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D e c r e t o - nº  6355/2015
“Altera o Decreto nº 3.237/2005 para acrescentar dia de atividade à feira livre de Juqueí.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas 
atribuições legais, e na conformidade com o que dispõe a Leio Orgânica deste Muni-
cípio
D E C R E T A:
Art. 1º- Fica alterado o artigo 10 do Decreto nº 3.237/2005 pelo acréscimo das sextas-
feiras como dia de atividade à feira livre no bairro Juqueí.
Art. 2º- O disposto no artigo anterior não altera as demais disposições do Decreto nº 
3.237/2005 quanto à feira livre no bairro Juqueí, em especial no que concerne à sua 
localização, horário de funcionamento, número de vagas e de licenças expedidas.
Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário..
São Sebastião,       14       de outubro de 2015.

ernane BIloTTe prImaZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
SAJUR/nsa

eDItal De prorrogaÇÃo 
proceSSo De recrUtamento e SeleÇÃo 

emergencIal nº 21/2015
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBAS-
TIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, informa que, por questões adminis-
trativas, ficam prorrogados os prazos do item 1.1, conforme segue, permanecendo 
inalterados os demais itens do edital de abertura: 
1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

ato RAtIFIcatÓrIo De DISpenSa De lIcItaÇÃo
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, RATIFICO O ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 61.326/15 
(DJ 020/15), com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções locação do imóvel localizado à rodovia prestes maia, 220 – km 168, Camburi 
– São Sebastião – SP, destinado às instalações do pátio de coleta seletiva da costa 
sul, em atendimento a Secretaria de Meio Ambiente.
São Sebastião, 08 de outubro de 2015.

reinaldo luiz  de Figueiredo
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

preFeItURA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
repUBlIcaÇÃo

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: 23/10/2015
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVES-
TRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMEN-
TOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPO-
NÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 16 DE OUTUBRO DE 2015

reInalDo lUIZ FIgUeIreDo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

camaRA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
aVISo De lIcItaÇÃo

eDItal De pregÃo preSencIal n.º 001/15
proceSSo aDmInIStRAtIVo n.º 1078/2015.

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ATRAVES DE POSTO DE 
COMBUSTIVEL PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL 
(GASOLINA E ETANOL) PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
TIPO: MENOR PREÇO UNITARIO POR LOTE
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/10/2015 
HORARIO DE INICIO DA SESSÃO: 10:00 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL:  PRAÇA ANTONIO ARGINO, 
N.º 84- BAIRRO CENTRO- SÃO SEBASTIÃO/SP.
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO
O EDITAL ESTARA DISPONIVELPARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO 
DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO
SÃO SEBASTIÃO, 16 DE OUTUBRO DE 2015.

lUIZ antonIo De Santana BarroSo
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

EDITAL DE PRORROGAÇÃO

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, informa que, por questões administrativas, ficam prorrogados os 
prazos do item 1.1, conforme segue, permanecendo inalterados os demais itens do edital de 
abertura:

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 
conferência ou cópia autenticada

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.

Avaliação dos candidatos e critério de 
desempate

Os candidatos serão avaliados pela 

19/10/2015 Direção de Atenção Básica 
da FSPSS.
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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

Publicação do resultado no site da 
Prefeitura Municipal de São 
Sebastião

21/10/2015

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

22/10/2015
Site: 
www.saosebastiao.sp.gov.br

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

São Sebastião, 16 de outubro de 2015.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
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São Sebastião, 16 de outubro de 2015.
antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa

Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

ato RAtIFIcatÓrIo De IneXIgIBIlIDaDe De lIcItaÇÃo
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO 
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrati-
vo nº 61.219/15 (IN n.º 017/15), com fundamento no “caput” do Artigo 25º da 
Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa para fornecimento de 
vales transporte aos usuários do Serviço Social, em atendimento a Secretaria da 
Saúde.
São Sebastião, 09 de outubro de 2015.

reinaldo luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ato RAtIFIcatÓrIo DISpenSa De lIcItaÇÃo
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 61.217/15 
(DJ n.º 018/15), com fundamento no inciso XIII do Artigo 24º da Lei 8666/93 e 
suas alterações, para contratação de empresa para aquisição de cadeiras e carteiras 
para os alunos do Ensino Fundamental, em atendimento a Secretaria de Educação.
São Sebastião, 09 de outubro de 2015.

reinaldo luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Foto: Beatriz Rego |PMSS 

Seduc distribui brinquedotecas e camas 
higiênicas para creches da rede municipal

Administração municipal assegura qualidade no ensino infantil
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O programa Estratégia Saúde da Família de Boi-
çucanga, na Costa Sul, promoverá no próximo dia 
20, a partir das 9h, um bate papo para falar sobre os 
tratamentos e a importância de se prevenir contra 
o câncer de mama. 

