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EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DO PA: 1.277/2013.
LOCATARIA: Câmara Municipal de São Sebastião
LOCADORA: Cecilia Rosa Simões Camara
OBJETO: Prorrogação do prazo ao contrato original e reajuste do valor mensal, 
referente ao Processo Administrativo: 004/2016, para a locação de imóvel não re-
sidencial situado à Rua Armando Salles de Oliveira, n.º 405 - Bairro Centro, para 
instalações do Gabinete do vereador Ernaninho.
VALOR: R$ 2.406,16 ( Dois mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos). 
Mensal.
VIGENCIA: 12 (doze) meses.
VERBA: “ 3.3.90.36.15- Aluguel de imóvel  – Pessoa física.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II c/c § 2º da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2016.  
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela Câmara Municipal e pelo repre-
sentante Marcelo Weber Maciel, pela Locadora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/15
PROCESSO LICITATÓRIO N° 61.763/15
TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 
FUTEBOL E FUTSAL PARA EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETIÇÕES 
OFICIAIS DO MUNICÍPIO
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/02/2016.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 09:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE 
NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMEN-
TOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPONÍ-
VEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 04 DE FEVEREIRO DE 2016.
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/15
PROCESSO LICITATÓRIO N° 61.758/15
TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE 
CONTROLE DE ENDEMIAS/DENGUE 
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/02/2016.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 15:00 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE 
NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMEN-
TOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPONÍ-
VEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 04 DE FEVEREIRO DE 2016.
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 Administrativo 
n.º 60.027/16 (IN n.º 006/16), com fundamento no inciso III do Artigo 25 da Lei 
8666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada em promo-
ção de espetáculos artísticos para apresentação da “Banda Express” para o Carnaval 
2016 na Rua da Praia, em atendimento a Secretaria de Cultura e Turismo.
São Sebastião, 04 de fevereiro de 2016.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 Administrativo 
n.º 60.031/16 (IN n.º 007/16), com fundamento no inciso III do Artigo 25 da Lei 
8666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada em promoção 
de espetáculos artísticos para apresentação da “Banda Tribalance” para o Carnaval 
2016, no Bairro de Boissucanga, em atendimento a Secretaria de Cultura e Turismo.
São Sebastião, 04 de fevereiro de 2016.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 Administrativo 
n.º 60.037/16 (IN n.º 008/16), com fundamento no inciso III do Artigo 25 da Lei 
8666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada em promoção 
de espetáculos artísticos para apresentação da “Banda Pratatun” para o Carnaval 
2016, no Bairro de Barra do Una, em atendimento a Secretaria de Cultura e Turis-
mo.
São Sebastião, 04 de fevereiro de 2016.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 Administrativo n.º 
60.039/16 (IN n.º 009/16), com fundamento no inciso III do Artigo 25 da Lei 
8666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada em promoção 
de espetáculos artísticos para apresentação da “Banda Nova Era” para o Carnaval 
2016, na Praça do Coreto, em atendimento a Secretaria de Cultura e Turismo.
São Sebastião, 04 de fevereiro de 2016.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 Administrativo n.º 
60.040/16 (IN n.º 010/16), com fundamento no inciso III do Artigo 25 da Lei 
8666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada em promoção 
de espetáculos artísticos para apresentação da “Banda Tradição do Carnaval” para 
o Carnaval 2016, na Praça do Coreto, em atendimento a Secretaria de Cultura e 
Turismo.
São Sebastião, 04 de fevereiro de 2016.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SETRADH001 – Processo n.º 
61.535/15
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: para fornecimento de vales transporte aos usuários do serviço social aten-
didos pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, Núcleos, Centros 
de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado 
da Assistência Social (CREAS).
Prazo: 05 (cinco) meses
Modalidade: IN nº 019/15
Valor: R$ 12.560,00 (doze mil, quinhentos e sessenta reais)
Data: 04.01.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luis Fernando Corazza Genioli 
pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SETRADH002 – Processo n.º 
61.537/15
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Para fornecimento de vales transporte aos usuários do Bolsa Família aten-
didos pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano.
Prazo: 05 (cinco) meses
Modalidade: IN nº 020/15
Valor: R$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais); 
Data: 04.01.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luis Fernando Corazza Genioli 
pela contratada.
.
Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEESP003 – Processo n.º 61.538/15
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Para fornecimento de vales transporte para atletas em treinamento prepara-
tório para as competições oficiais.
Prazo: 12 (doze) meses 
Modalidade: IN nº021/2015
Valor: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil, quinhentos reais);
Data: 04.01.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luis Fernando Corazza Genioli 
pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SESAU004– Processo n.º 61.533/15
Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Para fornecimento de vales transporte para os pacientes portadores do ví-
rus HIV, atendidos pelo Centro de infectologia Municipal – CEMIN.
Prazo: 12 (doze) meses. 
Modalidade: IN. nº 018/15
Valor: R$ 12.256,00 (doze mil, duzentos e cinquenta e seis reais); 
Data: 04.01.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luis Fernando Corazza Genioli 
pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEGUR005 – Processo n.º 61.286/15
Contratada: Rizzo S/A 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Para fornecimento de solução integrada de automação inteligente de pro-
cessos.
Prazo:  12 (doze) meses.
Modalidade: PP. 45/15
Valor: R$ 4.057.063,80 (quatro milhões, cinquenta e sete mil, sessenta e três reais 
e oitenta centavos).
Data: 04.01.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Roberto Borges Boaventura  
pela contratada.

