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D e c r e t o - nº  6328/2015
“Substitui membros da Representatividade do Conselho Municipal do Idoso de São Sebas-
tião”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 
legas, em conformidade com a Legislação Municipal vigente, 
D E C R E T A:
Artigo 1º- SUBSTITUIR membros que constituem o CONSELHO MUNICIPAL DO IDO-
SO DE SÃO SEBASTIÃO, nos termos do Artigo 4º da Lei nº 1284 de 05/10/1998, os se-
guintes representantes:

I – pelo poDer pÚBlIco mUnIcIpal
Secretaria de Esportes
Titular: João Miguel de Amorim
Membro: Carlos Magno Ronconi
Secretaria de Saúde
Titular: Ana Maria Batelochi
Suplente: Mariza Augusto Abrunhoza
Artigo 2º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,       16         de setembro de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
Fundo Social/nsa

D e c r e t o - nº  6329/2015
“Dispõe sobre a Regulamentação da Certificação do Selo de Qualidade Sanitária no âmbito 
do serviço de Alimentação de acordo com a Lei Municipal nº 2276/2014”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 
legas, que são conferidas pelo artigo 69, inciso III da Lei Orgânica do Município de São Se-
bastião,  
D E C R E T A:
Artigo 1º- Em atendimento ao disposto no art. 6º da Lei 2276/2014, ficam aprovados, na 
forma dos anexos deste Decreto, os critérios, orientações e exigências para certificação do 
Selo de Qualidade Sanitária no âmbito do serviço de alimentação.
§ 1º- Os interessados no Selo de Qualidade Sanitária deverão instaurar processo de solicita-
ção junto à Vigilância Sanitária.
§ 2º- As vistorias pra fins de certificação do Selo de Qualidade Sanitária terão o valor da taxa 
correspondente a 1 (uma) UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo.
Artigo 2º-  Expedido o selo de qualidade o estabelecimento é obrigado a fixa-lo em local 
visível a todos os consumidores, durante todo o período de validade.  
Artigo 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,          18      de setembro de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito 

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

aneXo I
reQUISItoS paRA certIFIcaÇÃo Do Selo De QUalIDaDe SanItÁrIa

Selo nota a                     
1.Participação dos proprietários e colaboradores no curso de Boas práticas na manipulação 
de alimentos;
2.Atendimento de 90 a 100% do roteiro de inspeção sanitária; 
3.Licença/Cadastro da Vigilância Sanitária vigente;
4.Manual de boas práticas 100% implantado, conforme Portaria CVC 5, de 09 de abril de 
2013;
5.Área física atende RDC 216/2004-ANVISA em 90%;
6.Equipamentos, utensílios e mobiliários conservados em bom estado;
7.Origem da matéria prima comprovada e conservação conforme norma técnica;

Selo nota B                                                    
1.Participação dos proprietários e colaboradores no curso de Boas práticas na manipulação 
de alimentos;
2.Atendimento de 80 a 89% do roteiro de inspeção sanitária; 
3.Licença/Cadastro da Vigilância Sanitária vigente;
4.Manual de boas práticas 50% implantado, conforme Portaria CVC 5, de 09 de abril de 2013;
5.Área física atende RDC 216/2004-ANVISA em 70%;
6.Equipamentos, utensílios e mobiliários conservados em bom estado;
7.Origem da matéria prima comprovada e conservação conforme norma técnica;

Selo nota c    
1. Participação dos proprietários e colaboradores no curso de Boas práticas na manipulação 
de alimentos;
2. Atendimento de 60 a 79% do roteiro de inspeção sanitária; 
3. Licença/Cadastro da Vigilância Sanitária vigente;
4. Manual de boas práticas 30% implantado, conforme Portaria CVC 5, de 09 de abril de 
2013;
5. Área física atende RDC 216/2004-ANVISA em 50%;
6. Equipamentos, utensílios e mobiliários conservados em bom estado;
7. Origem da matéria prima comprovada e conservação conforme norma técnica;

l e I - nº 2344/2015
“Dispõe sobre a regulamentação da retirada de veículos apreendidos por infrações de trânsito 
ou abandonados nas vias e logradouros públicos, por meio de licitação de concessão de servi-
ços, do Município de São Sebastião e dá outras providências”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atri-
buições legais faz que a Câmara de Vereadores decretou e ele sanciona e promulga, com vetos,   
a seguinte Lei:
Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retirar os veículos apreendidos por 
infrações de trânsito ou abandonados nas vias e logradouros públicos do Município de São 
Sebastião, nos termos desta Lei.
Artigo 2º- Para efeito da presente Lei, entende-se por veículo abandonado em via ou logra-
douro público aquele que:
I - estiver estacionado ininterruptamente, no mesmo local, por tempo superior a 15 (quinze) 
dias.
II - estiver estacionado no mesmo local, por tempo superior a 10 (dez) dias, no caso de veí-
culo agrícola, máquina industrial, reboque ou semi-reboque não atrelado ao veículo trator e 
veículo publicitário;
III - apresente sinais exteriores evidentes de abandono ou de impossibilidade de se deslocar 
com segurança pelos próprios meios, estacionado ininterruptamente no mesmo local, por 
tempo superior a 05 (cinco) dias.
§ 1º Contar-se-ão os prazos previstos nos incisos anteriores a partir da constatação do estado 
de abandono feita pela fiscalização da Divisão de Tráfego ou da Guarda Civil Municipal.
§ 2º A constatação do estado de abandono será feita por meio de relatório operacional elabo-

