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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 070/2015
PROCESSO Nº.: 61.764/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 773877/2012, CELEBRADO COM O MI-
NISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE Á FOME.
COMUNICAMOS A SUSPENSÃO DO CERTAME, MARCADA PARA O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016 ÁS 9:30.  
SÃO SEBASTIÃO, 02 DE FEVEREIRO DE 2016.
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 Admi-
nistrativo n.º 61.484/15 (DJ 022/15), com fundamentos no Artigo 24 Inciso X da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, para locação dos imóveis 
localizados à Rua Minas Gerais, 82 e à Avenida Drº. Remo Correa, 41 e 53, situados no Centro – São Sebastião – SP, destinado às instalações do 
Programa de Coleta Seletiva para atendimento da Região Central e Norte, em atendimento a Secretaria de Meio Ambiente. 
São Sebastião, 29 de janeiro de 2016.

Reinaldo Luiz  de Figueiredo
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 02/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista 
de classificados para contratação pelo período de 90 (noventa) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, 
para substituição temporária da vaga de Contador em função de Licença Médica do funcionário José Carlos Cupperi Filho afastado pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS.
Contador(a)
Roseli dos Santos Silva Machado
Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, no dia 04 (quinta-
feira) de fevereiro de 2016 das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de Identidade Profissional 

Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2015 do conselho de classe (CRC-SP)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do mês vigente, contendo a data de emissão do correio do mês 
atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da face  do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, ou protocolo de solicitação.
§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos documentos poderá ser feita na mesma data, local e horário, por 
procurador, munido de instrumento de procuração particular com firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada desistência 
do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.
Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no 
ato de entrega de documentação. 
Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  que não atender a presente convocação, dentro dos 
prazos determinados será  automaticamente ELIMINADO do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.
Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – 
FSPSS. 
São Sebastião, 03 de fevereiro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

D E C R E T O - Nº  6460/2016    
“Dispõe sobre suplementação de  Dotações            Orçamentárias, conforme  Leis 2359 e 2369/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 1º  da Lei 2369/2015, no valor de  R$ 12.103.000,00 (doze 
milhões, cento e três mil reais);
Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional  Ação  Suplementar 
18334 04.03 Fdo Mun. Assist. Social 3.3.50.43.00 08.141.4010 2.331 140.000,00
18336 04.03 Fdo Mun. Assist. Social 3.3.50.43.00 08.241.4011 2.331 329.000,00
30902 04.03 Fdo Mun. Assist. Social 3.3.50.43.00 08.243.4009 2.279 472.000,00
319 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 1.750.000,00
30617 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.46.00 04.122.7001 2.329 750.000,00
18377 08.01 Depto do Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.224 60.000,00
18387 08.01 Depto do Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.324 105.000,00
18374 08.01 Depto do Meio Ambiente 4.4.90.52.00 18.541.6006 2.224 111.000,00
589 09.01 Depto Administrativo 3.3.50.43.00 12.365.2002 2.055 600.000,00
488 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2006 2.076 74.000,00
507 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2006 2.075 356.000,00
29549 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2006 2.076 112.000,00
29162 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2006 2.075 190.000,00
17083 09.03 Depto de Planejamento 3.3.50.43.00 12.367.2008 2.326 41.000,00
637 09.04 FUNDEB 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 150.000,00
30231 12.02 Depto de Turismo 3.3.90.93.00 23.695.6004 1.062 350.000,00
814 12.02 Depto de Turismo 4.4.90.51.00 23.695.6004 1.062 43.000,00
842 12.03 Depto de Patrimônio 4.4.90.61.00 13.391.3001 1.083 300.000,00
30517 12.04 Fundo municipal de Turismo 3.3.90.39.00 23.695.6004 2.314 70.000,00
32053 12.05 Fundo Municipal de Cultura 3.3.90.39.00 13.122.3006 2.386 300.000,00
964 15.01 Sec.Mun.Seg.Públ. e Div.Subord. 3.3.90.36.00 06.181.8003 2.270 150.000,00
965 15.01 Sec.Mun.Seg.Públ. e Div.Subord. 3.3.90.39.00 06.181.8003 2.270 1.700.000,00
975 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.36.00 06.122.8005 2.276 150.000,00
30562 15.03 Depto Guarda Civil Municipal 3.3.90.39.00 06.122.8002 2.382 3.800.000,00
  TOTAL    R$  12.103.000,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial das seguintes dota-
ções orçamentárias, conforme artigo 2º da Lei 2369/2015  no valor de  R$ 12.103.000,00 (doze milhões, cento e três mil reais);

Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional Ação   Anular 
18338 04.03 Fundo Mun, de Assistência Social 3.3.50.43.00 08.243.4010 2.331 941.000,00
18379 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.1.90.11.00 18.541.6006 2.324 276.000,00
471 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.122.2007 2.077 356.000,00
477 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 600.000,00
483 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 41.000,00
28189 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.32.00 12.361.2001 2.041 190.000,00
28190 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.32.00 12.365.2002 2.050 112.000,00
571 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 12.364.2005 2.068 74.000,00
607 09.04 FUNDEB 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 150.000,00
803 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.122.3006 2.103 250.000,00
30506 12.01 Depto de Cultura 4.4.90.51.00 23.695.6004 1.112 813.000,00
925 14.03 Depto da Adm. Reg. Centro 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 1.800.000,00
937 14.04 Depto da Adm. Reg. Costa Sul 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 700.000,00
955 15.01 Secr. de Segurança e Div. Subord. 3.3.90.39.00 06.122.8005 2.276 100.000,00
968 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 2.000.000,00
992 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.36.00 06.181.8001 2.306 20.000,00
993 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.39.00 06.181.8001 2.306 90.000,00
30734 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.30.00 06.181.8001 2.357 40.000,00
976 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.39.00 06.122.8005 2.276 600.000,00
998 15.03 Depto da Guarda Civil Municipal 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 1.800.000,00
30563 15.03 Depto da Guarda Civil Municipal 4.4.90.52.00 06.122.8002 2.382 100.000,00
1012 15.03 Depto da Guarda Civil Municipal 4.4.90.51.00 06.181.8002 1.076 100.000,00
1006 15.03 Depto da Guarda Civil Municipal 3.3.90.39.00 06.122.8005 2.276 800.000,00
30561 15.03 Depto da Guarda Civil Municipal 3.3.90.30.00 06.122.8002 2.382 25.000,00
1003 15.03 Depto da Guarda Civil Municipal 3.3.90.30.00 06.122.8005 2.276 125.000,00
  TOTAL    R$ 12.103.000,00 

Artigo 3º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º Inciso I  da Lei 2359/2015, no valor de  R$ 16.520.000,00 
(dezesseis milhões quinhentos e vinte mil reais);
Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional  Ação  Suplementar 
17192 04.01 Depto de Desenv. Humano 3.3.90.36.00 08.244.4002 2.290 1.000,00
18326 04.01 Depto de Desenv. Humano 3.3.90.36.00 08.122.4007 2.354 1.000,00
18328 04.01 Depto de Desenv. Humano 3.3.90.36.00 08.244.4007 2.355 1.000,00
183 04.01 Depto de Desenv. Humano 3.3.90.36.00 08.244.4002 2.291 1.000,00
205 04.02 Depto de Rel. Emprego e Trab. 3.3.90.36.00 08.331.4003 2.284 31.000,00
30424 04.03 Fdo Mun. de Assist. Social 4.4.90.52.00 08.244.4002 2.294 184.000,00
30479 04.03 Fdo Mun. de Assist. Social 3.3.90.36.00 08.244.4009 2.294 1.000,00
30730 04.03 Fdo Mun. de Assist. Social 4.4.90.51.00 08.244.4009 1.098 160.000,00
30904 04.03 Fdo Mun. de Assist. Social 3.3.90.36.00 08.244.4007 2.156 1.000,00
319 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 1.200.000,00
30628 06.04 Depto de Frota 3.3.90.14.00 04.122.7001 2.329 150.000,00
18369 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.36.00 18.541.6006 2.224 55.000,00
18374 08.01 Depto de Meio Ambiente 4.4.90.52.00 18.541.6006 2.224 10.000,00
18377 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.224 90.000,00
32139 08.02 Depto de Pesca e Abastec, 4.4.90.51.00 20.605.6005 1.109 121.000,00
488 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2006 2.076 2.425.000,00
507 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2006 2.075 1.082.000,00
543 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.361.2001 1.006 600.000,00
553 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 600.000,00
584 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 600.000,00
672 10.03 Depto de Lazer e Recreação 3.3.90.30.00 27.122.3008 2.112 30.000,00
30261 11.01 Depto de Adm. e Controle 3.3.90.93.00 10.122.1009 2.039 62.000,00
781 11.03 Depto de Vigilância e Saúde 3.3.90.36.00 10.305.1005 2.026 25.000,00
811 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.392.3002 2.090 2.000.000,00
30503 12.02 Depto de Turismo 4.4.90.51.00 23.695.6004 1.111 320.000,00
909 14.01 Sec. Adm.Reg. Div. Subord. 3.3.90.39.00 15.452.5001 2.305 5.800.000,00
993 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.39.00 06.181.8001 2.306 88.000,00
1006 15.03 Depto da Guarda Civil Municipal 3.3.90.39.00 06.122.8005 2.276 113.000,00
1012 15.03 Depto da Guarda Civil Municipal 4.4.90.51.00 06.181.8002 1.076 96.000,00
17270 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 672.000,00
  TOTAL    R$  16.520.000,00    

