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extrato do contrato administrativo – 2015SeSaU077 – 
processo n.º 61.219/15
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Fornecimento de vales transporte aos usuários do Ser-
viço Social.
Prazo: 12 (dez) meses
Modalidade: IN. nº 017/15
Valor: R$ 56.940,00 (cinquenta e seis mil novecentos e quarenta 
reais).
Data: 21/10/2015
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luis Fer-
nando Corazza Genioli pela contratada.

extrato do contrato administrativo – 2015SeSaU078 – 
processo n.º 60.408/15
Contratada: Associação Instituto Chuí de Psiquiatria.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: para prestação de serviços de clínica especializada em 
tratamento/internação de transtornos psiquiátricos, (serviços 
com equipe multiprofissional e hotelaria), em regime de con-
tenção (internação compulsória, voluntária e involuntária) para 
adultos do sexo masculino e feminino, abrangidos pela Rede de 
Saúde do Município de São Sebastião.
Prazo: 1 (um) mês.
Modalidade: PP. nº 008/15
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Data: 27/10/2015
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Felipe Costa 
Pinto pela contratada.

extrato do contrato administrativo – 2015SeSaU062 – 
processo n.º 60.916/15
Contratada: Sandro Matias Rodrigues - ME
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Para o serviço de implantação de infraestrutura com for-
necimento de todo material e pessoal técnico especializado para 
estruturação da rede de informatização da secretaria de saúde.
Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.
Modalidade: CV nº 033/15
Valor: R$ 76.340,00 (setenta e seis mil trezentos e quarenta re-
ais).
Data: 23.09.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Sandro Ma-
tias Rodrigues pela contratada.

extrato do 01º termo aditivo ao contrato administrativo – 
2015SeDUc011 – processo n.º61.507/14
Contratada: Auto Viação São Sebastião LTDA.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: O acréscimo das quantidades estabelecidas no Contrato 
Original.
Valor: R$ 313.516,28 (trezentos e treze mil quinhentos e dezes-
seis reais e vinte e oito centavos).
Modalidade: IN n.º 030/14.
Data: 29.10.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Luis Fer-
nando Corazza Genioli. 

extrato do 01º termo aditivo ao contrato administrativo – 
2015SeDUc012 – processo n.º 61.508/14
Contratada: Auto Viação São Sebastião LTDA.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: O acréscimo das quantidades estabelecidas no Contrato 
Original. e retificação do Anexo I.
Valor: R$ 49.720,00 (quarenta e nove mil setecentos e vinte re-
ais).
Modalidade: IN n.º 031/14.
Data: 22.10.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e Luis Fer-
nando Corazza Genioli. 

A contratação de Guarda-Vidas Temporários 
(GVT’s) foi um dos temas debatidos durante reu-
nião mensal do Conseg (Conselho de Segurança) 
da Costa Sul de São Sebastião. O encontro ocor-
reu na noite da última sexta-feira, 6, na sede da 
associação Viva Cambury, localizada no Sertão 
de Cambury, em Cambury. 

Segundo o capitão Rapaci, responsável pelo 
GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), 
a Corporação ainda não tem como definir quais 
praias e quantos homens serão distribuídos. “De-
pende da quantidade de inscritos e aprovados 
no curso de salvamento realizado pelo Corpo de 
Bombeiros”, declarou.  

De acordo com ele, serão disponibilizadas 76 
vagas pelo Governo Estadual e Prefeitura, para 
ambos os sexos. 

O GBmar sugere ampla divulgação em relação 
as inscrições para que seja grande o número de 
interessados. “Com isso poderemos disponibili-
zar o treinamento nos bairros da Costa Sul, em 
alguma praia mais próxima, para facilitar o des-
locamento principalmente daqueles que não têm 
condições financeiras”, informou Rapaci. 

Desde a criação da contratação de GVT’s, o 
treinamento ocorre na praia de Maresias. Muitos, 
porém, apresentam dificuldades para chegar até 
o local. 

Na ocasião, ele falou sobre as características de 
cada praia; o perfil das vítimas de afogamento; o 
número de óbitos neste ano, que seriam seis até o 
momento; os locais onde aconteceram os afoga-
mentos; entre outras curiosidades. O capitão es-
clareceu, ainda, algumas dúvidas dos participan-
tes como, por exemplo, a saída de embarcações 
nas praias e o turno dos salva-vidas. 

A assessora da Secretaria de Segurança Urbana 
(Segur), Giulina Del Porto, representou o secre-
tário Marcos Jorge dos Santos. Na ocasião, ela in-
formou aos presentes que a implantação de pátio 
e guincho para apreensão de veículos na cidade 
está prestes a se tornar realidade. O processo para 
a contratação de uma empresa já está no departa-
mento de licitação. O atraso se deve a problemas 
na legislação. 