O evento acontecerá na sede da Igreja Batista, 
localizada na rua Guido Vergani, e é aberto ao pú-
blico. A médica ginecologista e obstetra Elizabeth 
Edna Duarte será a palestrante do dia e ficará in-
cumbida de transmitir as informações às mulheres 
que quiserem participar do encontro. 

De acordo com a enfermeira Aisha, responsá-
vel pela unidade, a intenção é alertar a população 
com relação ao câncer. “Estamos promovendo este 
evento em alusão ao Outubro Rosa para justamen-
te reforçar a importância do auto-exame”, explicou.

A Prefeitura de São Sebastião realiza plantio de 
árvores frutíferas no Complexo Turístico da Rua da 
Praia, no Centro Histórico do município. Em ação 
conjunta da Seadre (Secretaria das Administrações 
Regionais) e Semam (Secretaria de Meio Ambiente) 
o plantio começou na manhã desta quinta-feira (15), 
e continua nos próximos dias. 

No total serão mais 50 mudas de árvores do vivei-
ro municipal, plantadas na Rua da Praia. A ação da 
Prefeitura faz parte do processo de arborização da 
cidade, em favor do paisagismo, mas também em be-
nefício da qualidade do ar e amenizar a temperatura.

A Secretaria de Educação de São Sebastião adquiriu 
cerca de 1000 kits de equipamentos pedagógicos para 
todas as creches da rede municipal. Os kits são compos-
tos de brinquedotecas e camas infantis higiênicas – com 
lençol, travesseiro, fronha e edredon. A distribuição dos 
kits de brinquedoteca e camas infantis para todas as 

As mudas escolhidas para este plantio são árvores 
de ipê, tamarindo, jambo rosa, aroeira, mangueira, 
amoreira, palmeira, goiabeira, cambucá, caimito e ca-
beludinha. 

Segundo a Semam, a influência da arborização nos 
centros urbanos é responsável pela redução da polui-
ção e do efeito estufa, prevenção de alagamentos e 
deslizamentos de terra, entre outros benefícios. Além 
da qualidade do ar e a proteção da vida animal. 

Ainda neste processo, serão realizados outros 
plantios como parte das obras da segunda fase de 
urbanização do aterro no local. Também foram rea-

Foto: Leonardo Rodrigues/PMSS

Prefeitura realiza plantio de árvores 
frutíferas na Rua da Praia

lizadas ações de manutenção da Rua da Praia, como 
a recuperação dos brinquedos do Parquinho Infantil, 
e a troca das grelas por tubulações para a captação da 
água na área próxima ao espaço para patins e anfitea-
tro.  Outras ações são os trabalhos de revitalização do 
Centro Histórico, sendo o aumento das calçadas um 
dos pontos de mudanças, para justamente possibili-
tar mais espaço ao plantio.

Na quarta-feira (14), a construtora Queiroz Gal-
vão também realizou o plantio, de 15 mudas de ár-
vores, por compensação ambiental, em razão dos im-
pactos com a obra de construção do Contorno Sul. 

Plantio com mais de 50 mudas de árvores frutíferas, pela Administração, começou nesta manhã

ESF de Boiçucanga 
promove ações de pre-
venção contra o câncer
Atividade em alusão ao Outubro Rosa será 

realizada na sede da Igreja Batista do bairro

creches municipais são um grande investimento para o 
ensino do município. Além da brinquedoteca, as camas 
também são um grande ganho para a Educação Infantil, 
pois são confeccionadas com material que não acumula 
ácaros, nem mofo. Além de serem confortáveis, elas são 
mais práticas para limpar e manusear.
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Foto: Divulgação

Seminário apresenta soluções 
de marketing contra a crise

Palestrante Erik Penna realiza 
palestras por todo país, além de 
outros países, como Estados Unidos 
e Portugal
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A Prefeitura de São Sebastião, o Sebrae e a As-
sociação Comercial do município realizam no 
próximo dia 26 de outubro o “Seminário de Ma-
rketing em Tempos de Crise”.

O objetivo do evento é discutir o atual cenário 
empresarial e apresentar soluções de marketing 
que possam auxiliar o pequeno empresário a mi-
nimizar os impactos da crise nacional e aproveitar 
suas oportunidades. Este será o ponto de partida 
para uma série de capacitações que estas entida-
des estão trazendo aos empreendedores do muni-
cípio.

