no Município de São Sebastião/SP, há mais de 02 (dois) anos;
3. Estou no gozo de meus direitos políticos;
4. Concluí o curso de ensino médio;
5. Possuo conhecimentos de informática. Sim (   )  Não (   )
São Sebastião/SP, ____de _______________de 2015.
___________________________________
Assinatura

“Falsidade ideológica – art. 299 do Código Penal: Omitir, em documento público ou particular, 
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 
que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade so-
bre fato juridicamente relevante: Pena – reclusão, de um a cinco anos e multa, se o documento 
é público e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento particular.”
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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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Mais de 100 atletas participam da segunda 
etapa do Sebastianense de Surf em Cambury

São 120 surfistas inscritos e cerca de 30 na lista de espera para a competição que acontece neste fim de semana
Arnaldo Klajn | PMSS

Segunda etapa do Circuito tem 120 surfistas inscritos e promete disputas acirradas

Em sua 25ª edição, o Circuito Sebastianense de 
Surf, considerado um dos mais tradicionais cam-
peonatos da modalidade no Estado, tem atraído 
cada vez mais atletas. Com 120 surfistas inscritos 
para a segunda etapa, marcada para este sábado e 
domingo (25 e 26), na praia de Cambury, Costa 
Sul do município, a competição tem ainda outros 
30 atletas já na lista de espera por uma vaga caso 
ocorra alguma desistência durante as provas a se-
rem realizadas a partir das 8 horas.

A competição começará no sábado com as dis-
putas das categorias Júnior, Iniciantes e Mirim; 
no domingo acontecerão as provas na Estrean-
tes, Feminino, Petit, Feminino Estreantes e ainda 

a prova da Expression Session aberta aos atletas 
que poderão mostrar suas habilidades em mano-
bras bem radicais.

A segunda etapa contará com quatro baterias 
nas categorias Júnior, Mirim e Iniciantes e duas 
baterias nas categorias Estreantes, Petit, Femini-
no e Feminino Estreantes (até 12 anos) de acor-
do com informações do cronograma do Circuito 
divulgado no site da Associação de Surfe de São 
Sebastião. 

As finais, no domingo, devem começar por 
volta das 12h30 e o encerramento está previsto 
para às 15h. Como acontece em todas as etapas, 
a organização irá dispor frutas, água e o suporte 

necessário para todos os atletas.
Organizado pela Associação de Surf de São 

Sebastião (ASSS), o Circuito é realizado em par-
ceria com a Secretaria de Esportes da Prefeitura 
de São Sebastião e tem supervisão técnica da Fe-
deração paulista de Surf e apoio da Associação 
de Surf de Cambury.

Também apoiam o campeonato: Chillstrong, 
20 Pés, Rudá, Wizard, Kolling, ProgressionSes-
sion. Ecopoxi, Guria, Green Way, Raízes Surf, 
Surf Life, Sahy Surfando, Terral Restaurante, 
Bem Estar Espaço Fitnes, Pousada Camburi, 
Drik Academia, Pousada Villa Camboa, NS Co-
municação e 100% Surf.
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Mulheres se reúnem na segunda-feira na 
primeira pré-conferência municipal

Encontro será no Centro Comunitário da Topolândia, na região central da cidade
Divulgação

Três encontros serão realizados no total para discutir a temática em todo o município

Prefeitura realiza leilão com animais 
de grande porte em agosto

A Prefeitura de São Sebastião realizará no dia 4 de 
agosto (terça-feira), leilão com grandes animais equí-
deos e bovídeos, apreendidos pela Administração. O 
leilão, do tipo Maior Lance, será realizado em Cam-
bury, Costa Sul do município. 

Os animais a serem leiloados estarão expostos até 
um dia antes do leilão (3 de agosto) de segunda a 
sexta, das 9h às 17h, no local a ser realizado a venda 
pública. Poderá participar qualquer pessoa maior de 
18 anos. Entretanto, é vedada a participação direta ou 
indiretamente de servidores municipal. 

