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leI - nº.2373/2016
“Dispõe sobre a regulamentação dos serviços de remoção de entulhos com caçambas, revoga a 
Lei 1619/2002 e dá outras providências”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal da Estância de São Sebastião, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Artigo 1º- As empresas que exploram a atividade de coleta de resíduos de construção civil e de 
resíduos verdes com caçamba ficam sujeitas às normas estabelecidas nesta lei. 
Parágrafo único – Para efeitos legais, as definições de resíduos de construção civil e resíduos 
verdes são aquelas elencadas nos incisos I e II do artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº 
112/2010, que trata sobre a Regulamentação do Plano de Gerenciamento Integrado de Resí-
duos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Verdes, e no Código de Trânsito Brasileiro no que 
tange ao estacionamento e parada.
Artigo 2º- A permanência e transporte das caçambas estacionárias deverão obedecer aos seguin-
tes critérios e exigências:
I. As caçambas deverão ser colocadas e permanecer no interior do imóvel onde serão coletados 
os resíduos de construção civil e/ou resíduos verdes. 
II. Se, comprovada a impossibilidade de colocação da caçamba no interior do imóvel, será per-
mitida a colocação da caçamba estacionária, mediante autorização expressa do Órgão Executivo 
de Trânsito Municipal, no leito carroçável da via pública, desde que à distância mínima de 20cm 
(vinte centímetros) e máxima de 40cm (quarenta centímetros) da guia da sarjeta, de modo a 
permitir o escoamento de águas pluviais, sendo vedada a colocação sobre as caixas coletoras de 
águas pluviais ou outros dispositivos de drenagem.
III. As caçambas deverão possuir dimensões máximas de 280cm (duzentos e oitenta centíme-
tros) de comprimento por 180cm (cento e oitenta centímetros) de largura e 140cm (cento e 
quarenta centímetros) de altura.
IV. Deverão ser pintadas na cor laranja.
V. Deverão conter o nome, CNPJ e telefone da empresa proprietária perfazendo um espaço de 
50% (cinqüenta por cento) de cada lateral.
VI. Deverão ser adesivadas com 03 (três) dispositivos refletivos em cada lateral, 03 (três) dis-
positivos refletivos na parte traseira e 03 (três) dispositivos refletivos na parte frontal a 30cm 
(trinta centímetros) abaixo da borda superior. Os dispositivos refletivos deverão possuir 30cm 
(trinta centímetros) de comprimento por 05cm (cinco centímetros) de altura, com as cores 
vermelha e branca, sua fixação deve ser permanente.
§1º.  O volume transportado não poderá exceder a borda da caçamba.
§2º. A fim de impedir queda de materiais durante o transporte, as caçambas estacionárias deve-
rão possuir tampas ou tela como dispositivo de cobertura.
§3º. O pedido de autorização referido no inciso II deste artigo deverá ser protocolizado no 
Órgão Executivo de Trânsito Municipal, por escrito, informando o período necessário para o 
estacionamento da(s) caçamba(s) na via.
 §4º. O solicitante deverá informar ainda, no pedido, o nome completo da empresa e de seu 
representante, bem como informações de telefone, e-mail e endereço para contato.
§5º. O prazo para apreciação do pedido ou para solicitação de documentação que entender per-
tinente é de 05 (cinco) dias úteis.
Artigo 3º- É vedada a colocação e permanência de caçamba estacionária na via e área pública, 
quando  não estiverem sendo utilizadas para a coleta de resíduos.
Artigo 4º- O prazo máximo de permanência das caçambas estacionárias nas vias públicas  é de 
07 (sete) dias corridos, contado o dia da colocação.
Artigo 5º- Nas Avenidas Guarda Mor Lobo Viana, Manoel Hipólito do Rego, Manoel Teixeira, 
Walkir Vergani, Francisco Loup e Mãe Bernarda fica proibida a permanência de caçamba esta-
cionária aos sábados, domingos e feriados.
Artigo 6º- Verificada a infração, a empresa proprietária da caçamba será notificada para regula-
rização da situação no prazo máximo de 12 horas. O não atendimento da notificação implicará 
nas seguintes penalidades: 
I - Após o prazo de 12 horas da notificação e permanecendo a infração, a empresa proprietária 
da caçamba será multada R$ 90,00 (noventa reais);
II - Após 24 horas da primeira multa e persistindo a infração, a empresa será multada em R$ 
180,00 (cento e oitenta reais) e a Prefeitura poderá apreender a caçamba, recolhendo-a em de-
pósito ou pátio próprio, donde não poderá sair sem autorização expressa do Órgão Executivo 
de Trânsito Municipal.
§1º- A autorização para liberação da caçamba somente será expedida com a comprovação do 
pagamento de todos os encargos relativos à multa, remoção e estadia do bem.
§2º- Os valores referidos nos incisos I e II deste artigo serão corrigidos anualmente pelo INPC, 
considerando o termo inicial, a data da publicação desta lei.
Artigo 7º- Aplica-se esta lei também aos veículos que prestam os serviços de remoção de resídu-
os de construção e resíduos verdes.
Artigo 8º- A fiscalização será exercida pelo Órgão Executivo de Trânsito Municipal, por meio 
de seus agentes. 
Artigo 9º- As empresas prestadoras deste tipo de atividade terão prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias para se adequarem a esta lei.
Artigo 10- Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos artigos 24 e 25 da Lei Complemen-
tar nº 112/2010 que trata sobre a Regulamentação do Plano de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Verdes, e do Código de Trânsito Brasileiro no 
que tange ao estacionamento e parada.
Artigo 11- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação ficando desde já revogadas as 
disposições contrárias.
São Sebastião,   23   de fevereiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 75/2015