Artigo 4º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial das seguintes dota-
ções orçamentárias, no valor de  R$ 16.520.000,00 (dezesseis milhões quinhentos e vinte mil reais);
Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional Ação   Anular 
30477 04.03 Fdo Mun. de Assist. Social 4.4.90.51.00 08.244.4009 1.098 781.000,00
322 06.03 Depto Administrativo 4.4.90.52.00 04.122.7001 2.329 330.000,00
332 06.04 Depto de Frota 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 200.000,00
325 06.04 Depto de Frota 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.329 420.000,00
18379 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.1.90.11.00 18.541.6006 2.324 276.000,00
477 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 1.200.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 600.000,00
18440 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.30.00 27.122.3008 2.112 30.000,00
705 11.02 Depto de Coord.Unid.Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.001 1.082.000,00
723 11.02 Depto de Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.002 25.000,00
711 11.02 Depto de Coord.Unid.Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.001 62.000,00
737 11.02 Depto de Coord.Unid.Saúde 3.1.90.11.00 10.302.1003 2.012 2.425.000,00
795 12.01 Depto de Cultura 3.1.90.11.00 13.122.3006 2.103 2.000.000,00
30499 12.01 Depto de Cultura 4.4.90.51.00 13.392.3002 1.118 270.000,00
30501 12.01 Depto de Cultura 4.4.90.51.00 13.392.3002 1.119 50.000,00
916 14.02 Depto da Adm. Reg. Costa Norte 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 1.000.000,00
925 14.03 Depto da Adm. Reg. Centro 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 2.500.000,00
937 14.04 Depto da Adm. Reg. Costa Sul 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 2.300.000,00
986 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.1.90.11.00 06.181.8001 2.306 187.000,00
1001 15.03 Depto da Guarda Civil Municipal 3.1.91.13.00 06.122.8005 2.276 110.000,00
27921 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 672.000,00
  TOTAL    R$  16.520.000,00 

Artigo 5º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º Inciso IV  da Lei 2359/2015,referente a saldo de exercício 
anterior nas contas do Quese, no valor de  R$ 5.190.000,00 (cinco milhões, cento e noventa mil reais);
Nº Órgão Departamento  Econômica Funcional  Ação  Suplementar 
29162 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2006 2.075 1.620.000,00
29549 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2006 2.076 3.513.000,00
29834 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.93.00 12.361.2001 2.041 32.000,00
29904 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.93.00 12.362.2003 2.056 25.000,00
  TOTAL    R$    5.190.000,00  

Artigo 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
PREFEITO
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
SEFAZ/acss

DECRETO - Nº 6465/2016                                     
“Dispõe sobre a manutenção da prorrogação do prazo de Intervenção da Casa da Criança e substituição da Interventora”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e considerando o disposto no 
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inciso VIII, do art. 69, da Lei Orgânica do Muncípio e 
Considerando a necessidade de manutenção da prorrogação da intervenção da Casa da Criança para fins de atender e garantir a oferta de serviços 
que devem ter solução de continuidade;
Considerando que há necessidade de substituição da Interventora e, mantidas as condições expostas no Decreto originário 6027/2014;
DECRETA:   
Artigo 1º Fica mantida a prorrogação da intervenção temporária do Município de São Sebastião na “CASA” – Casa da Criança e do Adolescente 
de São Sebastião, situada a Rua Prefeito Mansuetto Pierotti, nº 990, com CNPJ  nº 50.325.760/0001-47, com requisição e ocupação de seus bens e 
serviços e o aproveitamento do seu quadro de empregados.
Artigo 2º Fica nomeada interventora a senhora Thaisa Mesquita Salles Ribeiro, portadora da CIRG nº 33.449.727-9, CPF nº 221.183.628-38, resi-
dente a Rua XV de Novembro nº 297, Pontal da Cruz, dotada de formação universitária na área de Serviço Social, inscrita no CRESS 49.858, a quem 
cabe praticar os atos necessários à plena satisfação dos objetivos da intervenção nos termos do Decreto 6027/2014. 
Artigo 3º Este Decreto entre em vigor a partir da data de publicação.
São Sebastião,       22        de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SETRADH/am/nsa