Extrato do 02º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2015SEADR001 – 
Processo n.º 61.431/14
Contratado: Ecopav Construção e Soluções Urbanas Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original, o acréscimo das 
quantidades de serviços ao objeto do Contrato Original, a inclusão da cláusula de 
reajuste, o reajuste de 10,4762% conforme índice IPCA-IBGE.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 16.084.434,01 (dezesseis milhões, oitenta e quatro mil, quatrocentos e 
trinta e quatro reais e um centavo).
Modalidade: PP n.º 0045/14
Data: 05.01.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luiz Alberto Poggio pelo con-
tratado.

Extrato do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo – 2014SE-
ESP078 – Processo n.º 61.174/14
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e Comércio 
Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A rescisão unilateral do contrato administrativo n.º 2014SEESP078, cele-

brado entre o município de São Sebastião e a empresa gama construções civis, enge-
nharia, incorporações e comércio Ltda., dispensa por justificativa n.º 011/14, para 
execução de serviços remanescentes de construção do centro esportivo do Jaraguá, 
com fornecimento de material e mão de obra.
Data: 28.01.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi Pelo Contratante.

Extrato do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo – 2015SEC-
TUR041 – Processo n.º 61.487/14
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações E Comércio 
Ltda.
Contratante: Município e São Sebastião.
Objeto: A rescisão unilateral do contrato administrativo n.º 2015SECTUR041, ce-
lebrado entre o município de São Sebastião e a empresa gama construções civis, 
engenharia, incorporações e comércio Ltda., tomada de preços n.º 017/14, para 
prestação dos serviços de construção do portal de entrada da cidade – Costa Nor-
te – Rodovia SP 55 km 112+780m – bairro Canto do Mar, com fornecimento de 
material e mão de obra.
Data: 28.01.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante.

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 69
CONCURSO PÚBLICO 01/2014
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBAS-
TIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Final e 
Classificação dos aprovados no Concurso Público aberto pelo EDITAL DE CON-
CURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2014, de 17 de ABRIL DE 2014, publicado em 
17.04.2014, bem como os editais de Classificação Final e Homologação, publicados 
no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião e SH Dias Consultoria, 
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser lotado 
na Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, município de São Sebastião, con-
forme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua 
Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 11 (quinta-feira) 
de fevereiro de 2016 e 15 (segunda-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 e certificado de especialização da área que concorre ou 
Certificado de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos no 
Edital de abertura para cada cargo)
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 (CREMESP, COREN, 
CROSP etc..) 
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancá-
rio 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 (xe-
rox da  face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo, conf. 
item h do edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, 
conf. item h  do edital de abertura deste concurso ou protocolo de solicitação 
t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documentação. 

§ 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, mu-
nido de instrumento de procuração particular com firma reconhecida com poderes 
específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habili-
tado, no local, data e horário indicados, será considerada desistência do concurso, 
legitimando a convocação de outro candidato observada a ordem de classificação. 
Art. 3º - 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. 4º - 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 concurso.
Art. 5º - 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, 05 de fevereiro de 2016.