A GCM (Guarda Civil Municipal) também 
compareceu ao encontro e esclareceu dúvidas 
relacionadas a situações de som alto e horário 
de funcionamento dos carrinhos de lanche, cuja 
competência é da Divisão de Posturas. 

Grupamento de Bombeiros 
Marítimo fala sobre contratação 

de Guarda-Vidas Temporário
Mulher
Uma das novidades divulgadas durante o en-

contro está relacionada ao atendimento à mulher 
realizado no 2º DP (Delegacia de Polícia) em 
Boiçucanga. 

Segundo o delegado Odair Bruzos, a partir da 
próxima quarta-feira, 11, as mulheres vítimas de 
abusos e outros delitos terão exclusividade no 
atendimento a ser desenvolvido nos dias úteis e 
em horário de expediente. “Elas vão ser atendidas 
por uma mulher. Será um primeiro contato para 
ajudar no esclarecimento dos crimes”, ressaltou. 

Ele também sugeriu parceria ao Conseg com o 
objetivo de solicitar um posto avançado do Insti-
tuto de Identificação em Boiçucanga. 

O delegado ressaltou, ainda, a importância da 
denúncia pelo telefone 197, que não identifica o 
número de quem liga. O registro dos boletins de 
ocorrência, seja pela delegacia eletrônica (www.
ssp.sp.gov.br) ou pessoalmente, também é impor-
tante. “Tudo isso é contabilizado na estatística e 
serve para a Secretaria de Segurança Pública ve-
rificar onde há necessidade alocar mais recursos”, 
comentou Bruzos. 

Roubos
Já o comando da Polícia Militar na região, afir-

mou ter havido decréscimo de roubos em função 
das prisões efetuadas com o auxílio de denúncias 
da população. “O trabalho na Costa Sul está bem 
direcionado e as ocorrências têm diminuído, mas 
isso não quer dizer que não haverá mais roubos”, 
declarou o tenente PM Gonsales. 

Ele também falou que 80% das chamadas no 
telefone 190 não são de cunho criminal ou de 
competência da Polícia Militar. “É preciso tratar 
o serviço da PM com responsabilidade para en-
tender o que é dever da polícia e de outros órgãos 
públicos”, enfatizou. 

O tenente informou que a Operação Verão co-
meçará no dia 18 de dezembro e permitirá mais 
cobertura no policiamento e tranquilidade à po-
pulação, com o reforço de mais de 160 policiais 
no município.  Já o presidente do Conseg infor-
mou aos participantes que a Assembleia Legisla-
tiva aprovou projeto de lei que proíbe a realização 
dos chamados “pancadões” em todo o estado de 
São Paulo, cuja fiscalização ficará por conta da 
Polícia Militar. A reunião registrou a presença de 
aproximadamente 50 pessoas. 
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Termina nesta terça-feira (10), o prazo para 
os interessados em inscrever projetos de organi-
zações governamentais para receber recursos do 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(Fumcad). O objetivo é garantir a execução de 
propostas inovadoras a serem desenvolvidas em 
14 eixos prioritários na promoção, defesa e garan-
tia dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

De acordo com o edital o financiamento dos 
projetos poderá ser total ou parcial e para os casos 

Foto: Luciano Vieira | Arquivo PMSS

Termina amanhã o prazo para inscrição 
de projetos do Fumcad

Interessados devem apresentar propostas na Secretaria Municipal de Governo

aprovados pelo CMDCA que não tenham recur-
sos captados dependerá da existência de valores 
disponíveis na conta do Fumcad/São Sebastião. 
Ainda de acordo com o documento este financia-
mento terá duração de um ano podendo ser reno-
vado por mais um.  

Os projetos aprovados serão classificados prio-
ritariamente de acordo com critérios estabeleci-
dos no edital publicado no site oficial da Prefei-
tura de São Sebastião. Caso haja projetos com a 
mesma proposta e voltados para a mesma região 
serão utilizados cinco critérios de desempate, ou 
seja, Projetos Prioritários; destinados ao atendi-
mento direto da criança e do adolescente; melhor 
custo/benefício e o índice de vulnerabilidade da 
região. 

Os projetos selecionados terão até 30 de de-
zembro para captação de recursos a contar da data 
de publicação de aprovação do projeto e o finan-
ciamento dos projetos. 