leI complementar
nº 204/2016
“Dispõe sobre a declaração  de ZEIS que especifica”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI,  Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribui-
ções legais, faz saber que a Câmara  Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 
Complementar:
Art. 1º-  É  declarada  ZEIS – Zona de Especial Interesse Social,  imóvel, situado na Costa Sul  
deste município de São Sebastião, SP,  que assim  se descreve e se caracteriza:
 – Localizada na Estrada Tijucas, em Cambury: Inicia-se no ponto P1 definido pelas coorde-
nadas N: 7.371.319,256 m e E: 435.625,905 m, na lateral da Estrada Tijucas, confrontando 
com Área sem Inscrição Cadastral, deste segue até o ponto P2 definido pelas coordenadas N: 
7.370.941,334 m e E: 435.210,001 m, com distância de 596,92m em curva, pela lateral da Es-
trada Tijucas; deste segue até o ponto P3 definido pelas coordenadas N: 7.371.057,773 m e E: 
435.179,387 m, com azimute de 345°16’10” e distância de 120,40 agora confrontando área sem 
inscrição cadastral; deste segue até o ponto P4 definido pelas coordenadas N: 7.371.198,530 
m e E: 435.044,148 m, com azimute de 316°08’43” e distância de 195,20 agora confrontan-
do com área sem inscrição cadastral; deste segue até o ponto P5 definido pelas coordenadas 
N: 7.371.265,261 m e E: 435.115,661 m, com azimute de 46°58’52” e distância de 97,81 
pela lateral da Rua Otávio Fontes; deste segue até o ponto P6 definido pelas coordenadas N: 
7.371.235,327 m e E: 435.126,831 m, com azimute de 159°32’10” e distância de 31,95m pela 
lateral da Travessa da Rua Otávio Fontes; deste segue até o ponto P7 definido pelas coordenadas 
N: 7.371.263,216 m e E: 435.242,445 m, com azimute de 76°26’17” e distância de 118,93 agora 
confrontando com área sem inscrição cadastral; deste segue até o ponto P8 definido pelas co-
ordenadas N: 7.371.235,124 m e E: 435.269,287 m, com azimute de 136°18’12” e distância de 

38,85 agora confrontando com área sem inscrição cadastral; deste segue até o ponto P9 definido 
pelas coordenadas N: 7.371.338,570 m e E: 435.433,524 m, com azimute de 57°47’42” e distân-
cia de 194,10 agora confrontando com área sem inscrição cadastral; deste segue até o ponto P1 
definido pelas coordenadas N: 7.371.319,256 m e E: 435.625,905 m, com azimute de 95°43’58” 
e distância de 193,35m. O perímetro acima descrito encerra uma área de 122.061,19 m2. 
Art. 2º- Eventuais terrenos não edificados, situados no interior do perímetro da área  declarada  
ZEIS nesta Lei Complementar, são considerados de interesse e utilidade  pública  para fins de  
desapropriação   com a  finalidade  de implantação de áreas verdes, áreas de lazer, áreas institu-
cionais e áreas para instalação de habitação de interesse social.
Art. 3º- Esta lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposi-
ções em contrário.
São Sebastião,    23 de fevereiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  Complementar nº  22 /2015
SAJUR/SEHAB/nsa

leI complmentar - nº.205/2016
“Dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras pro-
vidências”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribui-
ções legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei 
Complementar:

capÍtUlo I
Da polÍtIca mUnIcIpal DoS DIreItoS Da crIanÇa e Do aDoleScente
Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e esta-
belece normas gerais para a sua adequada aplicação.
Art. 2º. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente no município far-
se-á por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, as-
segurando-se a proteção integral e a prioridade absoluta, conforme preconiza a Lei Federal nº 
8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente - e suas alterações.
Parágrafo único. As ações a que se refere o caput deste artigo serão implementadas por meio de:
I - Políticas sociais básicas de educação, saúde, esporte, cultura, lazer e trabalho;
II- Serviços, programas e projetos de Assistência Social, para aqueles que deles necessitem;
III- Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligên-
cia, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV – Serviço de identificação e localização dos pais e dos responsáveis, por crianças e adolescen-
tes desaparecidos, bem como a localização destes.
V – Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente;
VI – Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do con-
vívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito a convivência familiar de crianças e ado-
lescentes;
VII – Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes 
afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou 
adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.
Art. 3º. A política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente será exe-
cutada através do Sistema de Garantia de Direitos – SDG, composto pela seguinte estrutura:
I – Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
III – Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA;
IV – Conselhos Tutelares;
V – Entidades de Atendimento governamentais e não governamentais, regularmente registra-
dos, adolescentes e famílias , a exemplo dos CREAS/CRAS e CAPs. ( Casa da Criança).