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

ANEXO I 
Auxiliar Administrativo
 Classif./Insc./ Candidato
79 MAA 504551 NIKOLAY ALEXANDER DE PONTES ALMEIDA

Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica
 Classif./Insc./ Candidato
102 MAE 500015 JULIA DE SOUZA SANTOS

Assistente Social da Atenção Básica
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Classif./Insc./ Candidato
7  SAS 508647 PABLO HENRIQUE DA SILVA 

ANEXO I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALI-
DADES
(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Concurso Público da FSPSS-Funda-
ção de Saúde Pública de São Sebastião).

IDENTIFICAÇÃO
Nome:__________________________________________________
Documento de Identidade: _____________________Cargo:____________   
Inscrição Concurso nº: __________  Classificação: _____ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identificado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício pro-
fissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de advertência, multa, 
suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera 
federal, estadual, distrital ou municipal.
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que AINDA RESPONDE...
(     ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, que JÁ RESPONDEU...
... a processo no exercício profissional ou de qualquer função pública, conforme dis-
criminado a seguir:
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal
Penalidade:_______________________________________________
Andamento:________________________________________________
(   ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer Estado da 
Federação na qual teria como parte lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença tran-
sitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Esta-
do _______________________________, no qual teria como parte 
lesada a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):________________________________________________.
(     ) DECLARA não ter sido condenado (a) em processo criminal em qualquer Es-
tado da Federação.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença transitada 
em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado __________, 
com seguinte teor (podendo ser resumido):__________________________.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com sentença transitada em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado____________________, 
relativo a CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor 
(podendo ser resumido):___________________________.

D E C L A R A entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida no edital 
de chamamento nº 01/2014, bem como ter ciência de que deverá entregar certidão 
de distribuição cível no prazo de 30 dias, como forma de cumprimento das normas 
editalícias.
D E C L A R A, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das informações ora 
prestadas poderá acarretar a eliminação do concurso, sem prejuízo da responsabili-
dade penal pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no Código Penal 
Brasileiro.

São Sebastião, _____/_____/______.
_____________________________________ (assinatura do candidato)

Testemunhas:
_________________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público
_________________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público

Nos últimos dias, a Prefeitura de São Sebastião 
executou novamente o nivelamento e a colocação 
de material adequado nos pontos mais críticos das 
vias públicas existentes nos Sertões do Cacau e do 
Piavú, ambos em Cambury, na Costa Sul do muni-
cípio. A iniciativa é uma constante e visa eliminar 
os buracos para amenizar os problemas enfrentados 
pelos moradores e turistas. Sem a intervenção, o trá-
fego de veículos fica prejudicado em determinadas 
localidades das ruas.  

Em função do solo encharcado e úmido, a Regio-
nal Boiçucanga achou por bem reprogramar o tra-
balho para logo após o feriado de Carnaval. Dentre 
as vias que receberam o tratamento estão: a entrada 
do condomínio Village, a avenida Praias do Litoral e 
as ruas Rio das Pedras e Tijucas, onde nessa última 
a Secretaria das Administrações Regionais (Seadre) 
também vistoriou o andamento gradativo da pavi-
mentação.

Ainda em Cambury, a Prefeitura efetuou os ser-
viços de capina e limpeza na avenida do Camburizi-

Foto: Seadre/PMSS

Prefeitura coloca novamente material 
adequado nas ruas dos Sertões do 

Cacau e do Piavú, em Cambury

nho e na rua Patriarca Antônio José Marques, além 
de nivelar com a máquina patrol as ruas Manacá e 
Piau. 

Em Boiçucanga, nesta semana, os servidores con-
tinuaram algumas atividades já iniciadas e começa-
ram outras. Uma delas é o recolhimento (cata-tre-
co) de entulhos e materiais descartados de maneira 
inadequada nos locais públicos, como na Estrada do 
Cascalho, ginásio de esportes, ruas Maria Aparecida 
de Moura, Rio Pequeno, Tropicanga, da Pousada, 
Vila Nova, antiga Caxambu e travessas, além da ave-
nida Walkir Vergani. 