O seminário terá dois momentos de reflexão, 
um técnico e outro motivacional. Na primeira 
parte será apresentado um talk show com empre-
endedores de São Sebastião que contarão suas so-
luções para enfrentar a crise. 

Na sequência o palestrante Erik Penna, reco-
nhecido internacionalmente, ministrará a palestra 
“Como Vender em Tempos Difíceis”, onde apre-
sentará dicas de atendimento e práticas de vendas.

Palestrante
Palestrante internacional há mais de 12 anos, 

Erik Penna tem seu trabalho focado no mercado 
de treinamentos. Já realizou palestras em todos os 
estados do país e também nos Estados Unidos e 
Portugal. 

É autor de vários livros e DVDs de sucesso figu-
ra entre os ‘25 Gigantes da Motivação no Brasil’ e 
entre os ‘50 Maiores Especialistas em Vendas do 
País’, ambos pela editora Landscape na obra ‘Gi-
gantes’.

Sua formação conta com MBA em Gestão de 
Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, especiali-
zação em Marketing pela Universidade Paulista, 
especialização em Coordenação Pedagógica pela 
Universidade Gama Filho e graduado em Econo-
mia pela Universidade de Taubaté.

Entre suas qualificações internacionais consta 
curso de ‘Gestão de Excelência’ pelo Instituto Dis-
ney, em Orlando (USA), e curso de ‘Empreende-
dorismo e Negócios’ no Boston College (USA). 

Atuou como vendedor, supervisor, gerente de 
vendas e diretor comercial no varejo e em empre-
sas de segmentos de alimentos, bebidas, eletro e 
cosméticos.

Os ensinamentos apresentados em suas pales-
tras são baseados nas experiências vivenciadas por 
ele durante sua carreira como executivo de vendas, 
professor, escritor, motivador de equipes e gestor 
corporativo. 

Dia 26 | Segunda-Feira
18h30 | Recepção e Credenciamento
19h | Abertura Oficial
19h30 | Talk Show “Ações de Marketing 
Contra a Crise”
20h30 | Palestra “Como Vender em Tempos de Cri-
se” com Erik Penna
22h30 | Encerramento

Confira a programação:
Serviço:

“Seminário de Marketing em Tempos de Crise”
Data: 26/10/2015
Horário: das 18h30 às 22h30
Local: Teatro Municipal de São Sebastião | Av. Alti-
no Arantes, 02 – Centro
Entrada: gratuita com inscrições limitadas
Inscrições: através do link https://goo.gl/phqPp0 

Palestrante internacional, Erik Penna, vem a São Sebastião em evento do Sebrae



cyan - magenta - amarelo - preto

Fotos: Sesau | PMSS 

ESFs de São Sebastião realizam 
atividades do Outubro Rosa

Palestras e orientações marcam ações da campanha de prevenção ao Câncer de Mama junto à comunidade

Mulheres participam das ações promovidas pela Secretaria de Saúde
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Com a proposta de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce do Câncer de Mama, a campanha interna-
cional Outubro Rosa tem sido realizada nas unidades da Estratégia da Saúde da 
Família (ESF) de São Sebastião pelas equipes de cada unidade. As ações da Se-
cretaria de Saúde (Sesau), envolvem palestras, orientações, conversas, marcação 
de exames e principalmente a mensagem da necessidade de realizar a mamografia 
na faixa entre 40 e 69 anos. O símbolo da campanha, o laço cor de rosa, invadiu as 
unidades com decorações criativas durante o mês.

Nessa quinta-feira (15), a equipe da unidade da Estratégia de Saúde da Fa-
mília (ESF) do Pontal da Cruz, na região central da cidade, promoveu palestra 
com informações e orientações sobre câncer de mama e de colo de útero com a 
médica da unidade de Saúde da Família, Carlota Costa. Já, a enfermeira Isabele 
de Oliveira Gonçalves explicou para cerca de 30 mulheres a importância do au-
toexame e da necessidade de realização de mamografias. Durante as atividades, 
realizadas no salão paroquial da igreja católica do bairro, também foram feitas as 
solicitações dos exames de mamografia e apresentado depoimento importante da 
paciente Maria Angélica sobre como descobriu o câncer e está enfrentando todo 
o processo de tratamento. Seu depoimento foi uma lição para todos em relação a 
como encarar a doença de forma positiva.