capÍtUlo II
Da conFerÊncIa mUnIcIpal DoS DIreItoS Da crIanÇa e Do aDoleS-
cente
Art. 4º. Fica instituída a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, espa-
ço colegiado de caráter deliberativo, composta por delegados, representantes das entidades ou 
movimentos da sociedade civil organizada,  diretamente ligados à defesa ou ao atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente, e do Poder Executivo, devidamente credenciados, que se 
reunirão a cada dois anos, sob a coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA mediante regimento e calendário próprios.
Parágrafo único. O conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
poderá convocar motivadamente Conferência extraordinariamente, por decisão da maioria de 
seus membros.
Art. 5º. A conferência será convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do  
Adolescente – CMDCA, em período determinado pelo Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CONANDA, ou por iniciativa própria, através de edital de convoca-
ção, publicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o qual constará o Regulamento 
da Conferência.
§1º. Para a realização da Conferência, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA constituirá comissão organizadora paritária, garantindo a participação de 
adolescentes.
§2º. Em caso de não-convocação por parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA dentro do prazo referido no caput deste artigo, a iniciativa caberá a 
1/3 (um terço) das entidades registradas no referido Conselho, que formarão comissão paritária 
para organização e coordenação da Conferência.
§ 3º. Em qualquer caso, cabe ao Poder Público garantir as condições técnicas e materiais para 
realização da Conferência. 
Art. 6º. A convocação da Conferência deve ser amplamente divulgada nos principais meios de 
comunicação de massa, bem como através de convocação oficial às entidades, organizações e 
associações definidas no Regulamento da Conferência.
Art. 7º. Serão realizadas pré- conferências com o objetivo de discutir propostas como etapa pre-
liminar à Conferência.
§ 1º. A forma de convocação e estruturação das pré-conferências, a data, o horário e os locais 
de sua realização serão definidos no edital de convocação da Conferência, com a elaboração de 
um cronograma.
§ 2º. O CMDCA se empenhará no sentido da metodologia apropriada à faixa etária para a rea-
lização dos trabalhos.
Art. 8º. Os delegados da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
representantes dos segmentos da sociedade civil serão credenciados com antecedência, garan-
tindo a participação dos representantes de cada segmento, com direito à voz e voto, conforme 
dispuser o Edital de Convocação e o Regulamento da Conferência.
Art. 9º. Os delegados do Poder Executivo na Conferência serão indicados pelos gestores esta-
duais, regionais e municipais de cada política setorial de atendimento à criança e ao adolescen-
te, mediante ofício enviado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CMDCA, no prazo de até 10 (dez) dias anteriores à realização da Conferência, garantindo 
a participação dos representantes das políticas setoriais que atuam direta ou indiretamente na 
defesa dos direitos da criança e do adolescente, com direito a voz e voto.
Art. 10. Compete à Conferência:
I – Aprovar o seu Regimento;
II – avaliar através de elaboração de diagnóstico, a realidade da criança e do adolescente no Mu-
nicípio;

III- fixar as diretrizes gerais da política municipal de atendimento à criança e do adolescente no 
biênio subsequente ao de sua realização;
IV – eleger os segmentos não governamentais titulares e suplentes representantes da sociedade 
civil organizada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
V – eleger os representantes do município para as Conferências realizadas com abrangência re-
gional e/ou estadual;
VI – aprovar e dar publicidade às suas deliberações, através de resolução.
Art. 11. A conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente possui caráter deli-
berativo, e suas deliberações relativas à política de atendimento à criança e ao adolescente serão 
incorporadas ao Planejamento Estratégico dos órgãos públicos encarregados de sua execução e 
a suas propostas orçamentárias com a mais absoluta prioridade, observado o disposto no artigo 
4º. Caput e parágrafo único, alíneas “c” e “d”, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e 
artigo 227, caput, da Constituição Federal.
Art. 12. O Regulamento e o Regimento da Conferência irão dispor sobre sua organização e 
sobre o processo eleitoral dos segmentos não governamentais representantes da sociedade civil 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, mencionados 
no art. 15 desta Lei.
Parágrafo único. A eleição dos segmentos não governamentais será realizada em assembleia pró-
pria de cada segmento, durante a Conferência, sob fiscalização do Ministério Público. 

capÍtUlo III
Do conSelHo mUnIcIpal DoS DIreItoS Da crIanÇa e Do aDoleScente 
– cmDca
Art. 13. Fica instituído o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, como órgão deliberativo, controlador e fiscalizador das ações da política municipal 
de atendimento à criança e ao adolescente, assegurada a participação popular paritária por meio 
de organizações representativas, vinculado à SEGOV – Secretaria de Governo.
Art. 14. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA será com-
posto por 15 (quinze) (?ou 10?) representantes governamentais e 15 (quinze) representantes 
não-governamentais, sendo que para cada titular haverá um suplente.
Art. 15. Os representantes governamentais serão os Secretários Municipais das pastas abaixo 
relacionadas ou outros representantes indicados por estes, dentre os servidores preferencial-
mente com atuação e/ou formação na área de atendimento à Criança e ao Adolescente, os quais 
justificadamente poderão ser substituídos a qualquer tempo, sendo:
I – 2 (dois) representantes da SETRADH
II- 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
III – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
IV- 1(um) representante do NRE;
V – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
VI- 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura;
VII- 1(um) representante da Secretaria Municipal de Administração;
VIII- 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Comunicação.
Parágrafo único. Os Secretários Municipais titulares das pastas acima mencionadas são conside-
rados membros natos e, caso não possam exercer as funções de conselheiro, ser-lhe-á facultado 
indicar um representante, desde que este tenha poder de decisão no âmbito da Secretaria.
Art. 16. Os representantes não-governamentais serão eleitos na Conferência Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente, sendo:
I – 4 (quatro) representantes de entidades não-governamentais de atendimento a criança e ao 
adolescente;
II – 2 (dois) representantes de Associações de pais, Professores e Servidores, vinculadas a rede 
municipal, estadual e particular de educação e Instituições de Ensino Superior Privadas;
III – 4 (quatro) representantes de organizações não-governamentais de defesa e garantia de di-
reitos e de apoio às entidades de atendimento da criança e adolescente;
§1º. Os segmentos não-governamentais eleitos deverão indicar seus representantes, garantindo 
que estes tenham preferencialmente atuação e/ou formação na área de atendimento ou defesa 
dos direitos da Criança e do Adolescente.
§2º. As entidades citadas no inciso I deverão estar registradas e ter seus programas também 
arquivados no Conselho Municipal dos Direitos.
§3º. É facultada a participação efetiva no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Ado-
lescente – CMDCA 04 (quatro) representantes de adolescentes acima de 16 anos de idade, re-
sidentes no município, desde que organizados sob diversas formas (jurídica, política ou social) 
em grupos que tenham como objetivo a conscientização de seus direitos, devendo ser eleitos 
dentre os delegados da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
§4º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Educação e da representação do Núcleo Regional da Secretaria 
de Estado da Educação, estimulará a organização e participação dos adolescentes matriculados 
no ensino fundamental e médio em entidades estudantis, nos moldes do previsto no art. 53, 
inciso IV, da Lei Federal nº 8.069/90