rado por Agente de Tráfego ou boletim elaborado pela Guarda Civil Municipal.
Artigo 3º- A remoção do veículo abandonado será sempre precedida de notificação pessoal ao 
seu proprietário ou por meio de correspondência com aviso de recebimento, para que retire 
ou justifique o motivo do veículo em via ou logradouro público, no prazo de 07 (sete) dias, a 
contar do recebimento da notificação, sob pena de remoção.
§ 1º Não sendo localizado o proprietário do veículo, a notificação será feita por edital a ser 
publicado, uma única vez, no prazo de 30 dias, no órgão local de imprensa que publica os atos 
oficiais da Prefeitura Municipal de São Sebastião.
§ 2º Constará da notificação prevista neste artigo, que será expedida pelo Agente de Tráfego:
I – o nome do proprietário do veículo que constar no Certificado de Registro de Licencia-
mento Veicular;
II - a marca e o modelo do veículo;
III - a placa de identificação do veículo, se existente;
IV - o local, a data e o horário da constatação do abandono;
V - o prazo para retirada do veículo.
§ 3º Não sendo identificado o proprietário do veículo em virtude da falta da placa de iden-
tificação ou do elevado grau de deterioração que torne ilegível seus caracteres, a notificação 
será necessariamente feita nos termos do § 1º deste artigo, da qual constará apenas a marca, o 
modelo do veículo e local de abandono.
Artigo 4º – Notificado o proprietário e decorrido o prazo estabelecido na notificação, o veícu-
lo será imediatamente recolhido ao pátio.
Artigo 5º- O veículo removido ficará à disposição de seu proprietário, podendo ser retirado 
após o recolhimento das taxas de guincho, remoção e estadia, desde que esteja regularmente 
licenciado.
Artigo 6º- Se o veículo removido não for reclamado por seu proprietário, dentro do prazo 
legal de 90 (noventa) dias, será levado à hasta pública, nos termos do artigo 328, do Código 
de Trânsito Brasileiro.
Artigo 7º- A prestação de serviços de remoção e estadia de veículos automotores terrestres 
por infringência à legislação de trânsito ou em decorrência de situação que se torne neces-
sária a remoção ou ainda em caso de veículos abandonados em vias e logradouros públicos, 
no âmbito deste Município será concedida a, no máximo, duas empresas, mediante licitação.
§1º. Por remoção e estadia entende-se o recolhimento de veículo infrator ou abandonado, o 
depósito, a guarda e a estadia em local próprio.
Artigo 8º- Os serviços serão prestados em toda extensão do município, setorizado da seguinte 
forma:
I-Do limite na Costa Norte, divisa com o Município de Caraguatatuba, até o bairro de Gua-
ecá;
II-  Do bairro de Toque Toque Grande até Boracéia.
Artigo 9º- Para a execução dos serviços de guincho, remoção e estadia, a empresa deverá aten-
der à tabela de preços que será fixada em Decreto, conforme resultado do processo licitatório 
correspondente. 
Parágrafo único. A responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados na forma  desta 
Lei será do proprietário ou do legítimo possuidor do veículo infrator ou abandonado, que 
efetuará o recolhimento  por meio de guia municipal própria.
Artigo 10- A empresa concessionária será responsável pelos seguintes serviços, além daqueles 
arrolados no artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº 155/2012:
I-executar os serviços de guincho, remoção e estadia de veículos em pátio com vigilância, 
relativamente a veículos envolvidos em infrações de trânsito ou os  abandonado nas vias e 
logradouros públicos;
II-executar os serviços de remoção de veículos determinados pelas autoridades competentes, 
sob a supervisão destas e às expensas próprias, inclusive com serviços  de estadia em pátio 
próprio;
III-dispor de local e instalações adequados para recolhimento dos veículos apreendidos;
IV-liberar o veículo apreendido somente por ordem escrita da autoridade de trânsito, respon-
sável pela apreensão do veículo ou autoridade judicial;
V-manter em local visível e de fácil acesso ao público, a tabela dos preços definidos pela Mu-
nicipalidade;
VI-executar os serviços descritos nesta Lei, por meio de veículos próprios para transporte, 
bem assim dispor de pessoal habilitado, em quantidade necessária e suficiente para a finali-
dade a que se destina, devendo os mesmos estarem à disposição em qualquer dia da semana 
e em qualquer horário;
VII-dispor de linha telefônica convencional ou celular ou ambas, para recebimento, em qual-
quer horário, de comunicação  para execução dos serviços de guincho;
VIII-tratar com urbanidade os condutores ou proprietários dos veículos objetos de sua ação;
IX-preencher formulário próprio fornecido pela Ditraf – Divisão de Tráfego,                               no 
ato da apreensão ou liberação do veículo, constando, inclusive, relação de objetos encontra-
dos no interior do veículo, bem como   o  estado de conservação do veículo aprendido e 
recolhido, devendo ser entregue cópia à Ditraf
Artigo 11- Na conformidade com o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº. 155/2012, 
o local disponibilizado para estadia dos veículos deverá ser murado, pavimentado e dispor de 
vigilância e segurança.
§1º. Deverá a concessionária apresentar apólice de seguro patrimonial contra furto, roubo, 
acidentes e incêndios, no prazo de 30 dias contados da celebração do contrato, sob pena de 
rescisão do contrato de concessão.
§2º. O prazo a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado por mais um período 
desde que requerido de forma expressa e justificada.
Artigo 12-  Equiparam-se aos veículos de que tratam esta lei as caçambas ou containers de 
coleta de entulho que estejam em vias e logradouros públicos, em desacordo com a legislação 
em vigor e obstruindo o trânsito ou oferecendo riscos a pedestres e veículos.
Artigo 13- O Executivo regulamentará as disposições da presente Lei no prazo de 90 (noven-
ta) dias contados de sua publicação.
Artigo 14- Revogam-se expressamente as disposições contrárias, em especial a Lei Municipal 
nº.2293/2014.
Artigo 15- A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,      17      de setembro de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Substitutivo ao Projeto de Lei  nº  16/2015
Autoria do Vereador: Reinaldo Alves Moreira Filho
CMSS/SAJUR/nsa

l e I - nº 2345/2015
“Institui o Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE, e dá outras providên-
cias.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei:
Artigo 1º- Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação, o sistema de repas-
se de recursos financeiros, por meio de convênio, destinados às Unidades Escolares Munici-
pais, garantido-lhes autonomia de gestão financeira, para o ordenamento e execução de gastos 
rotineiros destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino que passa a ser denomina-
do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE.
§ 1º. Para a implantação e desenvolvimento do Programa, fica a Secretaria Municipal da Edu-
cação, autorizada a celebrar convênios com as Unidades Executoras para o repasse dos recur-
sos financeiros às Unidades Educacionais Públicas Municipais.
§ 2º. Os recursos financeiros a serem repassados são os provenientes do orçamento do Mu-

