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D e c r e t o nº 6315/2015

“Considera hóspede oficial da cidade de São Sebastião, Excelentíssimo Senhor Antonio 
Custódio Filho”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribui-
ções legais, que lhe confere o Artigo 69, Incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município 
de São Sebastião, 
D E C R E T A:
Artigo 1º-  É considerado hóspede oficial da cidade, por ocasião de sua visita a São Sebas-
tião, no dia 31 de agosto de 2015, Excelentíssimo Senhor  Antonio Custódio Filho e sua 
esposa, digníssimo Governador do Rotary Clube – Distrito 4.600 Internacional.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,       11           de agosto de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
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cÂmaRA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
lItoRAl norte – SÃo paUlo

ato RAtIFIcatorIo De DISpenSa De IneXIgIBIlIDaDe

Nos termos do parecer da Procuradoria Jurídica, Ratifico O ATO DE DISPENSA DE 
INEXIGIBILIDADE, com fundamento nos art. 25, inciso I c/c artigo 26 “caput” § único, 
inciso I da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, referente ao Processo Administrativo 
1017/2015, para celebração do Contrato Administrativo de serviços de sistema móvel 
especializado (SME) de radio telefonia em Chips Nextel de propriedade da Contratante, 
manutenção de prestação de serviços no Plano 999 - -Nextel pós pago 300 PJ nos termos da 
proposta Comercial n.º 045/CC/V/GOV/SP/2015.
São Sebastião, 10 de agosto de 2015.

luiz antonio de Santana Barroso
Presidente

Praça Lions Clube 
está revitalizada

Espaço ganhou novo piso, bancos, iluminação, paisagismo e estacionamento

Prefeito anuncia chegada de nova iluminação 
no Centro Histórico

Halsey Madeira|PMSS

A revitalização da Praça Lions Clube, na região 
central, foi entregue ontem (10), pela administração 
municipal, na presença de autoridades civis e milita-
res. O espaço recebeu iluminação especial, novos pi-
sos, bancos, estacionamento, paisagismo e lixeiras.

A previsão é de que a partir de setembro seja ini-
ciada a implantação de nova iluminação no Centro 
Histórico, com a retirada dos atuais postes e a implan-
tação de fiação subterrânea, colocando fim a poluição 
visual provocada pelos postes, mais claridade e me-
lhoria na segurança. 

O presidente da Associação Comercial, Eduardo 
Cimino, afirmou que a revitalização da praça e do 
Centro Histório é muito importante para os comer-
ciantes da cidade. O presidente do Lions, Luiz Rober-
to, agradeceu a revitalização da praça, símbolo para a 
comunidade leonística. Aproveitou para informar 
que o Lions do município está crescendo e quer am-
pliar as parcerias com a Administração.

Nesta quarta-feira (12), será entregue a revitaliza-
ção do complexo da Praça Antonio Guimarães Pereira 
Dias, entre as ruas Ipiranga e Capitão Luiz Soares, no 
Centro, que recebeu mais vagas para estacionamento, 
bancos, plantas e iluminação.

No dia 17 de agosto, às 17h, na Costa Sul da ci-

dade, será entregue a ponte na Estrada do Cascalho, 
em Boiçucanga. O objetivo das obras é oferecer mais 
qualidade e segurança aos moradores e frequentado-
res da região. Além dessa, outras três pontes existen-
tes na região, em Maresias e Cambury, também serão 
reconstruídas.  Ainda no dia 17, às 15h30, a comuni-
dade receberá a reforma no Centro de Reabilitação de 
Boiçucanga.
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Primeiro dia do Desafio Salvamar Paulista 
é realizado em Maresias

Desafio promove  integração e aferição da técnica de resgate 
entre os guarda-vidas do litoral paulista

Cristiane Castro/PMSS
Com o apoio da Prefeitura de São Sebastião, aconteceu na terça-feira (11), na 

praia de Maresias, na Costa Sul, o primeiro dia do Desafio Salvamar Paulista com 
a participação de guarda-vidas de todo o litoral paulista.

A competição consistiu em prova de simulação de salvamento com bote inflá-
vel motorizado e resgate de vítima em local demarcado por boias; foram avaliados 
o tempo, precisão e técnica do resgate propriamente dito.

A disputa, com embarcação rápida de salvamento, foi realizada por dois guar-
da-vidas, sendo um piloto e outro socorrista, além do barco de apoio, responsável 
pela fiscalização do procedimento.

Cerca de 10 duplas de guarda- vidas capacitadas, treinadas e habilitadas per-
correram o trajeto com bote inflável até se aproximar das boias colocadas atrás da 
arrebentação. Isto, para realizar a simulação de resgate de um boneco – em simu-
lação à vítima. A  dupla mais rápida venceria o primeiro dia do desafio.