A equipe também realizou o corte da grama e co-
letou a vegetação na Praça da Alegria. A capina, a ro-
çada e a limpeza geral nas escolas Professor Antônio 
Luiz Monteiro e Walkir Vergani e ainda no ginásio 
de esportes situado na Estrada do Cascalho, foram 
outras ações da Regional Boiçucanga. 

Já Boracéia recebeu os serviços de roçada em al-
gumas ruas e na escola municipal, além da limpeza 
de praia. 

Os trabalhos foram executados pela equipe da Secretaria das Administrações Regionais
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A Prefeitura de São Sebastião faz hoje (5) e ama-
nhã (6), manutenção nas vias públicas no Topova-
radouro, região central da cidade. Equipes realizam 
serviços de patrolamento e manutenção em diver-
sas ruas situadas do bairro. 

De acordo com o secretário da Seadre (Secreta-
ria das Administrações Regionais), Sérgio Félix, a 
Prefeitura faz uso de patrol, retroescavadeira, rolo e 
caminhão para os serviços de manutenção nas vias 
públicas no Topovaradouro. 

“Usamos 10 caminhões de bica corrida. A pa-
trol deu início com os trabalhos, tiramos a sujeira 
e aproveitamos para colocar material compactado”, 
explicou o secretário sobre os esforços para realizar 
melhoras nas vias públicas. 

A Prefeitura de São Sebastião prossegue com o 
projeto de revitalização do Centro Histórico da ci-
dade. As obras avançam e atualmente as equipes de 
trabalho estão na recuperação da rua João Copertino 
dos Santos, próximo ao Paço Municipal.

As equipes trabalham na colocação de novas tu-
bulações, recuperação das calçadas e troca de pavi-
mentação. A intervenção potencializa o turismo e faz 
parte da quarta fase de revitalização das ruas e orla no 
Centro do município.

Arnaldo Klajn/PMSS

Topovaradouro recebe manutenção em 
vias públicas antes do Carnaval

Ele contou que o objetivo da tarefa é manter as 
ruas em condições de tráfego tanto aos condutores 
de veículos como aos pedestres, além de eliminar 
buracos. A passagem da máquina patrol para nivelar 
as vias públicas na região é uma constante, já que a 
ação do tempo estraga o serviço. A medida é paliati-
va; visa eliminar e evitar a formação de lama, poeira 
e buracos, dando mais durabilidade ao serviço. 

Na próxima quarta-feira (10), o Mutirão de Lim-
peza retornará ao bairro de Barequeçaba, e no dia 
seguinte, segue para a Topolândia. 

Dengue  
O secretário Sérgio Felix também destacou a 

ação da Prefeitura, via parceria de secretarias em 

trabalhos em conjunto, como nos mutirões, para 
assegurar uma qualidade na limpeza nas ruas e es-
forços no combate à dengue.  “Nós estamos com 
parceira com a Sesau (Secretaria de Sáude), onde 
após as limpezas, as equipes de saúde passam para 
orientar e tirar dúvida de moradores”, disse.  

As equipes de agentes da Casa da Dengue per-
correm as ruas do bairro e distribuem panfletos 
informativos explicando sobre os riscos da doença 
e ensinando as diversas formas de proliferação do 
mosquito transmissor da dengue, zika e chicun-
gunya.

Disk 
O secretário frisou ainda que fiscais da Prefei-

tura, das áreas da Saúde, Fazenda, Obras e Meio 
Ambiente e outros departamentos da Administra-
ção Municipal trabalham para orientar, notificar 
e, se necessário, autuar 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 provar que 
tomou as medidas necessárias para a remediação 
do lixo como, por exemplo, a contratação de ca-
çamba para o seu destino final e de forma correta. 
Sérgio Félix ressaltou a necessidade de conscienti-
zação sobre a importância no cuidado com o lixo 
doméstico e a limpeza de terrenos e calçadas. Ele 
enfatizou que a Prefeitura dispõe à comunidade o 
disque denúncia para queixas sobre descarte irre-
gular de lixo e entulho. 

O morador pode ligar para o 0800-7725307 e fa-
zer o seu registro. O disque denúncia serve como 
serviço para ouvir o munícipe, caso flagre o depósi-
to irregular de lixo, móveis, e entulhos em vias pú-
blicas. Além deste, há outros números que podem 
ser acionados: 0800 7700776 (Meio Ambiente) e 
3891-3454 (Casa da Dengue), levando em consi-
deração os trabalhos desenvolvidos pela Adminis-
tração no combate ao transmissor da doença, o 
mosquito Aedes aegypti.