nicípio. 
§ 3º. O repasse de recursos financeiros será efetuado de forma direta às Unidades Munici-
pais de Ensino, por meio de depósito em conta corrente específica, em nome da Unidade 
Executora, mediante a aprovação de plano de trabalho pelo Conselho de Escola da Unidade 
Educacional.
§ 4º. Para os efeitos desta Lei, denomina-se Unidade Executora as Associações de Pais e Mes-
tres – APM, entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucra-
tivos.
Artigo 2º- O Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE tem como objetivos 
a liberação de recursos financeiros para manter, reparar e melhorar a infraestrutura física e 
pedagógica escolar, reforçar a autogestão nos planos financeiros, administrativo e didático, 
bem como contribuir para a elevação dos índices de desempenho da educação básica em 
cada Unidade de Ensino.
Artigo 3º- Os recursos transferidos à conta do Programa serão destinados à cobertura de 
despesas que concorram para a garantia de funcionamento e de pequenos investimentos das 
escolas beneficiárias, tais como:
I - Aquisição de material de consumo, materiais didático-pedagógicos, administrativos, de 
conservação do prédio, do mobiliário e dos equipamentos existentes;
II - Pagamento de prestação de serviços eventuais, tanto para fins administrativos, quanto 
pedagógicos, desde que balizados pelo Projeto Político-Pedagógico da Escola;
III – Aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da Escola;
IV – Desenvolvimento de projetos, atividades pedagógicas e educacionais; e
V - Realização de pequenos reparos no Estabelecimento de Ensino, desde que previamente 
encaminhados e autorizados pela Secretaria Municipal de Educação;
§ 1º. O valor total do repasse concedido a cada Unidade de Ensino, bem como o número de 
parcelas, será definido anualmente por meio de Decreto e terá como base de cálculo o número 
de alunos matriculados na Unidade Escolar, extraído do censo escolar do ano anterior ao 
exercício do efetivo repasse.
§ 2º. O valor mensal a ser repassado para a Unidade Executora, será de R$ 5,00 (cinco) reais 
por aluno em período parcial, e R$ 8,00 (oito) reais por aluno em período integral, de acordo 
com o disposto no final do § 1º do artigo 3º, a partir da assinatura do convênio.
Artigo 4º- Os recursos destinados ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMD-
DE serão liberados pela Secretaria Municipal de Fazenda, conforme cronograma definido 
pela Secretaria Municipal de Educação, mediante requisição do ordenador de despesa, iden-
tificando o valor e o nome do responsável pelo recebimento.
Artigo 5º- A Entidade Executora deverá manter os recursos financeiros em conta bancária 
específica efetuando saques somente para pagamentos das despesas decorrentes da execução 
do Plano de Trabalho ou para a aplicação no mercado financeiro. 
§ Único: Os pagamentos a que se refere este artigo deverão ser obrigatoriamente realizados 
por meio de cheque nominativo ou ordem bancária ao credor. 
Artigo 6º- As Unidades Executoras empregarão os recursos realizando prévia pesquisa de 
preços, com no mínimo 3 (três) orçamentos, com o objetivo de assegurar bens e serviços de 
qualidade, pelo menor preço.
Artigo 7º- As transferências de recursos à conta do Programa dependerão da apresentação e 
comprovação, por parte da Unidade Executora, dos seguintes documentos:
I - Cópia autenticada do Estatuto Social, acompanhado da Ata da última eleição da diretoria; 
II – Certificação da Unidade Executora como entidade de utilidade pública e/ou entidade 
beneficente de assistência social;
III – Cópia de inscrição do CNPJ;
IV – Certidão Negativa de Débito ou certidão positiva, com efeito, de negativa das Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal (Mobiliário e Imobiliário) do Município sede do proponente;
V – Ata de elaboração e aprovação do Plano de Trabalho pelo Conselho de Escola; 
VI – Cópia da ata da assembléia de eleição e posse dos membros do Conselho de Escola, 
juntamente com a portaria de nomeação do Diretor da Escola Municipal; e
VII - Certidões Negativas de débitos no INSS e FGTS. 
Artigo 8º- O saldo financeiro dos recursos transferidos deverão ser aplicados em caderneta 
de poupança ou Fundo de Aplicação, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês.
Parágrafo Único - As receitas obtidas em função das aplicações efetuadas serão, obrigatoria-
mente, computadas a crédito do objeto da transferência e aplicadas, exclusivamente, em sua 
finalidade, na forma definida no art. 2º, devendo constar dos documentos e demonstrativos 
que integram a prestação de contas.
Artigo 9º- A Secretaria Municipal da Educação deverá proferir decisão aprovando ou rejeitan-
do a prestação de contas mensais de cada escola.
Artigo 10- Os repasses dos recursos à Unidade Executora serão suspensos, nas seguintes hi-
póteses:
I - Não tenha havido prestação de contas dos recursos recebidos no período anterior; e
II - Tenha a prestação de contas sido rejeitada pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 11- Ocorrendo irregularidade na prestação de contas apresentada pela Unidade Exe-
cutora, a Secretaria Municipal de Educação efetuará as diligências cabíveis, concedendo pra-
zo para a sua regularização.
Artigo 12- Permanecendo irregulares as contas apresentadas, serão acionados cível e crimi-
nalmente os responsáveis pela Unidade Executora.
Artigo 13- É vedada a aplicação de recursos financeiros na contratação de pessoal, mesmo 
que temporariamente.
Artigo 14- As atividades exercidas na Unidade Executora não serão remuneradas.
Artigo 15- A prestação de contas do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMD-
DE será efetuada até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao recebimento do recurso.
Artigo 16- A aplicação dos recursos do PMDDE está condicionada à obediência aos preceitos 
contidos nas Leis nº 4.320/64, nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e seus modifica-
tivos.
Artigo 17- O recurso financeiro repassado para o Programa Municipal Dinheiro Direto na 
Escola – PMDDE não poderá ser utilizado para:
I.Contratação de pessoal, mesmo que temporariamente;
II.Pagamento de multas;
III.Pagamento de impostos;
IV.Tarifas bancárias provenientes de movimentação indevida de conta corrente;
V.Serviço com contador;
VI.Aquisição de gêneros alimentícios, incluindo aquisição de guloseimas, lanches ou a con-
tratação de serviço de buffet;
VII.Aquisição de medicamentos;
VIII.Pagamento de combustíveis, de gás de cozinha, de materiais para manutenção de veí-
culos, de transportes para desenvolver ações administrativas, serviços de táxi, pedágio e es-
tacionamento;
IX.Para pagamento de transporte, alimentação e hospedagem de participantes em cursos, 
congressos e seminários aprovados pelo Conselho da Escola e inseridos no projeto pedagó-
gico da Unidade Educacional;
X.Pagamento de água, luz, telefone, aluguel, multas, juros;  
XI.Taxas de qualquer natureza; e
XII.Aquisição de material permanente.
Artigo 18- O saldo não utilizado, não poderá ser reprogramado para o ano subseqüente, de-
vendo ser devidamente devolvido aos cofres públicos, no prazo estipulado pela Secretaria 
Municipal da Educação.
Artigo 19- Fica vedada a guarda dos recursos recebidos em conta bancária particular de pes-
soa física. 
Artigo 20- Fica o Município autorizado a suspender o repasse dos recursos do Programa Mu-
nicipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE à Unidade Executora que:
I.Deixar de efetuar a prestação de contas conforme prazo e condições estipulada;
II.Deixar de cumprir as orientações estabelecidas nesta Lei e em legislação suplementar sobre 
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a aplicação dos recursos públicos; e
III.Tiver suas prestações de contas rejeitadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 21- As despesas da presente lei, correrão por conta da dotação orçamentária: 
33.50.43.00.00 – (ENSINO FUNDAMENTAL) Despesa: 55709.03 Departamento  de Pla-
nejamento; 33.50.43.00.00 – (ENSINO INFANTIL)  Despesa: 589      09.03 Departamento 
de Planejamento;
Artigo 22- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei, por 
Decreto, se necessário, para sua melhor aplicação.
Artigo 23- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,      17        de setembro de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  43/2015
SEDUC/SAJUR/nsa

preFeItURA Do mUnIcÍpIo De SÃo SeBaStIÃo
eDItal De aBertURA De InScrIÇÕeS  - cIp - nº 005/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, Estado de São Paulo, por intermédio 
do Centro Integrado Profissionalizante (CIP), vinculada a Secretaria Municipal da Educação 
(SEDUC), nos termos da legislação vigente, torna pública a abertura de inscrições ao Pro-
cesso Seletivo objetivando o preenchimento das vagas para os Cursos de: INFORMÁTICA 
BÁSICA,com carga horária de 80 horas.