De acordo com o tenente-coronel do GBMar (Grupamento de Bombeiro 
Marítimo) responsável pelo Estado de São Paulo, Carlos Eduardo Esmicelato, a 
prova – tradicional –, acontece há pelo menos 30 anos com o intuito de aferir o 
grau de técnica dos guarda-vidas bem como promover a integração entre todos os 
participantes. “Durante a prova aplicamos o procedimento de salvamento real da 
vítima em tempo mínimo para preservar a vida sempre”, explicou.

Segundo o capitão do GBMar de Caraguatatuba, João Rapaci, essa é uma com-
petição que realizada em todo mundo com objetivo de avaliar e aprimorar as téc-
nicas do efetivo de guarda-vidas.

O primeiro-tenente comandante do GBMar de São Sebastião, Diego Ataliba 
Marcatti, afirmou que o guarda-vidas deve estar sempre preparado para enfrentar 
as condições adversas do mar e cumprir com sua função em salvar vidas. “O desa-
fio não deixa de ser um treinamento em que avaliamos o nível técnico do efetivo 

Crianças fazem atividades na escola que 
buscam melhorar a concentração

Programa de qualidade de vida 
é implantado em escola

Divulgação

A Emei Mundo Encantado, no Canto do Mar, na 
Costa Norte de São Sebastião, iniciou hoje (11), com 
seus estudantes o projeto “Qualidade de vida”, as ati-
vidades vão acontecer todas as terças-feiras nos perí-
odos da manhã e da tarde. 

Segundo a diretora Maria Aparecida do Carmo 
Sampaio, o programa visa incentivar e estimular a res-
piração das crianças de modo mais adequado. “A prá-
tica de alongamento propicia o relaxamento, fazendo 
com que os alunos fiquem menos agitados e melho-
rem a concentração”, explicou.

de guarda- vidas de todo o litoral paulista”, observou.
O desafio continuará nos próximos dois dias em outros municípios do litoral 

paulista, com prova de salvamento em pranchão e flutuador na Praia Grande e 
prova de duathlon, corrida e natação no Guarujá, ambos no Litoral Sul.
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Eventos de Travessias Aquáticas ocorrem 
na Costa Sul neste domingo

A pontuação será distinta entre os atletas da Copa Sebastianense e do Circuito Paulista

Arnaldo Klajn | PMSS
O próximo domingo (16), será de competições 

aquáticas na Costa Sul sebastianense. Isso porque 
será realizada a VII Etapa 2015 do Circuito Pau-
lista de Travessias Aquáticas, em concomitante a 
II Copa Sebastianense de Travessia Aquática, na 
Praia de Bora Bora, em Boracéia, na Costa Sul se-
bastianense.

A etapa do Circuito Paulista é considerada a 
prova de travessia mais estruturada e segura do 
Estado, o que segundo os organizadores vem dar 
mais visibilidade à prova sebastianense.

Os atletas inscritos serão divididos em três per-
cursos distintos: 500m, 1000m e 3000m. Apesar 
dos atletas participarem da mesma competição, 
o evento se divide entre a VII etapa do Circuito 
Paulista e a II Copa Sebastianense quanto à clas-
sificação. Isso porque os competidores da região 
pontuarão em separado aos atletas em nível esta-
dual e nacional. Assim, todos competem juntos, 
mas a pontuação ocorre separada.

Ambas as provas são promovidas pela ‘Gaivo-
tas Eventos’ com apoio da Prefeitura de São Se-
bastião, através da Seesp (Secretaria de Esportes).  

Serviço: Os resultados, na íntegra, e mais in-
formações, podem ser consultados no site www.
gaivotaseventos.com.br
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Time sebastianense disputa final da 
Copa Zito neste domingo

O time do Juventude é formado por moradores do bairro da Topolândia

Divulgação
O Esporte Clube Juventude, de São Sebastião, dis-

putará no domingo (16), o jogo final da Copa Zito, 
contra a cidade de Canas. A partida está marcada para 
as 14h, em Roseira, no Estádio Municipal.

É a quinta vez que o time do bairro da Topolândia 
chega à decisão. No domingo a equipe tem chances 
de ser o primeiro sebastianense a conquistar o tricam-
peonato.

De acordo com o presidente do clube, Edivaldo 
Pereira Campos, o time chegou à final invicto. “Fize-
mos uma campanha com duas vitórias e dois empates 
na primeira fase e depois vencemos mais três jogos 
importantes”, disse.

O clube é apoiado pela Administração por meio da 
Secretaria de Esportes.

Campeonato da Lisfuts começa 
na próxima semana

Congresso técnico definiu os confrontos e data da abertura

Organizadores e equipes reuniram-se na Sala de Troféus da Secretaria de Esportes

Arnaldo Klajn | PMSS
A 4ª edição da Lisfuts (Liga Sebastianense de Futsal) 

começará no próximo dia 20, às 19h, no CAE do Pontal 
da Cruz, na região central de São Sebastião. A tempo-
rada 2015 promete movimentar o futsal sebastianense. 