DECRETO -Nº  6466/2016                                            
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 247 de 08/01/2015, requerido por BENEDITA DE OLIVEIRA FREITAS, 
que solicita benefício de pensão por óbito em 21/12/2014 do servidor aposentado ANTONIO FAUSTINO DE FREITAS, desde 01/09/2006.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
17/03/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a servidora BENEDITA DE OLIVEIRA FREITAS, na condição de esposa; 
Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento), calculado sobre o último provento recebido pelo servidor falecido, conforme artigo 40 da 
Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social. 
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de dezembro de 2014, revogando-se as disposições 
em contrário.                       
São Sebastião,        22       de janeiro de 2016.
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº  6467/2016                                            
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 10.348 de 22 de setembro de 2011.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
21/01/2016 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora MARIA REGINA POTENZA, matricula nº. 5260-4, do cargo de Professor 
de Educação Básica I, Referência 8 Grau 6F, do Anexo III, da Tabela III de vencimentos do quadro de magistério, admitida em 13 de março de 2000.  
Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de fevereiro de 2016.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,      22    de janeiro de 2016.
  
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº 6468/2016                                            
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 8.006 de 04 de agosto de 2015.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
21/01/2016 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora REGINA DE MATOS OLIVEIRA, matricula nº. 1273-4, do cargo de Me-
rendeira, Referência 2 “J”, admitida em 02 de maio de 1984.  
Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de fevereiro de 2016.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,         22      de janeiro de 2016.
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

D E C R E T O - Nº  6469/2016
“Dispõe sobre convênio com a FUNDAMAR – Fundação Museu de História, Pesquisa e Arqueologia do Mar”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei nº. 2334/2015, Lei 
nº 2370/2015 e Lei nº. 1785/2005:
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), à FUNDAMAR – Fundação Museu de História, Pes-
quisa e Arqueologia do Mar, com o objetivo de manutenção e desenvolvimento de atividades no Museu de Naufrágios, Biologia, Aquário Marinho 
e fomentar atividades turística no município, conforme convênio anexo, parte do presente decreto.
Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 22 de janeiro de 2016

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.

TERMO DE CONVÊNIO
“Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a FUNDAMAR – 
Fundação Museu de História Pesq. e Arqueologia do Mar, com objetivos de manutenção e desenvolvimento de atividades no Museu de Naufrágios, 
Biologia, Aquário Marinho e fomentar a atividade turística no Município.”
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro– São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 
46.482.832/0001-92, neste ato representado, a forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do 
RG N.º.032.195-7 e CPF N.º.650.908-34, doravante denominado CONVENENTE, e de outro lado a FUNDAÇÃO MAR-Fundação Museu de 
História Pesq. e Arqueologia do Mar, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com endereço na Avenida Vereador Antonio Borges, 
nº 1905 – Bairro Varadouro – São Sebastião /SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.652.552/0001-55, neste ato representada pelo seu Presidente, SR. 
RENE GARAVATTI, portador do RG n.º 5.313.580.SSP/SP e CPF n.º 568.771.538-04, residente e domiciliado na Rua Francisco da Cruz Maldo-
nado, nº 55, Pontal da Olaria, São Sebastião – SP, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Convênio, autorizado pelas Leis 
Municipais nº. 1785, de 20 de dezembro de 2005, Lei Municipal nº 2308/ 2015 de 13 de Janeiro de 2015 e nos moldes do artigo 116 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a transferência de recursos financeiros para a CONVENIADA, objetivando o estabelecimento das diretri-
zes e responsabilidades de cooperação mútua, destinadas à manutenção da pesquisa e das atividades desenvolvidas pela FUNDAMAR, incluindo 
a manutenção do Museu de Naufrágios, Biologia e Aquário Marinho Municipal, conforme o Plano de Trabalho, parte integrante deste ajuste, inde-
pendente de transcrição, constituindo seu ANEXO I.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à manutenção, preservação, desenvolvimento de 
pesquisas e ações de turismo pedagógico e/ou Estudo do Meio, no Museu de Biologia Marinha, Museu de Naufrágio e Aquário, complementado 
pelo Acervo didático do Centro de Educação ambiental, Centro de Educação Histórica, laboratórios, biblioteca e videoteca, com disponibilização 
de visitação pública e monitorada a estudantes da rede pública e privada, moradores e turistas.
2.2 - A meta a ser atingida mensalmente até o final do ajuste é a obtenção de progressão nas ações empreendidas, constantes desta Cláusula, item 2.1. 
deste instrumento e no item 2 do Plano de Trabalho, em especial a meta 3, do item 3, do Cronograma de Execução, tendo por Parâmetro os índices 