capÍtUlo  IV
Da eleIÇÃo DoS repreSentanteS Da SocIeDaDe conSelHo mUnIcIpal 
DoS DIreItoS Da crIanÇa e Do aDoleScente
Art. 17. O processo de eleição dos Conselheiros não governamentais do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizado na Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.
Art. 18. O colégio eleitoral será formado por delegados indicados e/ou eleitos pelas entidades 
não-governamentais que tenham programas registrados no Conselho Municipal  dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, organizações não-governamentais de defesa e garan-
tia de direitos e de apoio às entidades de atendimento da criança e adolescente, Associações 
de Pais, Professores e Servidores e outras entidades representativas dos diversos segmentos da 
sociedade previamente cadastradas, conforme previsto em Resolução específica a ser expedida 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
§ 1º. A entidade, organização e associação que tiver interesse em pleitear uma vaga no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA deverá apresentar sua candida-
tura através de requerimento, até 20 (vinte) dias antes da Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.
§2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA dará ampla 
publicidade da relação das entidades consideradas habilitadas a concorrer a uma das vagas da 
sociedade civil junto ao órgão, dando ciência pessoa ao Ministério Público, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da data prevista para realização da Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.
Art. 19. A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CMDCA é considerada de interesse público relevante, não sendo remunerada, e gozara da 
presunção de idoneidade moral.
§1º. Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – CMD-
CA deverão prestar informações sobre as demandas e deliberações do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA aos seus representados, garantindo assim a 
participação efetiva nas reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissões temáticas.
§2º. O exercício da função de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CMDCA está condicionado à participação em no mínimo uma comissão temática, bem como 
nas reuniões do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente local.
Art. 20. A eleição dos representantes da sociedade junto ao Conselho Municipal dos Direitos de 
Criança e Adolescente – CMDCA será fiscalizada pelo Ministério Público.
§1º. A Assembleia de eleição será instalada em primeira chamada com 50¢ (cinquenta por cen-
to) dos votantes ou em segunda chamada, após 10(dez) minutos, com qualquer número de 
votantes.
§2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA dará posse 
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aos conselheiros eleitos no prazo máximo de 15(quinze) dias após o término da Conferência, fi-
cando as despesas com a publicação do ato administrativo respectivo as expensas do município.