InStrUÇÕeS eSpecIaIS
1 - DaS DISpoSIÇÕeS prelImInareS
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas existentes, distribuídas em 
Turmas com no mínimo 16 alunos, em período noturno e diurno.
1.2 São condições prévias para a inscrição no Processo Seletivo: 
1.2.1 ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72;
1.2.2 ser residente no município de São Sebastião;
1.2.3 Ter a idade exigida em cada curso, conforme indicado no quadro abaixo:

cUrSo IDaDe mÍnIma eXIgIDa
INFORMÁTICA BÁSICA. TER NO MÍNIMO 14 ANOS COMPLETOS
1.2.4 Ter a formação mínima exigida em cada curso, conforme indicado no quadro abaixo:

cUrSo eScolarIDaDe mÍnIma eXIgIDa
INFORMÁTICA BÁSICA. 

1.2.5 No ato da inscrição apresentar os originais dos documentos: RG, CPF, COMPROVAN-
TE DE RESIDÊNCIA E ESCOLARIDADE.

2 – InScrIÇÕeS
2.1 As inscrições serão efetuadas pessoalmente pelo interessado. Em caso de menor de 18 
anos, pelo responsável legal, no período de 24 e 25 de setembro de 2015, das 08h30min às 
17h30min, no Centro Integrado Profissionalizante (CIP), de São Sebastião, localizada na Rua 
Antonio Pereira da Silva, nº 56, Topolândia, São Sebastião.
2.2 A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o disposto neste Edital, 
bem como:
2.2.1 Conhecer, entender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das 
quais não poderá alegar desconhecimento.
das condições exigidas no item anterior será feita por ocasião da matrícula. 
2.3 A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de todos os efeitos 
da inscrição.
2.4 Não serão aceitas inscrições fora do período mencionado acima. Verificado, a qualquer 
tempo, o recebimento destas e que não atenda a todos os requisitos fixados, será a mesma 
cancelada.
2.5 As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ca-
bendo a Comissão Especial de Seleção do Centro Integrado Profissionalizante o direito de 
excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele 
que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
2.6 Não serão aceitos pedidos para alteração de dados relatados, implicando no desligamento 
do certame.
2.7 Não serão aceitas inscrições por via postal, eletrônicas, condicionais ou extemporâneas ou 
por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.
2.8 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao esta-
belecido neste Edital.
2.9 Nos termos do que dispõe a legislação pertinente, 5% (cinco por cento) das vagas existen-
tes serão destinadas a pessoas com necessidades especiais.
2.10 Para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco 
décimos), respeitando-se o critério de aproximação para o número inteiro subseqüente, das 
frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
2.11 Serão considerados pessoas com necessidades especiais aqueles que se enquadrarem nas 
categorias discriminadas nos art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99.
2.12 Não serão consideradas como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
2.13 O candidato com necessidades especiais que, na ocasião de sua inscrição, não declarar 
essa condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

3 - Da SeleÇÃo e lIStagem FInal
3.1 Serão divulgadas duas listas com os candidatos selecionados, sendo uma geral (todos os 
candidatos) e outra especial (pessoas com necessidades especiais). 
3.2 Não ocorrendo o preenchimento de candidatos para as vagas reservadas a pessoas com 
necessidades especiais, essas serão preenchidas pelos demais candidatos.
3.3 A listagem geral (todos os candidatos) e outra especial (pessoas com necessidades es-
peciais) serão publicadas no site www.saosebastiao.sp.gov.br, e na sede do Centro Integrado 
profissionalizante - CIP, localizada a Rua Antonio Pereira da Silva, nº 56, Topolândia, São 
Sebastião/SP.
3.4 Os critérios para fins classificatórios serão os seguintes:
3.4.1 Estar entre os primeiros inscritos conforme a ordem de inscrição constante do proto-
colo de atendimento.
3.4.2 Ter a idade e a escolaridade mínima exigida por cada curso
3.4.3 Ser residente no Município de São Sebastião – SP.
3.4.4 Todos os critérios supracitados serão objetos de investigação e comprovação, sob pena 
de exclusão do candidato em verificação contrária aos dados apresentados no ato da efetiva-
ção de sua matrícula.

4 - DoS recUrSoS
4.1 O candidato poderá interpor recurso, a saber:
4.1.1 referente ao edital de abertura do processo seletivo;
4.1.2 referente ao indeferimento de inscrição;
4.2 Todos os recursos deverão ser interpostos até 02 (dois) dias úteis após a publicação que 
lhe deu causa.
4.2.1 referente a incorreções ou irregularidades constatadas na execução do processo seletivo, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da ocorrência das mesmas.
4.3 Os recursos apresentados, deverão ser fundamentados em legislação vigente e nos termos 
das propostas do edital e serão protocolados no Centro Integrado Profissionalizante (CIP) 
dirigidos à Comissão Especial de Seleção do Centro Integrado Profissionalizante designada 
para a realização do Processo Seletivo.
4.4 Não se conhecerão os recursos que não tenham fundamentação do pedido e sua justifi-
cativa.
4.5 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.

5 – DaS DISpoSIÇÕeS FInaIS
5.1 Caberá à Comissão Especial de Seleção do Centro Integrado Profissionalizante (CIP), a 
responsabilidade pela triagem prévia, definição de critérios classificatórios, apreciação e jul-
gamento dos recursos e elaboração das listagens finais.
5.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos en-
quanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que 

será mencionada em Edital ou Aviso a se publicar, sendo do candidato, a responsabilidade 
de acompanhar os informativos e demais orientações de seu exclusivo interesse no site www.
saosebastiao.sp.gov.br.
São Sebastião, 17 de setembro de 2015

angela regIna coUto
SecretarIa De eDUcaÇÃo

preFeItURA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo

eDItal paRA conHecImento pÚBlIco n° 027/2015 
A Comissão Eleitoral do 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 152, de 09 de agosto de 2012; 
d) Considerando a Resolução do CONANDA nº 170, de 27 de janeiro de 2015; 
e) Considerando a Lei Municipal nº 1.078, de 18 de dezembro de 1995; 
f) Considerando a Lei Municipal nº 1.624, de 06 de março de 2003; 
g) Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.187, de 27 de março de 2012; 
h) Considerando a Resolução CMDCA n° 003, 21 de julho de 2015; 
i) Considerando a Assembleia realizada dia 21 de julho de 2015. 
j) Considerando o edital publicado em 27 de julho de 2015. 
A COMISSÃO ELEITORAL, com a finalidade de, dar publicidade, organizar e realizar o pro-
cesso eleitoral para a escolha e preenchimento dos cargos de Conselheiros Tutelares – Titula-
res e Suplentes para o quadriênio 2016/2020, publica o prazo para credenciamento de fiscais 
junto a Comissão Eleitoral, conforme o que segue;