Eixos Temáticos
I – Direito à Convivência Familiar e Comunitária

II –  Acolhimentos Institucional e Familiar;
III – Enfrentamento à violência, exploração e abu-
so sexual contra crianças e adolescentes;
IV – Violência Doméstica;
V – Acidentes Domésticos;
VI – Aprendiz;
VII – Sistema Nacional de Atendimento Sócioe-
ducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei e 
suas ações;
VIII – Enfrentamento ao Trabalho Infantil;
IX – Saúde;
X – Crianças e adolescentes em situação de rua;
XI – Educação;
XII – Esporte, Cultura e Lazer
XIII – Sistema de Garantia dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente e suas ações
XIV – Trabalho
Serviço: A Secretaria Municipal do Governo fica 
no Paço Municipal. Os projetos devem ser en-
tregues à secretária do CMDCA, Cristiane Leal 
Assunção. O edital completo pode ser conferido 
no site oficial da Prefeitura www.saosebastiao.
sp.gov.br 

O Paço Municipal fica na região central da cidade
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O projeto “Conexão São Sebastião – Cinema Para 
Todos”, realizado pela Secretaria de Cultura e Turis-
mo de São Sebastião em parceria com a Vento Forte, 
exibe ao longo de novembro documentários sobre 
músicas africanas sob o tema “Sons da África”.

No mês em que o país celebra a Consciência Ne-
gra, a programação mostra um pouco mais sobre a 
cultura musical africana e suas influências por inter-
médio de filmes do Senegal, Angola, Mali e Mada-
gascar, apresentando seus ritmos, seus artistas e suas 
influências no mundo.

Na primeira semana o público conheceu “Xalima”, 
importante músico senegalês com fama internacio-
nal. 

Nesta terça-feira (10) em Boiçucanga, na quarta-
feira (11) em Boracéia e na quinta-feira (12) no Cen-
tro, o público conhecerá “Mahaleo”, banda musical 
de Madagascar que, apesar de sua importância no 
país, insiste em manter-se afastada do show business.

Nas próximas semanas haverá outras duas histó-
rias: “Ray Lema, Tudo em Todos os Lugares Divi-
dir” e “Desert Blues”. A primeira apresentará  uma 
das figuras mais emblemáticas da música africana no 
mundo inteiro que percorre o mundo acrescentando 
novos ritmos à tradição. A segunda, será uma via-
gem musical guiada pelo mestre das marionetes Yaya 
Coulibaly no coração do Mali onde o diretor, entre o 
real e o imaginário, coloca em cena um conto musical 
com três grandes artistas malis.

Todas as exibições são gratuitas e seguidas de um 
bate papo sobre as obras cinematográficas.

Vale ressaltar que este mês, especialmente, as exi-
bições em Boiçucanga, na Costa Sul do município, 
acontecerão às 20h.

Confira a programação:        
Boiçucanga | Todas terças-feiras |20h
Cineclube da Praça Pôr-do-Sol, s/nº | 
(12) 3865-4335
Dia 10 | “Xalima, A Pena” de 
Ousmane William M’Baye
Dia 17 | “Ray Lema” de Dom Pedro 
e Jean-Henry Meunier

Fotos: Divulgação

Filmes gratuitos do “Conexão São Sebastião” 
comemoram o mês da Consciência Negra

As sessões de novembro trazem filmes sobre o tema “Sons da África”

Dia 24 | “Deserto Blues” de Michel Jaffrenou
Boracéia | Todas quartas-feiras | 19h30
Escola Municipal de Boraceia | Alameda Mauá, 
s/nº | (12) 3867-6227
Cineclube da Praça Pôr-do-Sol, s/nº | 
(12) 3865-4335 | 80 lugares
Dia 11 | “Xalima, a Pena” de 
Ousmane William M’Baye
Dia 18 | “Ray Lema” de Dom Pedro 
e Jean-Henry Meunier
Dia 25 | “Deserto Blues” de Michel Jaffrenou

Centro | Todas quintas-feiras | 19h30
Videoteca Municipal | Rua da Praia, s/nº | 
(12) 3892-5641
Cineclube da Praça Pôr-do-Sol, s/nº | 
(12) 3865-4335 | 80 lugares
Dia 12 | “Xalima, a Pena” de 
Ousmane William M’Baye
Dia 19 | “Ray Lema” de Dom Pedro 
e Jean-Henry Meunier
Dia 26 | “Deserto Blues” de Michel Jaffrenou

Sinopses:
“Xalima, A Pena”
Seydina Insa Wade, precursor da música folk se-

negalesa, após o sucesso nos anos 70, mudou-se para 
a França, onde passou a apresentar-se em clubes de 
jazz, até ser esquecido por seus conterrâneos. Ao sen-
tir que a juventude senegalesa conhece pouco de sua 
música, decide voltar a Dakar para gravar seus últi-

mos trabalhos.
De Ousmane William M’Baye | 2003 | França, Se-

negal | Cor | Documentário | 51 minutos
Classificação Etária: Livre

“Ray Lema, Tudo em Todos os Lugares Dividir”
Uma das figuras mais emblemáticas da música afri-

cana no mundo inteiro, dominando todos os estilos, 
pianista e compositor insaciável, Ray Lema – antigo 
seminarista de Kinshasa – percorre o mundo acres-
centando novos ritmos à tradição. Porque hoje mais 
do que nunca, a urgência é “escutar o ritmo do outro”.