capÍtUlo V
Da competÊncIa
Art. 21. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA:
I – Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
II – Formular, acompanhar, monitorar e avaliar a Política Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, fixando prioridades para a consecução das ações, a captação e a aplicação de 
recursos;
III- Conhecer a realidade do município e elaborar o plano de ação anual;
IV – Difundir junto à sociedade local a concepção de criança e adolescente como sujeitos de di-
reitos e pessoas em situação especial de desenvolvimento, zelando para efetivação do paradigma 
da proteção integral como prioridade absoluta nas políticas e no orçamento público;
V-  Acompanhar o Orçamento Criança e Adolescente – OCA, conforme o que dispõem a Lei 
Federal nº 8.069/90 e as Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
VI- Estabelecer critérios, estratégias e meios de fiscalização das ações governamentais e não-
governamentais dirigidas à infância e à adolescência no âmbito do município, que possam afetar 
suas deliberações;
VII- Registrar as entidades não governamentais que executam programas destinados ao aten-
dimento de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, conforme previsto no art. 91, da 
Lei Federal nº 8.069/90, bem como as entidades governamentais e não-governamentais que 
executam programas socioeducativos destinados ao atendimento de adolescentes, autores de 
ato infracional, conforme previsto no art. 11, da Lei Federal nº 12.594/2012;
VIII- Registrar os programas executados pelas entidades de atendimento governamentais e não 
governamentais, que prestem atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, 
de acordo com o que prevê o art. 90, da Lei Federal nº 8.069/90, bem como as previstas no art. 
430, inciso II da Consolidação das Lei do Trabelho (conforme redação que lhe deu a Lei Federal 
nº 10.097/2000);
IX – Regulamentar, organizar e coordenar, bem como adotar todas as providências que julgar 
cabíveis, para a eleição e a posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA e dos Conselhos Tutelares do Município;
X – Receber petições, denúncias, representações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito 
ou descumprimento dos direitos assegurados às crianças e adolescentes, bem como tomar as 
providências que julgar necessárias;
XI- Instaurar, por meio de comissão específica, de composição paritária, sindicância adminis-
trativa e processo administrativo disciplinar para apurar eventual falta funcional praticada por 
Conselheiro Tutelar no exercício de suas funções, assegurando ao acusado o exercício ao con-
traditório e à ampla defesa, e encaminhar a conclusão ao Poder Executivo local.
XII – Gerir o Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA, no sentido de definir a utili-
zação dos recursos alocados no Fundo, por meio de Plano de Trabalho e Aplicação, fiscalizando 
a respectiva execução;
XIII – Sugerir a inclusão de datação no Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, no âmbito da Política Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, zelando para que neles sejam previstos os recursos necessários 
à execução da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente, com a prioridade 
absoluta preconizada no art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei Federal nº 8.069/90 e no art. 
227, caput, da Constituição Federal.
XIV – Sugerir proposta de lei voltada relacionada à infância e à adolescência, oferecendo apoio 
e colaborando com o Poder Legislativo;
XV – Fixar critérios de utilização das verbas subsidiadas  demais receitas, aplicando necessaria-
mente percentual para o incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e adoles-
centes em situação de risco, órfãos ou abandonados, na forma do disposto no atr. 227, § 3°, VI, 
da Constituição Federal;
 XVI – Integrar-se com outros órgãos executores de politicas públicas direcionadas à criança e ao 
adolescente, e demais conselhos setoriais.
XVII – Mobilizar a opinião pública no sentido d área da criança e do adolescente;
XVIII – Instituir as Comissões Temáticas   e/ou Intersetoriais necessárias para o melhor 
desempenho de suas funções, as quais tem caráter consultivo e vinculação ao Concelho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
XIX – Publicar, ainda que resumidamente, as suas deliberações e resoluções no Órgão Oficial do 
Município , seguindo os mesmos trâmites para publicação dos demais atos do Poder Executivo 
Municipal. 
§ 1°. O Concelho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente promoverá, no máximo 
a cada 02 (dois) anos, a reavaliação dos programas destinados ao atendimento de crianças, ado-
lescentes e famílias em execução no município, observando o disposto no art. 90, § 3°, da Lei 
Federal n° 8.069/90.
§ 2°. O Concelho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente promoverá, no máximo 
a cada 04 (quatro) anos, a reavaliação do registro das entidades de atendimento de crianças, 
adolescentes e famílias com atuação no município, observado o disposto no art. 91, §§ 1° e 2°, 
da Lei Federal n° 8.069/90.
§ 3°. O Concelho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA manterá 
arquivo permanente no quais serão armazenados, por meio físico ou eletrônico ou ambos todos 
os seus atos e documentos a estes pertinentes. 
§ 4°. Constará do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA, dentre outros:
I – A forma de escolha do presidente e vice-presidente do órgão, bem como, na falta ou impedi-
mento de ambos, a condução dos trabalhos pelo decano dos conselheiros presentes, nos moldes 
do contido no art. 13 § 3°, desta Lei;
II – As datas e horários das reuniões ordinárias do CMDCA, de modo que se garanta a presença 
de todos os membros do órgão e permita a participação da população em geral;
III – A forma de notificação  das reuniões extraordinárias do CMDCA,  de comunicação aos 
integrantes do órgão, titulares e suplentes, do   Juizo   e da  Promotoria Pública, ambos  da In-
fância e da Juventude, da Ordem dos Advogados do Brasil, do  Conselho Tutelar, bem como da  
população em geral,  se dará   por intermédio dos órgãos de divulgação local, além do Boletim 
Informativo Oficial do Município.
IV- A forma de inclusão das matérias na pauta de discussão e deliberação, com obrigatória  co-
municação prévia aos mencionados no  inciso anterior, será feita com antecedência mínima de 
10 dias;
V – A possibilidade de discussão  de temas  que não tenham sido previamente incluidos em 
pauta, desde que considerados relevantes ou urgentes, ou ambos, notadamente, especialmente 
sempre que houver provocação do Juízo e da Promotoria Pública, ambos da Infância e da Juven-
tude, , representante da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Conselho Tutelar;
VI– O  quórum mínimo necessário à instalação das sessões  ordinárias e extraordinárias do 
CMDCA, que não ser inferior à metade mais um do número total de Conselheiros, bem como 
o procedimento a adotar caso não seja  aquele número atingido.;
VII – A criação de câmaras ou comissões temáticas,  em caráter permanente ou temporário, 
para análise prévia de temas específicos , como políticas básicas, proteção especial, orçamento  e 
fundo, comunicação, articulação e mobilização disciplinar, entre outras;
VIII – A função meramente opinativa  da câmara ou da comissão , a que serefere o inciso an-
terior,  com a previsão de que, efetuada, efetuada a análise da matéria , que deverá ocorrer em  
momento  anterior à reunião do CMDCA, a câmara ou comissão, deverá  apresentar relatório 
informativo  e opinativo à plenária do órgão, ao qual compete a tomada da decisão respectiva.
IX – A forma como ocorrerá  a discussão das matérias colocadas em pauta, com a apresentação 
do relatório pela câmara  ou comissão  temática e possibilidade  da convocação  de representan-
tes da administração pública  ou especialista no assunto  para esclarecimento dos conselheiros  
acerca  de detalhes sobre a matéria em discussão. 
X – Os impedimentos para participação  das entidades ou  dos conselheiros nas câmaras, comis-
sões e deliberações do Órgão;
XI – O direito de os representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advo-
gados do Brasil e Conselho Tutelar, pressentes à reunião, manifestarem-se  sobre as matérias  em 
discussão, querendo;
XII – A forma como se dará a manifestação de representantes de entidades não integrantes do 
CMDCA, bem como dos cidadãos em geral presentes à reunião;
XIII – A forma como será efetuada a tomada de votos, quando os membros do CMDCA es-
tiverem aptos a deliberar sobre a matéria colocada em discussão, com a previsão da forma  de 
solução da questão, no caso de ocorrer empate, devendo ser assegurada sua publicidade, preser-
vado, em qualquer caso, a identidade das crianças e adolescentes a que se refiram as deliberações 
respectivas.
XIV – A forma como será deflagrado e conduzido o procedimento administrativo, com vistas à 
exclusão do CMDCA, de entidade ou de seu representante, quando a reiteração de faltas injus-