Credenciamento dos fiscais até                                                 25/09/2015 
Publicação da relação dos fiscais                                                       28/09/2015 
Publicação dos voluntários a mesa receptora e apuradora                    28/09/2015

Eleição            04/10/2015

1.Os fiscais deverão ser credenciados junto ao CMDCA-SS – De: 21 a 25/09/2015 – Das: 
14H 17H
2.Apresentar, RG; Titulo de eleitor; nome do candidato que irá representar na fiscalização.
3.Local: Secretaria de Educação de São Sebastião, situada na Rua Mansueto Pierotti, Edifício 
Lucinda Pierotti – Centro – São Sebastião.
Assim, para que chegue ao conhecimento de todos expedimos e publicamos o presente edital. 
São Sebastião, 21 de setembro de 2015. 

crIStIane leal aSSUnÇÃo De SaleS
Coordenadora da Comissão Eleitoral

eDItal
preFeItURA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo

SecretarIa Da FaZenDa
Departamento De receIta

DIVISÃo De InSpetorIa FIScal
REF.: AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ITBI Nº. 050/2015
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 Decreto 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 demonstra-
tivo de cálculo em anexo, e conforme resumo abaixo do Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis e de Direitos a Eles Relativos – ITBI. 

Principal do I T B I .......................... R$ 2550,00
Multa ................................................ R$ 1.516,90
Atualização Monetária ..................... R$ 483,79
Juros ................................................. R$ 1.061,83
T    O    T    A    L R$ 5.612,52

1-SUJEITO PASSIVO: JOSÉ CORREA DE SOUZA - CPF: 184.664.355-49  IDENTIFI-
CAÇÃO CADASTRAL – IC: 3133.213.2315.0151.0000.
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 pagamento 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 situado à RUA 
DOS ALBATROZES, N° 26 – PRAIA DA BALEIA, de Julio Cesar dos Reis Medeiros Neto 
e Maria C. Junqueira C. Medeiros, para o Sujeito Passivo citado, de acordo com o/a Escritura 
Publica, datado de 18/10/2.012.
5-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 100.359/2.013.
6-INSPETOR FISCAL DE RENDAS: Noriovaldo Santos Junior – RE 4034-7.
7-O não - atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em sanções legais 
descritas na Lei 1317/98.
8-SÃO SEBASTIÃO, 21 DE SETEMBRO DE 2015. 

eDItal
preFeItURA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo

SecretarIa Da FaZenDa
Departamento De receIta

DIVISÃo De InSpetorIa FIScal
REF.: AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ITBI Nº. 017/2015
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 Decreto 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 demonstra-
tivo de cálculo em anexo, e conforme resumo abaixo do Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis e de Direitos a Eles Relativos – ITBI. 

Principal do I T B I .......................... R$ 600.00
Multa ................................................ R$ 339,02
Atualização Monetária ..................... R$ 78,03
Juros ................................................. R$ 149,17
T    O    T    A    L R$ 1.166,22

1-SUJEITO PASSIVO: JOSÉ JOSIVALDODA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.748.094-95  
IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL – IC: 3133.112.6419.0030.0600.
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 pagamento 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 situado à RUA 
SÃO JOSÉ, N° 13 – VILA SAÍ, Márcio Eduardo Nobrega dos Santos, para o Sujeito Passivo 
citado, de acordo com o/a Instrumento Particular, datado de 03/07/2.013.
5-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 100.268/2.013.
6-INSPETOR FISCAL DE RENDAS: Noriovaldo Santos Junior – RE 4034-7.
7-O não - atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em sanções legais 
descritas na Lei 1317/98.

8-SÃO SEBASTIÃO, 21 DE SETEMBRO DE 2015. 

eDItal
preFeItURA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo

SecretarIa Da FaZenDa
Departamento De receIta

DIVISÃo De InSpetorIa FIScal
REF.: AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ITBI Nº. 049/2015
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 Decreto 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 demonstra-
tivo de cálculo em anexo, e conforme resumo abaixo do Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis e de Direitos a Eles Relativos – ITBI. 

Principal do I T B I .......................... R$ 2.550,00
Multa ................................................ R$ 1.627,78
Atualização Monetária ..................... R$ 705,56
Juros ................................................. R$ 1.627,78
T    O    T    A    L R$ 6.511,12

1-SUJEITO PASSIVO: VANDERLUCIA MARTINS DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 
159.113.078-63  IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL – IC: 3134.143.3427.0420.0000.
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 pagamento 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 situado à RUA 
DR. DELFIN CORREA DA SILVA, N° 135 - VARADOURO, de Nelson dos Santos e Vera 
Lucia Vicente dos Santos para o Sujeito Passivo citado, de acordo com o/a Instrumento Par-
ticular, datado de 02/06/2011.
5-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 6.124/2.013.
6-INSPETOR FISCAL DE RENDAS: Noriovaldo Santos Junior – RE 4034-7.
7-O não - atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em sanções legais 
descritas na Lei 1317/98.
8-SÃO SEBASTIÃO, 21 DE SETEMBRO DE 2015. 

eDItal De pregÃo preSencIal nº 021/15 
proceSSo  lIcItatÓrIo  nº 60.810/15 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS
EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR 147/14 HÁ COTAS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/10/2015
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 DISPONÍVEL 
GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 18 DE SETEMBRO DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

eDItal De tomaDa De preÇoS nº 003/15
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. OSCAR NIEMEYER, PRINCIPAL VIA DE ACESSO 
DO BAIRRO CANTO DO MAR A PRAIA DA ENSEADA NO MUNICÍPIO DE SÃO SE-
BASTIÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E 
PROPOSTAS: ATÉ 07/10/2015 ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 
214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) 
SÃO SEBASTIÃO, 18 DE SETEMBRO DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo
concUrSo pÚBlIco FSpSS 001/2015

2ª rerRAtIFIcaÇÃo Do eDItal completo
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO e a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚ-
BLICA DE SÃO SEBASTIÃO tornam pública a 2ª Rerratificação do Edital Completo do 
Concurso Público FSPSS 001/2015:

I. RETIFICA-SE o Item 03.01.:
Onde se lê:
03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue:

Leia-se:
03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue:

Onde se lê:
05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo a data, o local e o horário 
para a realização das Provas será publicado no Boletim Oficial do Município e, em caráter 
informativo, estará disponível nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br, a 
partir de 30/09/2015.
Leia-se:
05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo a data, o local e o horário 
para a realização das Provas será publicado no Boletim Oficial do Município e, em caráter 
informativo, estará disponível nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br, a 
partir de 09/10/2015.
Outrossim, ratifica-se os demais itens dispostos no Edital Completo FSPSS 001/2015 que 
mantêm-se inalterados.
São Sebastião, 21 de setembro de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2015 

 

 

2ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO e a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
tornam pública a 2ª Rerratificação do Edital Completo do Concurso Público FSPSS 001/2015: 

 
I. RETIFICA-SE o Item 03.01.: 
 

Onde se lê: 

03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue: 

Site: Diretamente pelo candidato no site www.shdias.com.br 
Período de 

Inscrição: 
Das 08:00h de 10 de agosto até às 24:00h de 21 de setembro de 2015 – 
PRORROGADO 

Pagamento da 
Inscrição: 

Após o envio do formulário de inscrição, será gerado um Boleto Bancário 
que deverá ser impresso e pago ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 
EXPRESSA NO BOLETO BANCÁRIO. 