Revitalização do Centro Histórico continua na 
Rua João Copertino

O Centro Histórico se renova à medida que avan-
ça o projeto de revitalização, desenvolvido pela Ad-
ministração Municipal.

Investimento
A Prefeitura firmou convênio com o Dade (De-

partamento de Apoio ao Desenvolvimento das Es-
tâncias) para investimento de aproximadamente R$ 
7 milhões, destinados à restauração de vias públicas 
no Centro Histórico.

As obras realizadas pela atual Administração con-
templam a revitalização com respeito aos padrões es-
téticos e arquitetônicos do local, em razão da impor-
tância na historicidade para o município.

O projeto do Poder Executivo apresenta cerca de 
20 ruas para recuperação e otimização turística do 
Centro Histórico. Além de trecho revitalizado entre a 
Videoteca e a prainha do Tebar Praia Clube, há a tro-
ca de piso (na calçada) e decks de madeira em toda a 
extensão da Rua da Praia.

Máquina patrol realiza serviços de manutenção nas ruas do bairro
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Fotos: Rosangela Falato

Prefeitura avança com pavimentação 
em ruas das Cigarras

Pacote de obras incluirá, no total, 46 vias públicas em vários bairros ao longo de São Sebastião

Com mais de 200 ruas pavimentadas, a Prefei-
tura de São Sebastião prossegue com o projeto de 
melhorar a infraestrutura básica do município. O 
pacote das obras de pavimentação da Fase 2 do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC 2), em 
convênio com o Governo Federal, avança pelo bair-
ro das Cigarras e inclui, no total, o calçamento de 46 
vias públicas ao longo do município.

A ordem de serviço para a execução das obras 
foi assinado pelo prefeito Ernane Primazzi em 7 de 
dezembro do ano passado, em compromisso com a 
empresa vencedora da licitação, a Volpp Construto-
ra e Transportes Ltda EPP, para a concretização das 
obras.

Os trabalhos foram iniciados no mesmo mês pela 
Rua das Algas, no bairro das Cigarras, que já está 
pronta. Agora, os funcionários seguem com os ser-
viços de colocação de guias e sarjetas, calçadas e 
canaletas para escoamento das águas pela Rua dos 
Coqueiros onde o calçamento foi iniciado na esqui-

na com a Rua das Algas. Parte da Rua dos Coqueiros 
até a esquina com a Rua Jangada já está com a calça-
da pronta. Do trecho dessa via pública até a esquina 
com a Rua das Maritacas, os trabalhadores seguem 
com a colocação de guias e sarjetas para posterior 
calçamento que também beneficiará os moradores 
da Rua das Maritacas, um pequeno trecho sem sa-
ída. Nessa fase, também será executada a pavimen-
tação da Rua Jangada e o trecho da Enseada ainda 
não contemplado. Ainda no bairro das Cigarras, está 
previsto calçamento nas ruas Santa Rita, Santa Ma-
ria, dos Guaiás, Manoel de Paula e Rua Praia Linda.

Mais bairros
De acordo com informações da Prefeitura, o cro-

nograma de obras segue trâmite técnico necessário 
para garantir a qualidade dos serviços. Primeiro é 
realizada a sondagem de cada rua a ser pavimentada 
para análise do tipo de solo, cálculos e estudos dos 
materiais apropriados. Os dados são encaminhados 