Os duelos começam já na abertura, com dois jogos, 
Paraibuna e Seesp (Secretaria de Esportes), nas catego-
rias Sub-17 e Adulto.

Reunião
No congresso técnico, realizado na noite de segunda-

feira (10), na sala de troféus da Secretaria de Esportes, 
no Topovaradouro, também, na região central, a equipe 
da Liga juntamente com os representantes dos times, 
esclareceu algumas dúvidas e tratou de assuntos perti-
nentes a mais uma edição como, adequação no regula-
mento, checagem de transferências, inscrições de novos 
atletas e sorteio dos confrontos.

Neste ano, a Lisfuts contará com as seguintes equi-
pes na categoria Sub-17 e Adulto: Balsi/Fênix, Caiçara/
Tebar, E.S.L/Fire Roots, JB/Naja Futsal, JL/Sombra 
Negra, LOD Agostini/Renovação, Paraibuna, Seesp e 
Total/Tabajara. A equipe LOD/Renovação, não tem 
time na categoria Sub-17.

Na categoria Adulto, todos os times se enfrentarão na 
primeira fase onde se classificam os quatros primeiros; 
na semifinal, o primeiro encarará o quarto colocado e o 
segundo, pegará o terceiro.

No Sub-17, o sistema de confronto será diferente; os 
times foram separados em dois grupos e dois deles se 
classificam.  Na semifinal e final, as equipes não conta-
rão a vantagem, assim, em caso de empate a decisão será 
nos pênaltis.

Apoio
A Lifuts conta com apoio total da Prefeitura por 

meio da Secretaria de Esportes, e seu quadro arbitral é 
composto por 18 profissionais.

Participaram da reunião técnica, o presidente da Lis-
futs, Carlos Eduardo Teixeira, o Zullu, o diretor de Ar-
bitragem, Carlos Eduardo Amorim da Silva e o diretor 
técnico, Eduardo da Cunha Lobo.

Segundo a secretaria de esportes, a Prefeitura conti-
nuará com o apoio necessário para o desenvolvimento 
do futsal na cidade e do esporte como um todo.

Grupos
Categoria Sub-17, o Grupo A será formado por Cai-

çara/tebar, E.S.L/ Fire Roots, Paraibuna, JB/Naja Fut-
sal. Já o Grupo B, pelas equipes: Total Tabajara, Balsi/
Fênix, Seesp, JL/Sombra Negra.

Serviço: Para mais informações sobre a Lisfuts basta 
acessar o site oficial do órgão: www.lisfuts.com  ou pelo 
e-mail: ligassfutsal@gmail.com
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Prefeitura reforça pintura de lombadas 
e faixas de pedestres na Estrada 

do Cascalho, em Boiçucanga

Via pública possui intensa circulação de veículos durante a semana

Segur | PMSS

Oferecer segurança aos pedestres. Este é o principal objetivo da Pre-
feitura de São Sebastião ao reforçar a pintura de faixas de pedestres e 
lombadas existentes na Estrada do Cascalho, em Boiçucanga, na Costa 
Sul do município.

A iniciativa foi realizada pela Segur (Secretaria de Segurança Urba-
na), por meio da equipe de Sinalização Viária da Ditraf (Divisão de 
Tráfego) sediada em Boiçucanga, nos dois últimos finais de semana (1, 
2, 8 e 9 de agosto) em função do intenso movimento de veículos que há 
na via pública durante os dias úteis da semana.

Segundo a equipe, no total foram pintadas 13 lombadas que estavam 
com a aparência desgastada devido à ação do tempo e a constante pas-
sagem de veículos.

As faixas de pedestres que receberam a tinta ficam em frente à Escola 
Municipal Professor Antônio Luiz Monteiro e do Centro Educacional 
Raízes, cuja finalidade é a de proteger a travessia dos estudantes na vol-

ta às aulas do segundo semestre.

Código
O CTB (Código de Trânsito Brasileiro), em seu artigo 214, consti-

tui infração gravíssima, com aplicação de multa no valor de R$ 191,54 
e perda de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), 
a quem deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo 
não motorizado: que se encontre na faixa a ele destinada; que não haja 
concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; aos 
portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes.

A infração é grave quando o pedestre houver iniciado a travessia 
mesmo que não haja sinalização a ele destinada. A penalidade, neste 
caso, também é multa (R$ 127,69) e perda de cinco pontos na CNH.

Serviço: Informações relacionadas ao trânsito e sinalização podem 
ser obtidas pelos telefones (12) 3865-2640 e 3892-1540.
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