das ações desenvolvidas e comprovadas na primeira prestação de Contas, de acordo com a estimativa inicial apresentada pela CONVENIADA, 
ficando inalterados os repasses mensais de recursos pelo CONVENENTE, calculados em função de projeção de metas e em conformidade com o 
disposto na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
3.1 – Para o fiel cumprimento do objeto pactuado na Cláusula Primeira, os partícipes obrigam-se a:
I – o CONVENENTE: Sob o acompanhamento, responsabilidade e fiscalização da SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO – SECTUR, 
doravante denominada SECRETARIA, caberá:
a) Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar o fiel cumprimento da execução do objeto do presente ajuste estabelecido na cláusula 
primeira, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor;
b) Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENIADA em decorrência deste Convê-
nio;
c) Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar, aprovar as prestações de contas, parcial e final, dos recursos financeiros repassados à CONVE-
NIADA, ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
d) Analisar e emitir parecer sobre os respectivos Relatórios Mensais das Atividades Desenvolvidas no Museu de Naufrágio e Biologia Marinha e 
no Aquário Marinho Municipal, apresentados pela CONVENIADA, encaminhando-os juntamente com as respectivas Prestações de Contas dos 
recursos financeiros à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos à CONVE-
NIADA, conforme cronograma de desembolso abaixo:

parcela Data condição
01 (Janeiro /16) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo aditivo. 
02 (Fevereiro /16) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês. Mediante a apresentação da prestação de contas do primeiro mês e respectivo 
  relatório mensal das atividades desenvolvidas.
03 (Março /16) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e respectivo relatório 
  mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abril/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e respectivo relatório 
  mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Maio/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e respectivo relatório 
  mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Junho/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e respectivo relatório 
  mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Julho/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e respectivo relatório 
  mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Agosto/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e respectivo relatório 
  mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Setembro/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e respectivo relatório 
  mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Outubro/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e respectivo relatório 
  mensal das atividades desenvolvidas.

e) Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convê-
nio, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das improprie-
dades ocorrentes.

II - a CONVENIADA:
a) Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste, para atendi-
mento à população, em conformidade com as ações contidas no respectivo Plano;
b) Observar o disposto na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no que couber, quanto às contratações decorrentes deste 
Convênio, quando da execução das ações previstas no Plano de Trabalho, condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e 
avaliação;
c) Assegurar à SECRETARIA condições necessárias ao acompanhamento da execução do objeto deste Convênio;
d) Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo CONVENENTE, visando a execução do objeto deste Convênio, conforme estabe-
lecido na Cláusula Primeira e respectivo Plano de Trabalho;
e) Apresentar a Prestação de Contas ao CONVENENTE, na forma explicitada nas Cláusulas oitava e nona;
f) Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas decorrentes da execução do objeto 
deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;
g) Restituir ao CONVENENTE o valor eventualmente repassado a CONVENIADA se por algum motivo ficar inativa no exercício correspondente 
à vigência do Convênio e nos seguintes casos:
01) quando não for executado o objeto do Convênio;
02) utilização do recurso repassado em finalidade diversa da estabelecida;
03) omissão na regularização de ocorrências constatadas nas prestações de contas dentro do prazo estipulado em notificação a ser emitida pela 
SECRETARIA caso necessário, após a devida análise da mesma, em conformidade ao que dispõe o item “I”, “e”, da cláusula terceira;
04) quando não houver a devida prestação de contas.
h) Providenciar a afixação de placas indicativas da participação do CONVENENTE, em lugares visíveis nos locais da execução do objeto deste 
Convênio, consoante a legislação específica vigente que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pelo CONVENENTE;
i) Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do CONVENENTE, em materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, pros-
pectos, uniformes, bonés, chaveiros, bem como, em qualquer outro produto que possa ser utilizado para essa finalidade, observando-se o disposto 
no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição Estadual, consoante à legislação específica que rege a matéria 
e conforme modelo oficial a ser fornecido pelo CONVENENTE;
j) Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositi-
vos legais referentes à questão sanitária;
k) Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de suas instalações, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessá-
rios;
l) Cumprir e respeitar o calendário de atendimento, previsto no Plano de Trabalho;
m) Respeitar e cumprir prazos, datas e demais orientações que se fizerem necessárias, a serem comunicadas com antecedência, por escrito e opor-
tunamente pelo CONVENENTE;
n) Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do CONVENENTE, SECRETARIA e demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos a contar da aprovação das contas, os documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos deste convênio, 
mantendo separadamente aqueles que foram pagos com recursos públicos, daqueles pagos com os recursos próprios, inclusive os documentos 
emitidos por sua contabilidade e respectivos procedimentos contábeis e registros estatísticos, de forma a garantir o acesso às informações da correta 
aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a ser repassado em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 
18.000,00 (dezoito mil reais), pagáveis de Janeiro a Outubro de 2016, de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.1, I, “d” da 
Cláusula Terceira;
4.2 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão à unidade orçamentária nº 02.12.02, funcional nº 23.695.6004.2014, categoria econômica 
nº 3.3.50.43.00.0000, do Orçamento do Exercício de 2016.