Confira a listagem das ruas 
contempladas nos demais bairros

Boiçucanga
01. Rua das Flores

02. Rua Cesário Furtado de Oliveira
03. Rua Francisco Scarpa

04. Rua Ipê
05. Rua Joaquim Francisco de Oliveira

06. Rua Pindamonhangaba
07. Rua Butantã

08. Rua Flamboyã

Baleia
01. Rua Itapeva

02. Rua Formosa

Barra do sahy
01. Travessa Loanda

02. Rua do Pontal
03. Rua Maria Caetana de Abreu

04. Travessa Itabuna
05.  Rua Izidoro Jorge

06. Rua Aristides Tavares
07. Rua Manoel Tavares

08. Rua Geraldo Marques
09. Rua Anastácio Jorge

10. Rua Florípedes da Conceição
11. Rua Sargento Vicentino Marques

12. Rua Manoel C. dos Santos

canto do mar
01. Rua Adalias
02. Rua Azaleias

03. Travessa Izaura Maria da Costa
04. Rua Ipês

05. Rua Flor de Maio
06. Rua Cravo

Jaraguá
01. Rua Rita Eduarda do Nascimento

enseada
01. Rua Paladino Simeão Santana

02. Rua Sebastião Felipe de Freitas

Barequeçaba
01. Rua Itatiba

02. Rua Comendador Emilio Romi
03. Rua Casemiro de Abreu

04. Rua Cantídio Moura Campos
05. Rua Evaristo da Veiga

06. Alameda dos Eucaliptos

para a análise da empresa e Caixa Econômica Fe-
deral. O pacote inclui, no total, oito bairros. Além 
das Cigarras com 9 ruas contempladas, serão bene-
ficiadas 6 ruas de Barequeçaba, na região central. Na 
Costa Norte, constam os bairros do Canto do Mar 
(6), Jaraguá (1) e Enseada (2). Na Costa Sul, serão 
pavimentadas 8 ruas em Boiçucanga, duas na Baleia 
e 12 em Barra do Sahy.

Trabalhos seguem no bairro das Cigarras que terá nove ruas pavimentadas no 
cronograma anunciado pela Administração
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Cerca de 700 professores participaram na quinta-feira (4) de um encontro de 
boas-vindas para o ano letivo de 2016. Na ocasião, os educadores foram presente-
ados com duas palestras que falaram sobre os desafios da escola e interação com 
estudantes. O prefeito Ernane Primazzi, que esteve no evento, saudou os profes-
sores e desejou um excelente retorno a todos. “A educação de São Sebastião tem 
avançado muito graças ao esforço de cada um de vocês, vamos continuar cami-
nhando juntos em 2016 em busca de um ensino muito melhor”, disse.

A secretária da Educação, Angela Couto, salientou que é muito importante que 
todos busquem a positividade na elaboração de sua jornada diária na escola. “As 
palavras têm muito poder, por isso, é necessário procurar e olhar o melhor lado 
de tudo sempre, para que possamos encarar os desafios do dia-a-dia com leveza, 
visando o sucesso e a felicidade de um ano produtivo e saudável”, declarou.

Momentos
A primeira palestra foi ministrada por Liane Castilho, voluntária há mais de 27 

anos no Programa Amor Exigente e Membro do Conselho Deliberativo da Fede-
ração do programa. Com o tema o “O aluno no século XXI”, Liane conversou com 
os professores sobre a importância que as novas mídias exercem no cotidiano do 
aluno, bem como em sua realidade escolar.

“Nenhuma sociedade permanece igual depois da incorporação das novas mí-
dias. É preciso que a escola torne-se mais dinâmica na inserção da tecnologia 
durante o processo de ensino, pois o cérebro destes estudantes está mais rápido, 
mais visual e instantâneo. Portanto, precisamos nos adaptar a esse novo modelo 
devido ao avanço tecnológico que altera a forma de pensar e agir dos indivíduos”, 
reforçou Liane.

Ela disse também que o conhecimento é uma construção plural, colaborativa, 
coletiva, conectiva, dinâmica e multimídia. “A grande magia de ser professor está 
no fato de que ele tem o poder de ajudar na construção de um mundo melhor, 
capacitando crianças e jovens, a fim de que se tornem seres humanos capazes de 
serem felizes e conscientes, ou seja, bons cidadãos”, completou.

Em um segundo momento, os professores tiveram a oportunidade de assistir 

Foto: Beatriz Rego | PMSS 

Professores são recepcionados em evento 
solene no Teatro Municipal

a apresentação da escritora e contadora de histórias Kiara Terra, com tema “A 
palavra partilhada - história colaborativa para viver o tempo como um presente”.

Há 15 anos ela criou um método de narração de histórias chamado história 
aberta, que são narrativas colaborativas que acontecem com participação do pú-
blico. “Este tipo de atividade tem se tornado um instrumento pedagógico abran-
gente tanto na formação de professores quanto em espaços de mediação de obras 
de arte museus exposições” afirmou Kiara.

Encontro motivacional reafirma missão importante da educação municipal