Já, na quarta-feira (14), cerca de 100 pessoas participaram das atividades reali-
zadas pela ESF do Canto do Mar, na Costa Norte, nas dependências da igreja do 
bairro. De acordo com a enfermeira Rosanete Alves, o trabalho com as mulheres 
da comunidade envolveu palestra com a ginecologista e obstetra Helena Dora 
Glina que abordou temas como saúde da mulher, câncer de mama, planejamento 
familiar e gravidez na adolescência.

Outra participação importante foi da fundadora da ONG Blá Blá Positivo, Sil-
mara Rette, de Ubatuba, que falou sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs), HIV e Aids. Houve, também, aconselhamento e palestra sobre câncer 
bucal e realizadas solicitações para mamografias e exames ginecológicos preventi-
vos. Segundo Rosanete, é importante que as mulheres entre 40 e 69 anos realizem 
mamografias. “No entanto, algumas são resistentes e têm medo achando que o 
exame provoca dor”, o que precisa ser desmistificado, explicou a enfermeira que 

agradeceu a parceria do comércio local e ótica do bairro que doou 30 consultas 
oftalmológicas.

O movimento Outubro Rosa surgiu em 1990, na 1ª Corrida pela Cura, rea-
lizada em Nova York, nos Estados Unidos, e, desde então, tem sido promovido 
anualmente na cidade. Entretanto, somente em 1997 é que entidades das cidades 
de Yuba e Lodi, também nos Estados Unidos, começaram a promover atividades 
voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença, escolhendo o mês de outubro 
como epicentro das ações. Hoje, o Outubro Rosa é realizado em vários lugares 
do mundo. 
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Começará nesta segunda-feira (19), a Campa-
nha de Vacinação Antirrábica em São Sebastião.  
Cerca de 12 mil animais, entre cães e gatos, deve-
rão ser imunizados pela equipe do CCZ (Centro 
de Controle de Zoonoses) até 10 de novembro.

 Serão disponibilizados 60 postos que atende-
rão todos os bairros, sendo 28 entre Costa Norte 
e região central, e 32 na Costa Sul. Haverá, ainda, 
atendimento de casa em casa como em Calhetas, 
Pitangueiras e ainda na Estrada da Limeira.

O Canto do Mar e Enseada contarão com três 
postos cada; Jaraguá e Cigarras, dois; São Francis-
co, três; Morro do Abrigo, dois;  Portal do Olaria e 
Arrastão, um em cada; Pontal da Cruz, dois; Porto 
Grande, Praia Deserta, Vila Amélia, Centro, Olaria, 
Topolândia e Itatinga, um cada;  Varadouro, dois.  

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS 

Começa Campanha de Vacinação 
Antirrábica na segunda-feira

Cães e gatos estão na mira dos trabalhos do CCZ em todo o município; são 60 postos de vacinação

Na Estrada da Limeira o atendimento será de casa 
em casa. Na Costa Sul haverá 32 postos. Boracéia 
contará com três postos, Barra do Una e Abras do 
Uma, dois em cada. Os locais com maior número 
de postos, com quatro em cada bairro, são Juquehy, 
Cambury e Boiçucanga. Depois vem Mareias com 
três  pontos de imunização, Vila Sahy com dois e 
Juréia, Sítio Velho, Paúba, Santiago, Toque-toque 
Pequeno e Toque-toque Grande com um posto em 
cada local. Já, em Calhetas e Pitangueiras, a equipe 
do CCZ percorrerá casa a casa imunizando os ani-
mais e, em Barequeçaca e Guaecá, também haverá 
um posto em cada local no último dia de vacinação.

Raiva 
Causada pelo vírus Rhabdovirus, a raiva é uma 

doença letal que atinge o sistema nervoso do indi-
víduo contaminado, sendo transmitida ao homem 
pela mordida, arranhadura ou até mesmo lambida, 
permitindo o contato com a saliva de animais do-
mésticos (cães e gatos) e silvestres (morcegos, ma-
cacos e raposas).

A equipe do CCZ alerta que o cão que atacar 
uma pessoa deve ser observado por dez dias, para 
que sejam procurados sintomas da doença. Para 
mais informações, o Centro atende na avenida Da-
rio Leite Carrijo, 2.598, no Jaraguá, na Costa Nor-
te, e pelo telefone (12) 3861-2555.

Serviço:  Campanha de Vacinação Antirrábica 
acontecerá de 19 de outubro a 10 de novembro. Os 
locais, dias e horários podem ser conferidos no site 
oficial da prefeitura www.saosebastiao.sp.gov.br 

Equipe do Centro de Controle de Zoonose vacina bichinhos de estimação na aldeia Rio Silveiras