tificadas ou prática  de ato incompatível com a função, nos moldes desta Lei.
XV – A forma como será efetuada a avaliação da qualidade e eficiência dos programas e servi-
ços destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, bem como 
conduzidos os processos de renovação periódica dos registros das entidades e programadas, nos 
moldes do previsto pelo art. 90, § 3º, da Lei Federal nº 8.069/90 e suas alterações. 

capÍtUlo VI
Do manDato DoS conSelHeIroS mUnIcIpaIS Do cmDca
Art. 22. Os representantes da sociedade junto ao CMDCA terão mandato de 2 anos, permitida 
um reeleição consecutiva, e os representantes do governo local terão seus mandatos condicio-
nados à sua permanência à frente das pastas respectivas. 
§ 1º. Em caso de  vacância , a nomeação do suplente será para completar o prazo de mandato 
do substituído.
§ 2º. O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – CMDCA será considerado extinto antes do término regulamentar, nos casos de:
I – Falecimento;
II -  Renúncia;
III – Ausência injustificada a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas, no perío-
do de 12 (doze) meses, a contar da primeira ausência;
IV – Enfermidade que exija licença médica por mais de 6 (seis) meses;
V – Procedimento incompatível com a dignidade das funções ou com os princípios que regem a 
administração pública, estabelecidos pelo art. 4º, da lei Federal nº 8.420/92;
VI – Condenação por crime comum ou de responsabilidade;
VII – Mudança de residência do município;
VIII– Perda de vínculo com o Poder Executivo, com a entidade, organização ou associação a 
que represente;
(***)§ 3º -  Nas hipóteses do inciso V, do parágrafo anterior, a cassação do mandato do membro 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, será precedida 
de procedimento administrativo a ser instaurado pelo próprio Órgão, observado o disposto nos 
art. 77 a 82 desta Lei, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas e penais ca-
bíveis.
§ 4º - Perderá a caga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMD-
CA, a entidade não-governamental que perdes o registro ou o registro de seus programas, bem 
como aquelas entidades cujos representantes, titular e suplente, incidirem nos hipóteses previs-
tas no inciso III do § 2º deste artigo.
§ 5º -  Ocorrendo a cassação do mandato e conselheiro representante do do governo, o Conse-
lho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA efetuará, no prazo de 24 ho-
ras, comunicação  ao Prefeito Municipal e ao Ministério Público para  adoção das providências  
necessárias , no sentido da imediata nomeação de novo membro, bem como mandar apurar a 
responsabilidade  administrativa do cassado.
§ 6º - Em sendo cassado o mandato de Conselheiro representante da sociedade civil, o Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA  convocará seu suplente 
para tomr posse imediatamente, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público  
para as providências que houver por bem adotar.
§ 7º - Em caso e substituição de conselheiro, a entidade, organização, associação e o poder pú-
blico  deverão comunicar oficialmente o ao Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente  - CMDCA, e indicar o motivo  da substituição e  o novo representante.
§ 8º - Nos casos de exclusão,  ou renúncia de entidade não governamental, integrante do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e desde que nõ haja su-
plente, será imediatamente convocada  assembleia  das entidades para para que seja suprida a 
vaga existente.