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
5.1 - O CONVENENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, em conformidade com a Lei Municipal vigente, de acordo 
com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I e item 3.1, I, “d” da Cláusula Terceira, observando o Parágrafo 3º 
do art.116 da Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - Os recursos serão transferidos, desde que cumpridas as exigências estabelecidas neste Convênio, através de depósito na conta corrente nº. 
000.533-9, do Banco do Brasil, agência 6651-6, São Sebastião/SP;
5.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
5.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, para as prestações de contas e relatórios das atividades desenvolvidas, implicará na suspensão do 
repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas para sanar as irregularidades.

CLÁUSULA SEXTA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO
6.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição finan-
ceira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado 
aberto, lastreados em Títulos da Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.
6.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
7.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente ao CONVENENTE, Prestação de Contas instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do CONVENENTE, bem como, 
demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pelo CONVENENTE, acompa-
nhado de cópias dos documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos do CONVENENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo 
representante legal da CONVENIADA;
III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica do mês a que se referir a prestação de contas, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando 
for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de visitas efetuadas no período e o cumprimento das metas de quali-
dade definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia 
do relatório de informação dos funcionários enviadas ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
7.2 Nos documentos fiscais originais referidos no item II desta cláusula deverão constar no seu corpo: a quitação do valor pago e ser datada pelo for-
necedor, juntamente com atestado de recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da conveniada, além 
disso, constar ainda a indicação de tratar-se de despesa paga com recurso o presente Convênio, contendo número do cheque e a data do pagamento.
7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º dia útil do mês subsequente, à SECRETARIA.
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CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
8.1 - A fim de atender ao previsto nas instruções n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes documentos complementares:
I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas re-
passadas;
II - demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por cate-
gorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do convênio, conforme modelo contido no 
Anexo 27;
III - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as 
receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;
IV – comprovação da devolução dos saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do Convênio;
V - regulamento para contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de 
recursos financeiros repassados;
VI - relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de 
recursos públicos administrados pela conveniada para os fins estabelecidos no convênio, conten-
do: tipo e número do ajuste; nome do contratado ou conveniado; data; objeto; vigência; valor e 
condições de pagamento; 
VII - Publicação do Balanço Patrimonial dos exercícios encerrado e anterior, caso o encerramen-
to do Convênio coincida com o final do exercício, ou, sendo o caso, Balancete Mensal;
VIII - Demais demonstrações contábeis e financeiras da conveniada;
IX - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habili-
tação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
8.2 A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 
de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 30(trinta) dias após o encerramento 
do convênio, o que ocorrer primeiro.

NONA - DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da 
estabelecida neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência, especialmente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 
conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Es-
pecífica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente 
pagas com os recursos repassados;
IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhi-
mentos fora do prazo;
V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na 
vigência do convênio;
9.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e /ou lançadas 
com o valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado 
deverá ser restituído à conta específica do convênio.
9.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com 
o valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser 
devolvido ao CONVENENTE.

DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
10.1 - Este Convênio vigorará de 05 de Janeiro à 31 de Outubro de 2016, podendo ser prorrogado 
a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser 
denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão 
por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.