Os interessados podem ter acesso ao edital atra-
vés do site: www.saosebastiao.sp.gov.br , ou retirar 
na Divisão de Contratação e Serviços da Secretaria 
de Administração, na Rua Sebastião Silvestre Neves 
214, no Centro. Mais informações através do telefo-
ne: (12) 3891 -2121/2056.

Serviço: 
Leilão de Grandes Animais
Local: Sítio Cambury
Endereço: Rua Tijuca, 835, Cambury, Costa Sul 
Horário: 11h

Na próxima segunda-feira (27), o Centro 
Comunitário da Topolândia, na região central 
da cidade, servirá de palco para a realização da 
primeira pré-conferência das mulheres visando 
a III Conferência Municipal de Política Para as 
Mulheres de São Sebastião, marcada para agos-
to. 

O evento, que tem apoio da Prefeitura por 
meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvi-
mento Humano, também acontecerá na Costa 
Norte. Representantes da região deverão se reu-
nir na terça (28), no Centro Comunitário do 
Jaraguá. 

Já na Costa Sul, o encontro será em 5 de agos-
to, na Associação de Amigos da Praia de Mare-
sias (Somar).

Todos os debates, abertos à população, serão 
realizados entre 18h e 22h. Já, a III Conferência 
Municipal, prevista para 22 de agosto, será das 
8h às 18h, nas dependências da Escola Técnica 
Estadual (Etec), no Porto Grande, região cen-
tral da cidade.

Proposta
A proposta do Conselho Municipal da Con-

dição Feminina, responsável pela organização 
das pré-conferências e pela conferência muni-
cipal, é iniciar os debates sobre as principais 
questões e problemas que envolvem as mulhe-
res bem como coletar sugestões e propostas de 
políticas públicas e escolher as representantes 
sebastianenses nas conferências Estadual e Na-
cional.

Durante as pré-conferências, o Conselho co-
meçará a ouvir as demandas a serem posterior-
mente reforçadas na Conferência Municipal. As 
propostas do segmento feminino sebastianense 
serão apresentadas na IV Conferência Estadual 

marcada para novembro, em São Paulo, em local 
ainda a ser definido. Na estadual também será 
eleita a representação do município para a IV 
Conferência Nacional a ser promovida entre 15 
e 18 de março de 2016, em Brasília (DF).

Tema 
O tema da conferência, “Mais direitos, par-

ticipação e poder para as mulheres” foi dividi-
do em quatro eixos para discussões: “Contri-
buição dos conselhos dos direitos da mulher e 
dos movimentos feministas e de mulheres para 
a efetivação da igualdade de direitos e oportu-
nidades para as mulheres em sua diversidade e 
especificidade: avanços e desafios”. Outro eixo 
abordará as “Estruturas institucionais e políti-
cas públicas desenvolvidas para as mulheres nos 

âmbitos municipal, estadual e federal”, além do 
“Sistema político com participação das mulhe-
res e igualdade: recomendações” e “Sistema Na-
cional de Políticas para as Mulheres: subsídios 
e recomendações”.

Em São Sebastião, a III Conferência da Mu-
lher também pretende ouvir o segmento sobre 
temas abordados em edições anteriores para 
constatar o que foi conquistado até o momento. 
De acordo com a organização do evento, um ga-
nho do movimento de mulheres foi a criação da 
Coordenadoria Municipal da Mulher, instituída 
em 2014. Trata-se de uma estrutura da Prefei-
tura, que coordena as políticas públicas femini-
nas nas diversas Secretarias de Governo de São 
Paulo.
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Secretaria da Educação realiza reunião de 
planejamento escolar com gestores

Divulgação

Coordenadores e diretores participam de dinâmicas durante encontro

Prefeitura e SPU fiscalizam 
ranchos de pesca na Costa Sul

LeonardoRodrigues|PMSS

Agentes da Prefeitura e da SPU realizam vistoria integrada em ranchos de pesca

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Se-
mam) realizou vistoria integrada com a SPU (Superintendência do Patrimônio 
da União) em ranchos de pesca na Costa Sul do município, nesta sexta-feira (24). 