SeÇÃo VII
Da eStrUtURA e FUncIonamento Do conSelHo mUnIcIpal DoS DIreI-
toS Da crIanÇa e Do aDoleScente
Art. 23. O Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente –CMDCA reunir-se-á 
na forma e periodicidade estabelecidas no seu Regimento, no mínimo 1 (uma) vez por mês, e 
terá a seguinte estrutura:
I – Mesa Diretiva, composta por:
a)Presidente;
b)Vice-Presidente;
c)1º Secretário e
d)2º Secretário.
e) 
II – Comissões Temáticas ou Intersetoriais;
III – Plenária;
IV – Secretaria Executiva;
V – Técnicos de Apoio.
§ 1º. Tendo em vista o disposto no art. 260-I, da Lei Federal nº 8.069/90, o Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, por intermédio da Segov – Secretaria de 
Governo, dará ampla divulgação de seu calendário de reunião ordinárias e extraordinárias à co-
munidade, assim como ao Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar.
§ 2º. As pautas contendo as matérias a serem objeto de discussão e deliberação nas reuniões 
ordinárias e extraordinárias do concelho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA serão previamente publicadas e comunicadas aos conselheiros titulares e suplentes, 
Juízo e Promotoria da infância e Juventude, Concelhos Tutelares, bem como à população em 
geral.
§ 3º. As sessões serão consideradas instaladas após atingidos o horário regulamentar e o quorum 
regimental mínimo.
§ 4º. As decisões serão tomadas por maioria de votos, conforme dispuser o regimento interno 
do Órgão, salvo disposição em contrário prevista nesta Lei.
§ 5º. As deliberações e resoluções do CMDCA serão publicadas nos órgãos oficiais e/ou na 
imprensa local, seguindo os mesmos trâmites para publicação dos demais atos do Executivo, 
porém gozando de absoluta prioridade.
§ 6º. As despensas decorrentes da publicação deverão ser suportadas pela administração públi-
ca, através de dotação orçamentária especifica.
Art. 24. A mesa diretiva será eleita pelo Concelho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA, dentre os seus membros, nos primeiros 30 (trinta) dias de vigência do 
mandato, em reunião plenária com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos conselheiros.
§ 1º. compete à mesa diretiva dirigir os trabalhos e organizar as pautas das plenárias.
§2º. A presidência deverá ser ocupada alternadamente por conselheiros representantes da so-
ciedade civil e do governo.
§ 3º. O mandato dos membros da mesa diretiva será de 01 (um) ano, vedada a recondução. 
Art. 25. As comissões temáticas serão formadas pelos membros titulares e suplentes do Conce-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, sendo respeitada a parida-
de, e facultada a participação de convidados, técnicos e especialistas. 
Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão caráter consultivo e serão vinculadas ao Con-
celho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
Art. 26.  A Plenária é composta pelo colegiado dos membros titulares e suplentes do Concelho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, sendo a instância máxima de 
deliberação e funcionará de acordo com o Regimento do Concelho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA.
Art. 27. A Secretaria Executiva terá por atribuição oferecer apoio operacional e administrativo 
ao Concelho Municipal c, devendo para isso ser composta por 01 (um) estagiário.
Art. 28.   Serão também designados para prestar apoio técnico ao assistente social e 01 (um) 
advogado/procurador do município, em acumulação de funções, sem desligar – se da adminis-
tração municipal.
§ 1º. Para o adequado e ininterrupto funcionamento do Concelho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA., o Poder Executivo Municipal deverá oferecer estrutura 
física, equipamentos, materiais de expediente  funcionários disponíveis do quadro do Municí-
pio. 
§ 2º. Constará da Lei Orçamentária Municipal a previsão dos recursos necessários ao funcio-
namento regular e ininterrupto do Concelho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDCA, observando o principio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao 
adolescente, nos moldes do previsto no art 4 º, caput e par. único, da Lei n° 8.069/90 e art 227, 
caput, da Constituição Federal.
                           
capÍtUlo VIII
Do FUnDo mUnIcIpal Da InFÂncIa e aDoleScÊncIa – FIaI
Art. 29. Fica criado o fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA, que será gerido e ad-
ministrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

§1º. O fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA, tem por objetivo facilitar a captação, 
o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações e atendimento a 
criança, adolescente e suas respectivas famílias.
§2º. As ações de que trata o parágrafo anterior referem-se prioritariamente aos programas de 
proteção especial à criança e ao  adolescente em situação de risco social e pessoal, cuja necessi-
dade de atenção extrapola o âmbito de atuação das politicas sociais e básicas.
§3º. Os recursos captados pelo Fundo Especial para a Infância e Adolescência servem de mero 
complemento ao orçamento público dos mais diversos setores de governo.
§ 4º. Constituirão  o Fundo  a que se refere o parágrafo anterior:
I– O valor da multa aplicada pelo Conselho Tutelar e aquelas resultantes de condenação ju-
dicial ;
II – Dotação consignada no orçamento do Município;
III– Recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional;
IV– Por doações e contribuições ;
V - Rendas, depósitos e aplicações de capitais;
Art. 30. O Fundo referida nesta Lei será regulamentado por Decreto do Poder Executivo local, , 
no prazo de até 90 dias, na forma da Resolução nº 137/2010 do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, ou de  outra que venha a substitui-la.
Art. 31. A gestão do Fundo será atribuição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, sob a supervisão da Segov - Secretaria Municipal de Governo