11.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.
11.3 - Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente 
de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou 
qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
11.4 - Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trin-
ta) dias, a contar da comunicação, em caso de reincidência do parecer negativo da SECRETARIA 
sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, 
nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para a prorrogação do 
prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
12.2. O CONVENENTE poderá autorizar, a seu critério, de forma justificada e fundamentada, 
eventuais solicitações de prorrogação de prazo, para aplicação dos recursos e prestação de contas, 
sendo vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 
endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio 
de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de 
natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos provenientes e utilizados 
pela CONVENIADA ao CONVENENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade 
deste por encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do pre-
sente ajuste.
13.3 – A divulgação dos termos deste Convênio deverá ser feita sempre que ocorrer alterações 
das ações relativas ao seu OBJETO, com menção expressa a ele e às partes envolvidas.
13.4 – O CONVENENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente aos recursos 
a serem transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
14.1 - As partes elegem o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Sebastião-SP, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes deste Convênio.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam o presente na pre-
sença das testemunhas abaixo firmadas.
São Sebastião,              de Janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeitura Municipal de São Sebastião
Prefeito

RENE GARAVATTI
FUNDAMAR – Fundação Mar
Presidente

Testemunhas:
Silvio de Angelis Junior  Marianita Bueno
RG. 5.463.411  RG. 7.618.243-5

DECRETO - Nº 6470/2016                                            
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 12.227 de 30 de no-

vembro de 2015.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pen-
sões dos Servidores Municipais lavrada no dia 21/01/2016 assinada pelos Conselheiros presen-
tes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 
6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor JESUÍNO MONTEIRO 
SOBRAL, matricula nº. 2071-0, do cargo de Pedreiro, Referência 5 “J”, admitido em 09 de março 
de 1989.  
Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela 
paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de fevereiro de 
2016.                       
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,         25      de janeiro de 2016.
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº 6471/2016                                            
“Altera o Decreto nº 6281/1997 que dispõe sobre a regulamentação do Fundo Municipal de As-
sistência Social”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribui-
ções legais, de conformidade com a Legislação vigente, em especial, com fundamento nas dispo-
sições trazidas pela Lei Orgânica do Município,                                         
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterado o artigo 10, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
São atribuições da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano, na gestão do 
Fundo Municipal de Assistência Social:
I – Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, de acordo com os princípios e diretrizes na 
Politica Municipal de Assistência Social;
II – Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da Assistência Social;
III – Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, sob a orientação e controle do Conselho 
Municipal da Assistência Social;
IV – Encaminhar à apreciação do Conselho Municipal da Assistência Social, relatórios semestrais 
e anuais de atividades e aplicações financeiras dos recursos do Fundo Municipal de Assistência 
Social;
V – Expedir atos normativos necessários à gestão do Fundo Municipal da Assistência Social, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
VI – Elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, os programas anuais e 
plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Assistência Social;
VII – Operar os benefícios eventuais previstos no artigo 22 da Lei Federal nº 8742/93 – LOAS. 
Artigo 2º- Fica alterado o artigo 19, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social serão depositados em conta 
especial, em estabelecimento oficial de crédito e serão movimentados conjuntamente pelo Secre-
tário da Fazenda e pelo Chefe do Executivo da Prefeitura Municipal.
Artigo 3º-  Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,         28      de janeiro de 2016.
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SETRADH/nsa

Seguindo a tradição, a Prefeitura de São 
Sebastião fará a distribuição de preserva-
tivos para os foliões que participarem das 
atrações de Carnaval na cidade. A ação é 
desenvolvida pelo Centro de Infectologia 
Municipal (Cemin) e será realizada duran-
te os quatro dias de festa. 

A distribuição dos preservativos será 
feita em três pontos fixos da cidade: na 
Rua da Praia, NO Centro Histórico da 
cidade, onde será instalada a base do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), no Pronto Socorro Central e em 
Boiçucanga, na Costa Sul do município, 
estes dois últimos com 24 horas em fun-
cionamento. 

Desde a primeira quinzena de janeiro 
o trabalho de conscientização para o uso 
de preservativos contra as DSTs/AIDS 
(doenças sexualmente transmissíveis) tem 
sido desenvolvido pela Secretaria de Saúde 
em parceria com a Fundação de Saúde Pú-
blica de São Sebastião.  

A conscientização tem sido feita nas 22 
unidades do Programa Saúde da Família 
com ações cotidianas (visitas domicilia-
res, atendimentos diários, etc), bem como 
com a distribuição de preservativos.