 
Leia-se: 

03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue: 

Site: Diretamente pelo candidato no site www.shdias.com.br 
Período de 

Inscrição: 
Das 08:00h de 10 de agosto até às 24:00h de 05 de outubro de 2015 – 
PRORROGADO 

Pagamento da 
Inscrição: 

Após o envio do formulário de inscrição, será gerado um Boleto Bancário 
que deverá ser impresso e pago ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 
EXPRESSA NO BOLETO BANCÁRIO. 

 
Onde se lê: 

05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo a data, o local e o horário para a 
realização das Provas será publicado no Boletim Oficial do Município e, em caráter informativo, 
estará disponível nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br, a partir de 
30/09/2015. 

Leia-se: 

05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo a data, o local e o horário para a 
realização das Provas será publicado no Boletim Oficial do Município e, em caráter informativo, 
estará disponível nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br, a partir de 
09/10/2015. 

 
Outrossim, ratifica-se os demais itens dispostos no Edital Completo FSPSS 001/2015 que mantêm-se 
inalterados. 

São Sebastião, 21 de setembro de 2015. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

 
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA 

Diretor Presidente  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
CONCURSO PÚBLICO FSPSS 001/2015 

 

 

2ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO e a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
tornam pública a 2ª Rerratificação do Edital Completo do Concurso Público FSPSS 001/2015: 

 
I. RETIFICA-SE o Item 03.01.: 
 

Onde se lê: 

03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue: 

Site: Diretamente pelo candidato no site www.shdias.com.br 
Período de 

Inscrição: 
Das 08:00h de 10 de agosto até às 24:00h de 21 de setembro de 2015 – 
PRORROGADO 

Pagamento da 
Inscrição: 

Após o envio do formulário de inscrição, será gerado um Boleto Bancário 
que deverá ser impresso e pago ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 
EXPRESSA NO BOLETO BANCÁRIO. 
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03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue: 

Site: Diretamente pelo candidato no site www.shdias.com.br 
Período de 

Inscrição: 
Das 08:00h de 10 de agosto até às 24:00h de 05 de outubro de 2015 – 
PRORROGADO 
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Inscrição: 

Após o envio do formulário de inscrição, será gerado um Boleto Bancário 
que deverá ser impresso e pago ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 
EXPRESSA NO BOLETO BANCÁRIO. 

 
Onde se lê: 

05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo a data, o local e o horário para a 
realização das Provas será publicado no Boletim Oficial do Município e, em caráter informativo, 
estará disponível nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br, a partir de 
30/09/2015. 

Leia-se: 

05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo a data, o local e o horário para a 
realização das Provas será publicado no Boletim Oficial do Município e, em caráter informativo, 
estará disponível nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br, a partir de 
09/10/2015. 

 
Outrossim, ratifica-se os demais itens dispostos no Edital Completo FSPSS 001/2015 que mantêm-se 
inalterados. 

São Sebastião, 21 de setembro de 2015. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

 
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA 

Diretor Presidente  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
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proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo emergencIal nº 21/2015
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) 
cargo (s) abaixo descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste pro-
cesso seletivo, para contratação pelo período de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no 
Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, em função do término do contrato 
por prazo determinado de Raquel Batisti Nery e João Claudio Pontes Jacques e por falta 
de candidatos aprovados nos concursos 01/2014 e 02/2014 para convocação. 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe 
– CRM-SP;
- Não ter firmado contrato por prazo determinado com a Fundação de Saúde Pública de 
São Sebastião nos últimos 6 (seis) meses.

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do Diploma Universitário;
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional;
- comprovante de anuidade 2015 do conselho de classe (CRM-SP);
- cópia do CPF;
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justificativa;
- cópia da Certidão de Casamento;
- cópia do PIS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do Poupa Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emitida no Fórum do 
município de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de filhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- cópia da carteira de vacinação de filhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- comprovante de conta bancária (cópia da face do cartão).

3) Dos Recursos:
3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) vias 
e protocolados no Departamento de Recursos Humanos da Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. Mansueto Pierotti, 391 – 2º piso – Centro – São 
Sebastião/SP, e estar devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a de-
nominação do motivo do recurso, endereço e telefones para contato.
3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência 
do fato gerador.

4) Disposições Finais:
4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, segue 
normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de inscrição para o can-
didato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas fases 
acima citadas.
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLT – Constitui-
ção das Leis Trabalhistas, conforme previsto no Art. 443 desta carta.
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresentá-los 
em discordância com as exigências deste edital.
São Sebastião, 21 de setembro de 2015.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor Presidente

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 21/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso 
de suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) cargo (s) abaixo 
descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para 
contratação pelo período de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei 
Complementar nº 168/2014, em função do término do contrato por prazo determinado de 
Raquel Batisti Nery e João Claudio Pontes Jacques e por falta de candidatos aprovados nos 
concursos 01/2014 e 02/2014 para convocação.
.

Cargo Nº de 
vagas

Carga 
horária 
semanal

Salário Benefícios

Médico I (Clínico 
Geral/Generalista)

4 20

R$ 4.105,50 +
gratificação de 

até 70% do 
vencimento

CLT e 
convenção 
coletiva de 
trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe –
CRM-SP;
- Não ter firmado contrato por prazo determinado com a Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião nos últimos 6 (seis) meses.

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário Local
Entrega dos seguintes documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de Escolaridade
3) Comprovante de registro no 
Conselho de Classe da categoria
4) Comprovante da anuidade de 2014 
do conselho de classe, ou 2015 se já 
vencido.
5) Comprovante de tempo de 
experiência (Carteira de Trabalho / 
Contrato)
6) Comprovante de endereço
Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5 e 6,
apresentar cópia e original para 

22 de setembro de 
2015 a 09 de 

outubro de 2015, das 
9h às 12h e das 13h 

às 16h.

Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião – R. Pref. 
Mansueto Pierotti, 391 – 2º
piso – Centro – São 
Sebastião/SP. A/C 
Departamento de Recursos 
Humanos.

1

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 21/2015

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso 
de suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) cargo (s) abaixo 
descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para 
contratação pelo período de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei 
Complementar nº 168/2014, em função do término do contrato por prazo determinado de 
Raquel Batisti Nery e João Claudio Pontes Jacques e por falta de candidatos aprovados nos 
concursos 01/2014 e 02/2014 para convocação.
.