O objetivo da ação fiscalizatória foi quanto a regularização e também a pos-
sibilidade de concessão de espaço para implantação de novos ranchos de pesca. 
Foram vistoriadas as comunidades pesqueira de Maresias, Paúba e Toque-toque 
Grande para também verificar se há uso inadequado desses espaços.  

Representantes do Departamento de Pesca da secretaria, e agentes da SPU, 
vinculada ao Ministério do Planejamento, conferiram as condições nos ranchos 
já existentes e examinaram locais apontados por pescadores para possíveis novos 
ranchos em São Sebastião. 

Os ranchos de pescas são construções que servem para o armazenamento de 
pequenas embarcações e material de pesca. Por serem construídos em faixa de 
Marinha, são acompanhados pelo SPU, que tem a responsabilidade do gerencia-
mento deste perímetro. Em paralelo, a Prefeitura atua com trabalho de fiscaliza-
ção e orientação à comunidade pesqueira local. 

A equipe iniciou nesta sexta-feira, avaliação de espaços para a implantação de 
novos ranchos de pescas em Toque-toque Grande e Maresias. Contudo, ranchos 
já existentes em Toque-toque Grande, e também Paúba, passaram por análise 
para verificar se há condição regular nesses locais. 

O pescador Valdemar Aparecido, de Paúba, que com outros dois colegas de 
maré, Sebastião Benedito Vargas e Valdeci Manoel do Santos, estão em processo 
de regularização de seu espaço para armazenamento dos apetrechos de pesca e ca-
noas, comentou o benefício da regularização do rancho. “Queremos que o nosso 
rancho esteja regularizado. Já perdi muita coisa, muito material, porque ficou na 
praia. É importante ter um lugar para guardar e cuidar do nosso material”.

Marta Penteado, responsável por comunidades tradicionais, e Marcelo Pado-
vani, da fiscalização, ambos da SPU, acompanharam o representante da Divisão 
de Pesca da Prefeitura, Luiz Carlos Kadeco na ação com os pescadores sebastia-
nenses. “É imprescindível conservar esta importante estrutura de apoio à pesca 
artesanal (rancho), pois consequentemente conservaremos a cultura local”, co-
mentou Kadeco. 

Saldo 
Em Maresias, a equipe avaliou área solicitada por pescadores e integrantes da 

Somar (Sociedade Amigos de Maresias), para implantação de rancho de pesca. 
Já em Paúba foram vistoriados dois ranchos em processo inicial de regularização. 

Diretores e coordenadores da rede de ensino de 
São Sebastião participaram de um encontro pro-
movido pela Secretaria de Educação para discuti-
rem sobre o replanejamento para início do segun-
do semestre letivo nas escolas e sobre gestão de 
aprendizagem.

A secretaria aprofunda cada vez mais o plano de 
ação da gestão e do acompanhamento de aprendi-
zagem, perseguindo sempre o sucesso das unida-
des escolares.

Durante o encontro, três escolas da rede apre-
sentaram seus planos de ação para que os gestores 
pudessem debater e entender diferentes pontos e 
perceber qual o que melhor se adapta a cada uni-
dade escolar.

Um dos planos foi apresentado pelos gestores 
da Escola Municipal Verena Dória, da Topolândia, 
na região central da cidade, que mostrou como foi 

realizada a gestão de aprendizagem dentro da esco-
la no primeiro semestre.

A Secretaria da Educação acredita que estes 
trabalhos permitem que as ações sejam realizadas 
em conjunto por toda equipe e fazem com que as 
ideias circulem de maneira mais dinâmica, a fim 

de aprimorar sempre mais os planos de Educação 
para a educação em São Sebastião.

O encerramento da reunião contou ainda com 
uma atividade de qualidade de vida, trabalhada 
desde o ano passado, que visa cuidar de cada um 
dos profissionais da rede municipal de ensino.

Além de um terceiro espaço, onde foi constatado possível uso inadequado do lo-
cal. 

A equipe vistoriou em Toque-toque Grande área requerida por pescadores lo-
cais para construção de novo rancho, além de constatar uso indevido em rancho 
existente no canto norte da praia. Em seguida, a ação de fiscalização também en-
controu uso indevido em rancho no centro da praia. Esse com processo de demo-
lição.