De Dom Pedro e Jean-Henry Meunier | 1997 | 
França | Cor | Documentário | 52 minutos

Classificação Etária: Livre

“Desert Blues”
Viagem musical guiada pelo mestre das marione-

tes Yaya Coulibaly no coração do Mali. Entre o real 
e o imaginário, o diretor coloca em cena um conto 
musical com três grandes artistas malis: Habib Koi-
té, Afel Bocoum e o grupo de mulheres touareguês 
Tartit.

De Michel Jaffrennou | 2006 | França, Mali | docu-
mentário | 60 minutos

Classificação Etária: 12 anos

Serviço: Mais informações sobre o projeto e sobre 
os filmes podem ser obtidas no site  www.ventoforte.
org.br ou pelo emailventoforte@ventoforte.org.br ou 
ainda pelo telefone (12) 3865-5654.

‘Conexão São Sebastião’ exibe “Xalima”, filme sobre músico senegalês



cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 271 - 09 de Novembro de 2015 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

7

O número de atendimentos no Complexo Hos-
pitalar de São Sebastião – que inclui o Hospital de 
Clínicas(HCSS), as unidades dos Prontos Socorros e 
o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emer-
gência (SAMU), Central e de Boiçucanga – faz em 
média 20 mil atendimentos mensalmente. 

Foto: Luciano Vieira | Arquivo PMSS

Complexo Hospitalar de São Sebastião atende 
mais de 20 mil pessoas por mês na cidade

Levantamento foi apresentado durante prestação de contas realizada na Câmara

O levantamento foi apenas um dos itens apresenta-
dos durante a audiência pública de prestação de contas 
realizada na manhã desta quarta-feira (4), na Câmara 
Municipal. Além do número de atendimentos tam-
bém foram apresentadas as benfeitorias realizadas no 
Hospital de Clínicas neste período.  De acordo com o 

O HCSS faz parte do Complexo Hospitalar

administrador do hospital, Klebson Carvalho Soares, 
desde agosto foram entregues à população dois novos 
leitos na UTI, camas eletrônicas e a reforma do setor 
de faturamento que, antes ficava em uma área externa. 
“O faturamento é responsável por todas as contas de 
convênio e é onde são processadas as guias”, explicou. 
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A 2ª Etapa do Circuito São Sebastião de Corridas de Ruas reuniu cerca de 400 
atletas na Costa Norte de São Sebastião na manhã desse domingo (8). Todas as 
vagas, 350 presenciais e 100 online, foram preenchidas atendendo às expectativas 
da Seesp (Secretaria de Esportes).

O percurso incluiu trechos dos bairros Canto do Mar, Enseada e Jaraguá, que 
compõem a região norte do município. A largada aconteceu às 8h, em frente à 
Escola Municipal Cynthia Cliquet, na Enseada, com retorno ao ponto de partida. 
Participaram atletas a partir dos oito anos, de ambos os sexos, nas provas de 200 
metros (de 8 a 12 anos), 1.000 metros (13 a 15 anos) e 7 km (acima de 16 anos).

Circuito de rua
A corrida da manhã desse domingo conclui a segunda etapa do Circuito São 

Sebastião de Corridas de Rua, que começou este ano durante a 31ª edição da já 
tradicional “Prova da Independência”, em setembro.

O Circuito São Sebastião de Corridas de Rua está dividido em três etapas. A 
terceira e última etapa será realizada o dia 27 de dezembro, com a Corrida do 
Padroeiro. O objetivo é que o trabalho da Secretaria de Esportes na criação do 
Circuito de Rua sebastianense contribua no fomento do esporte e propicie acesso 
da comunidade às práticas esportivas e com isso, melhora na qualidade de vida.

Como o Circuito São Sebastião de Corridas de Rua inclui a participação de 
centenas de atletas durante as três etapas, haverá um ranking onde os corredores 
serão premiados, conforme pontuação, na última prova do ano.

A competição teve apoio da empresa Queiroz Galvão Construção e todos os 
atletas receberam chip eletrônico, que registrou os dados para oficializar a partici-
pação, tempo de colocação na prova. A Prefeitura de São Sebastião, por meio da 
secretaria, forneceu camisetas, e também água e frutas durante o percurso e no 
fim da prova. Além de medalhas por participação a todos os competidores.

Serviço: Mais informações e as classificações no geral e por categoria podem 
ser consultadas no site: www.estounessa.com.br.

Arnaldo Klajan/PMSS

2ª Etapa do Circuito São Sebastião de 
Corridas de Ruas agita a Costa Norte

Cerca de 400 atletas movimentaram a Costa Norte na manhã de hoje