Cargo Nº de 
vagas

Carga 
horária 
semanal

Salário Benefícios

Médico I (Clínico 
Geral/Generalista)

4 20

R$ 4.105,50 +
gratificação de 

até 70% do 
vencimento

CLT e 
convenção 
coletiva de 
trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe –
CRM-SP;
- Não ter firmado contrato por prazo determinado com a Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião nos últimos 6 (seis) meses.

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário Local
Entrega dos seguintes documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de Escolaridade
3) Comprovante de registro no 
Conselho de Classe da categoria
4) Comprovante da anuidade de 2014 
do conselho de classe, ou 2015 se já 
vencido.
5) Comprovante de tempo de 
experiência (Carteira de Trabalho / 
Contrato)
6) Comprovante de endereço
Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5 e 6,
apresentar cópia e original para 

22 de setembro de 
2015 a 09 de 

outubro de 2015, das 
9h às 12h e das 13h 

às 16h.

Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião – R. Pref. 
Mansueto Pierotti, 391 – 2º
piso – Centro – São 
Sebastião/SP. A/C 
Departamento de Recursos 
Humanos.

1

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013

conferência ou cópia autenticada

Avaliação dos candidatos e critério de 
desempate
Os candidatos serão avaliados pela 
documentação apresentada, ficando 
estabelecido como critérios de 
classificação e desempate, nesta ordem:
1) maior tempo de experiência no 
cargo,  comprovada em Carteira de 
Trabalho ou contrato;
2) maior proximidade da residência 
com a Unidade de Saúde a ser lotada,
3) candidato (a) de maior idade

13/10/2015 Direção de Atenção Básica 
da FSPSS.

Publicação do resultado no site da 
Prefeitura Municipal de São 
Sebastião

16/10/2015
Site: 
www.saosebastiao.sp.gov.br

Convocação para entrega de 
documentação descrita no item 2
Os candidatos selecionados serão 
convocados através do site da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião

19/10/2015
Site: 
www.saosebastiao.sp.gov.br

Início das atividades Imediato
Unidades de Saúde da 
Família da Costa Sul

2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do Diploma Universitário;
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional;
- comprovante de anuidade 2015 do conselho de classe (CRM-SP);
- cópia do CPF;
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- cópia do Título de Eleitor;

2

Uma turma de 20 alunos do Viração, desenvolvido 
pela Setradh (Secretaria do Trabalho e Desenvolvi-
mento Humano) na Topolândia, na região central de 
São Sebastião, vivenciou um dia bem diferente nesta 
sexta-feira (18).

O grupo, acompanhado de perto pelos monitores 
do projeto, deixou as salas de aulas do Centro Co-
munitário do bairro para conhecer as dependências 
de um clube. “Eles não só conheceram o Tebar Praia 
Clube, como também puderam participar de várias 
atividades por lá”, disse a coordenadora Ana Carla 
Silva.

De acordo com ela, os alunos se divertiram com 

O CIP (Centro Integrado Profissionalizante), da 
Secretaria de Educação de São Sebastião, estará com 
inscrições abertas, para o curso de Informática Bási-
ca, nos dias 24 e 25 de setembro, das 8h30 às 17h30.

As inscrições devem ser realizadas pessoalmente 
pelo próprio candidato que deverá apresentar docu-
mentos originais do RG, CPF, comprovante de resi-
dência e de escolaridade. Os interessados deverão ter 
idade mínima de 14 anos e terem cursado, no míni-
mo, até o 7º ano do ensino fundamental 2.

O curso terá uma carga de 80 horas e as vagas serão 
distribuídas em turmas a partir de 16 alunos, em perí-
odos matutinos e vespertinos.

Serviço: O CIP fica localizado na rua Antonio Pe-
reira da Silva, 56, Topolândia, na região central da ci-
dade. Telefone: (12) 3892-5535.

Foto: Setradh | PMSS

Alunos do Viração passam um dia 
diferente fora das salas de aula do 
Centro Comunitário da Topolândia

body jump, futsal, natação e spining. “Também visita-
ram a academia, utilizaram a quadra de tênis, jogaram 
tênis de mesa e ainda foram à piscina para recreação”, 
observou. “Agradecemos ao presidente do Tebar,  
Nelsino da Conceição Silva,  pela grande oportuni-
dade, pois sabemos  que nossas crianças dificilmente 
teriam acesso a essas diferentes experiências espor-
tivas”, frisou. O  Viração  atende 200 crianças enca-
minhadas pelo Crass (Centro de Referência de Assis-
tência Social) da Topolandia e desenvolve com elas 
atividades como Apoio Pedagógico, Capoeira, Circo 
e Dança, Educação Ambiental, Esportes Integrados, 
Música e Yoga.

Foto: Luciano Vieira | PMSS

CIP abre inscrições para curso 
de Informática Básica

O Centro Integrado Profissionalizante fica na Topolândia

Crianças aproveitam o dia com atividades fora do projeto
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A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Seadre 
(Secretaria das Administrações Regionais), levou os 
trabalhos de mutirões nos bairros à Topolândia, que 
ao lado do Olaria e Itatinga, compreende o maior 
complexo populacional do município.

Nesta sexta-feira (18), a equipe da Seadre realizou 
manutenção na rua Francisco Tenório. Os trabalhos 
também avançam nas localidades próximas, como a 
travessa Benedita Maria Gertrudes.

No local, caminhões e máquinas auxiliam os tra-
balhos de limpeza e de reparos em bloquetes, bem 
como nas vias públicas. Durante os mutirões são re-
alizados serviços de pintura, reforma, remoção de 
poda, limpeza de terrenos baldios, manutenção de 
guias e sarjetas, aberturas de valas, entre outros ser-
viços. Os trabalhos envolvem diversos braçais e veí-
culos pesados, como retroescavadeira e trator esteira, 
além de caminhões.

Disk
A Sadre destaca a importância da participação da 

população em cooperar com os trabalhos realizados 
pela secretaria, por meio de mutirões, e assegurar 
uma qualidade na limpeza nas ruas. A A população 
pode contar com o disque denúncia para queixas so-
bre descarte irregular de lixo e entulho. Agora o mo-
rador pode ligar para o 0800-7725307 e fazer o seu 

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS

Secretaria das Administrações Regionais 
realiza mutirão na Topolândia

registro. O disque denúncia serve como serviço para 
ouvir o munícipe, caso flagre o depósito irregular de 
lixo, móveis, e entulhos em vias públicas. Além deste, 
há outros números que podem ser acionados: 0800 
7700776 (Meio Ambiente) e 3891-3454 (Casa da 
Dengue), levando em consideração os trabalhos de-
senvolvidos pela Administração no combate ao trans-
missor da doença, o mosquito Aedes aegypti.