Foto: Valéria Borges | PMSS

Prefeitura faz distribuição de preservativos 
durante o Carnaval

Conscientização sobre o uso de preservativos é o ponto forte da ação da Saúde
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A diretoria do Conseg (Conselho de Seguran-
ça) da Costa Sul de São Sebastião informa que as 
reuniões mensais a serem realizadas em 2016 co-
meçarão na sexta-feira (12), logo após o feriado 
de Carnaval. 

O principal tema do primeiro encontro será o 
resultado da Operação Verão desenvolvida pelas 
Polícias Militar e Civil, além da Secretaria de Se-
gurança Urbana do município. 

A reunião acontecerá a partir das 19h em um 
dos pavilhões da Praça Pôr-do-Sol, em Boiçucan-
ga, com a presença de autoridades militares e re-
presentantes da Prefeitura.

Dicas
O Conseg aproveita também para oferecer algu-

mas dicas de segurança aos moradores da região. 
Uma delas é para que o cidadão tenha os tele-

fones de seus vizinhos com a finalidade de se co-
municar em caso de emergência. É fundamental 
prestar atenção na movimentação estranha na 
casa de um vizinho ou no quarteirão e, em caso de 

Foto: Ricardo Faustino/PMSS

Reuniões mensais do Conseg da Costa Sul 
começam logo após o Carnaval

suspeita, acionar a vigilância do bairro ou a Polícia 
Militar pelo telefone 190. 

Outra orientação é avisar a vizinhança quando 
for se ausentar e demorar por algum tempo para 
que ela possa olhar a sua casa. “Latidos incessantes 
de um cachorro pode ser sinal de perigo. Averigue 
e em caso de suspeito acione a vigilância do bairro 
ou o 190”, frisou o presidente Eduardo Nunes. 

As luzes acesas de uma residência durante o dia 
pode ser outro indício de que não há ninguém no 
imóvel. A dica é usar sensores de foto célula. 

Segundo a diretoria do colegiado, é essencial 
ligar para o número 190 porque os policiais não 
conseguem patrulhar todos os quarteirões e pre-
cisam de informações para atuar na prevenção dos 
crimes. Além disso, a ligação gera um protocolo 
que entra nos dados estatísticos da Polícia Militar. 
O cidadão também não precisa se identificar. 

Telefones úteis
Delegacia – 3865.1163
Base da Polícia Militar – 3865.3044

Bombeiros – 193
Defesa Civil – 199
SAMU (Ambulância) – 192 
Polícia Militar – 190
Denúncia Anônima – 181
Rádio Comunitária Costa Sul – 3865.3030

Último encontro ocorreu em dezembro do ano passado, em Boiçucanga
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Em mais uma ação de combate ao mosquito Ae-
des aegypiti – transmissor da dengue, zika e chi-
cungunya - a Prefeitura de São Sebastião conseguiu 
retirar das ruas do bairro Enseada, Costa Norte da 
cidade,  mais de uma tonelada de possíveis criadou-
ros e pelo menos seis caminhões de podas e entu-
lhos. 

A ação, desenvolvida no último sábado (30), fez 
ainda a vistoria em pelo menos 160 imóveis em 
todo o bairro. De acordo com a Secretaria de Saú-

Foto: Sesau | PMSS

Prefeitura recolhe tonelada de possíveis 
criadouros do Aedes aegypti em ação Enseada

de também foram aplicados larvicida para culex em 
pelo menos 13 ruas.  Esta é apenas mais uma das 
ações que são desenvolvidas, em São Sebastião, du-
rante todo o ano para evitar a proliferação do mos-
quito e consequentemente uma nova epidemia da 
doença. Além das ações de arrastão, os agentes de 
combates a endemias, também cuidam de orientar 
os moradores e veranistas sobre a importância de se 
fazer a checagem diária dos pontos aonde pode acu-
mular água. No município, desde a semana passada, 

está em funcionamento o espaço especializado para 
atendimento de pacientes com dengue instalado no 
Hospital de Clínicas (HCSS). Há ainda o chama-
do “Check List Dengue”, onde o morador demora, 
em média, dez minutos para preencher os 27 itens 
que constam na lista distribuída aos moradores da 
cidade durante visita dos Agentes Comunitários de 
Saúde. Esta ação tem por objetivo fazer com que a 
população faça a checagem a cada cinco dias dos lo-
cais indicados pela lista. 

Equipe passa por 13 ruas e visita 160 imóveis