Fiscais da Saúde, Fazenda, Obras e Meio Ambiente 

e outros departamentos da Administração Municipal 
trabalham para orientar, notificar e, se necessário, au-
tuar em caso de infração com base em lei, que prevê a 
cobrança de multa para quem jogar podas e móveis nas 
calçadas e vias públicas do município. A multa pode 
chegar a R$ 1,5 mil e o infrator terá 72 horas para pro-
var que tomou as medidas necessárias para a remedia-
ção do lixo como, por exemplo, a contratação de ca-
çamba para o seu destino final e de forma correta.

Foto: Beatriz Rego | PMSS

Escolas da rede municipal realizaram diversas ati-
vidades pedagógicas, ao longo da última semana, so-
bre o Dia da Leitura, que faz parte do programa Ler 

para Aprender, da Secretaria de Educação de São Se-
bastião. O programa tem como objetivo despertar, 
incentivar e promover a leitura no âmbito escolar, vi-

sando à formação do aluno leitor, melhorando a qua-
lidade do ensino/aprendizagem e o desenvolvimento 
social e cultural. Na EM Cynthia Cliquet Luciano, 
na Enseada, Costa Norte do município, os estudan-
tes participaram de peças de teatro, coral de Libras, 
apresentações musicais e de dança. Todas as ativida-
des foram sobre o tema principal escolhido que trata-
va sobre a qualidade de vida. A realização das ações 
conta com o apoio da Sectur (Secretaria de Cultura 
e Turismo) que trabalha com os estudantes, no con-
traturno escolar, em oficinas de capoeira e dança de 
roda, flauta, mangá, violão, street dance e teatro.

Para o aluno Hariel Christopher, 14, o Dia da Lei-
tura representa a união de todos pela expressão livre 
de pensamentos e sentimentos. “Estou participando 
de uma peça de teatro e uma apresentação musical. É 
muito bom, estudamos com a prática e aprendemos a 
valorizar ainda mais nossa cultura e história”, comen-
tou o estudante.

A diretora da unidade, Carla Costa, afirmou que o 
trabalho desenvolvido na escola só é possível devido 
ao empenho de todos os professores, equipe gestora 
e alunos. “Estamos muito felizes pela concretização 
dessas ações, nossos projetos têm caminhado por-
que todos estão desempenhando seus papeis não 
por obrigação, mas sim pela motivação de estarmos 
construindo um lugar melhor para nossas crianças”, 
declarou.

Escolas promovem ações entre 
estudantes no Dia da Leitura

Estudantes participam de diversas apresentações culturais

Seadre promove mutirão na Topolândia nesta sexta-feira (18)
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O Centro de Biologia Marinha da USP (CEBIMar/USP) promoverá, com o 
apoio da Prefeitura de São Sebastião, palestra que discute a pesca artesanal, no 
Observatório Ambiental, no Complexo Turístico da Rua da Praia, nesta quarta-
feira (23). O evento que aborda o tema de interesse ligado à temática socioam-
biental da região faz parte do ciclo de palestras em comemoração aos 60 anos da 
unidade de estudo da USP.

O palestrante será o professor Carlos Eduardo Garcia, da Universidade Cruzei-
ro do Sul, e ligado ao Laboratório de Metabolismo e Reprodução de Organismos 
Aquáticos da USP, que irá falar sobre como pode-se conciliar aquicultura com 
técnicas tradicionais caiçaras de pesca.

Desde sua fundação, em 14 de fevereiro de 1955, o CEBIMar desponta como 
um dos principais centros de pesquisa e ensino de Biologia Marinha do país. E, 
ao celebrar 60 anos, promove ao longo deste ano uma série de eventos comemo-
rativos. 

Serviço:
Palestra: “Pesca artesanal ou cultivo de espécies aquáticas: qual o caminho?”
Local: Observatório Ambiental | Rua da Praia |  Centro Histórico
Data: Dia 23 |19h
Mais informações acesse: http://cebimar.usp.br/60anos/

Foto: Arnaldo Klajn  | PMSS

Circuito Mares reúne centenas de 
nadadores a Toque-toque Grande

via projeto Praia Acessível, que possibilitou sua inser-
ção para atender os atletas portadores de deficiência fí-
sica. Os participantes tiveram que enfrentar condições 
adversas do mar como correnteza e ondulação intensa 
durante o circuito. Por conta disso, o barco de apoio 
do Corpo de Bombeiro acompanhou a trajetória dos 
nadadores pelo mar e garantiu a segurança dos atletas 
do começo ao fim da competição; quando necessário 
realizou a remoção de atletas que não conseguiram 
completar a prova devido as condições do mar. Pre-
paro físico e psicológico, foram fatores determinantes 
para os competidores completarem o circuito.

Fôlego
Para o vencedor da categoria Marathon, 2,5km, Hi-

gor Agostino dos Santos, paulista, 35, que completou 
a prova em aproximadamente 50 minutos, o fator de-
terminante para a vitória foi largar forte abrindo uma 
vantagem considerada em relação aos adversários e ad-
ministrar o fôlego e o psicológico para vencer.    

As representantes do município, Márcia de Pinho 
Tamasiro, 52, e Débora Dias, 48, que disputaram a 
prova pela categoria Short, 1km, foram unânimes ao 
afirmar que o condicionamento físico e treinos prepa-
ratórios que envolvem explosão e resistência são ne-
cessários para enfrentar provas no mar.

Todos os participantes receberam medalhas como 
participação e os três primeiros colocados de cada ca-
tegoria receberam troféus.

A prova contou também com o apoio da Defesa Ci-
vil e do Ditraf que coordenou o trânsito local garantin-
do á ordem nas ruas do bairro.

Serviço: Todos os resultados podem ser conferidos 
no site oficial www.circuitomares.com.br

A abertura da temporada movimentou a praia no domingo com disputas em sete categorias
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Pesca Artesanal é tema de debate realizado 
no Observatório Ambiental

Barra dos Pescadores, em Boiçucanga, na Costa Sul

No domingo (20), a praia de Toque-toque Grande, 
na Costa Sul de São Sebastião, foi palco da primeira 
prova aquática pelo Circuito Mares, abrindo a tempo-
rada 2015/2016. A disputa, realizada pela Interativa 
Assessoria Esportiva, contou com o apoio da Prefeitu-
ra por meio da Secretaria de Esportes.

Segundo os organizadores, participaram da prova 
aproximadamente 400 nadadores. Com uma novida-
de, ou seja, a disputa pela categoria 500 metros, Start, 
destinada àqueles que começam a se interessar pela 

modalidade, o Circuito tem por objetivo  melhorar 
sua estrutura a fim de atrair, a cada edição, um número 
maior de atletas e assim, fomentar esse tipo de evento 
que, de acordo com a organização,  “atrai um público 
seleto, consciente, comprometido e que respeita a na-
tureza”.

Além da Start, foram disputadas outras seis catego-
rias: 2,5km Marathon Master, Juvenil, Junior, Sênior, 
6km Chalinger, 1km Short e a PPD (Pessoa Portadora 
deficiente), esta com parceria do Governo Estadual, 