capÍtUlo IX
Do  conSelHo  tUtelar
Art. 32.  O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade civil de zelar pelo bom cumprimento dos direitos da criança e do adolescen-
te, definidos na Lei Federal nº 8.069/90, com a alteração introduzida com a  Lei Federal nº 
12.696/12 e por esta Lei.
§ 1º. Fica ratificada a criação de dois Conselho Tutelares neste Município, sendo um para aten-
der a população Costa Sul e o outra para atender a população do Centro da cidade  e da Costa 
Norte deste Município. 
§ 2º. Cabe à Administração Municipal viabilizar local para instalação do Conselho Tutelar, bem 
como a fixação da faixa horária de atendimento à população por parte dos Conselheiros Tutela-
res, cabendo a estes informar à referida Administração o critério de revezamento na cobertura 
dos atendimentos fora do horário de expediente, com ampla divulgação junto à comunidade. 
§ 3º. Cabe ainda ao Município fazer incluir no processo legislativo da Lei Orçamentária previsão 
de recurso ao funcionamento dos Conselhos Tutelares, inclusive quanto à remuneração,  encar-
gos e formação continuada dos seus membros;
 § 4º. Os Conselhos Tutelares do Município, obrigam-se a, no prazo máximo de 90 dias, conta-
dos da publicação desta Lei, tendo por referência esta Lei e a Lei  nº 8.069/90,  a elaborar um 
único Regimento Interno  que estabelecerá a forma de sua atuação, e o enviará ao    ao Conselho  
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,   à Administração Municipal,   por inter-
médio da Segov – Secretaria de Governo, bem como ao órgão local do Ministério Público para 
apreciação e eventual apresentação de proposta de alteração.
§ 5º. Os Conselhos Tutelares deverão reunir-se com todos os seus Conselheiros, ao menos uma 
vez a cada 15 dias, para fazer avaliações de seu trabalhado e discussão de matéria de seu interesse. 
Art. 33. Na forma do disposto na lei federal nº 12.696/12, que alterou a redação dos art. 132, 
134, 135 e 139, da Lei Federal nº 8.069/90,     o Conselheiro Tutelar será eleito para esse cargo, 
com   mandato de 4 anos e fará jus:
 a)  Ao  status de servidor público municipal temporário, enquanto perdurar o respectivo man-
dato, com a remuneração   mensal da Referência c-8, da Tabela de Vencimentos dos  Servidores  
Municipais;
b)À Gratificação Natalina;
c) Ao gozo de férias anuais de 30 dias, remuneradas e acrescidas de 1/3;
d)Cobertura da Previdência Social    Oficial;
e)  Licença maternidade;
f)Licença paternidade

capÍtUlo  X
atrIBUIÇÕeS, competÊncIa e DeVereS DoS conSelHeIroS tUtelareS
Art. 34. Tendo por referência a Lei  nº 8.069/90  alterada pela Lei 12.594/12, a competência de 
cada  Conselho Tutelar será determinada:
I – Pelo domicílio dos pais ou responsáveis pela criança ou adolescente;
II – Pelo lugar onde se encontra a criança ou o adolescente.
§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente o Conselho Tutelar do lugar da ação ou da 
omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.
§ 2º. O acompanhamento da execução das medidas de proteção poderá ser delegada ao Conse-
lho Tutelar  do local da residência dos pais ou responsáveis, ou do local onde sediar-se a entida-
de em que a criança ou adolescente estiver acolhido. 
Art. 35. São deveres do Conselheiro Tutelar, na sua condição de servidor público temporário:
I – Cumprir suas atribuições com eficiência, zelo, presteza, dedicação e rendimento funcional, 
sugerindo providencias à melhoria e aperfeiçoamento da atividade tutelar;
II – Atuar com probidade, moralidade e impessoalidade, procedendo  de modo adequado às 
exigências da função, adotando sempre atitudes leais, éticas, honestas e, mantendo espírito de 
cooperação e solidariedade para com os colegas de trabalho, a todos tratando com urbanidade, 
decoro e respeito.
III – Prestar contas, com apresentação de relatório trimestral extraído do SIPIA CT WEB, até o 
quinto dia útil do mês subsequente, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA, com o fito de serem definidas estratégias e as providências recomendáveis 
à solução de problemas existentes.
 IV – Manter conduta pública e particular ilibada;
V – Zelar  pelo prestígio da instituição;
VI – Tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares do Conse-
lho Tutelar a que servir e demais integrantes de órgãos de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente.
VII – Identificar-se previamente em suas manifestações funcionais;
VIII– Dispensar dedicação exclusiva  à causa do Conselho Tutelar a que  estiver vinculado, 
vedado exercício  concomitante de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada, 
ressalvado o exercício do magistério, desde que haja compatibilidade de horário entre ambas, 
sob pena de perda do mandato de Conselheiro Tutelar
Art. 36.  É vedado aos membros do Conselho Tutelar:
I – Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer natureza, 
em razão do exercício da função;
II– Utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda, apoio  ou atividade político-
partidária;
III– Ausentar-se da sede do Conselho Tutelar, durante o horário de expediente, salvo quando 
em diligência  externa, relativa à sua atividade ou em caso de extrema necessidade, devidamente 
comprovado;
IV– Delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar, o desempenho da atribuição 
que seja de sua responsabilidade funcional;
V – Proceder de forma desidiosa;
VI– Descumprir as atribuições previstas em lei específica da função.
VII– Os Conselheiros Tutelares  deverão registrar  sua entrada e saída, no começo e no final do 
expediente, que será se segunda a sexta feira, das 8 horas às 18 horas, com intervalo para refeição 
de  duas horas,  cuja  ausência se dará  em grupos, de modo a que sempre  permaneça algum 
Conselheiro no local de trabalho. O registro do comparecimento poderá ser feito por meio me-
cânico ou pelo sistema de Livro Ponto ou eletrônico.
VIII– Haverá escala de sobreaviso no horário destinado à refeição e no horário noturno, que 
será estabelecida pelo Conselheiro Coordenador  eleito pelo grupo e dessa escala ,  cópia será 
remetida ao presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 
poderá fiscalizar  o cumprimento do horário de funcionamento do Conselho Tutelar.  bem 
como ao Departamento de Recursos Humanos da Administração Municipal, escala essa  que  
zelará para que os Conselheiros sejam submetidos à mesma carga horária semanal, excluídos 
os períodos de sobreaviso, que deverão ser distribuídos equitativamente entre seus membros.  

capÍtUlo XI
DaS relaÇÕeS InStItUcIonaIS Do conSelHo tUtelar com a aDmInIS-
tRAÇÃo pÚBlIca
Art. 36. Compete à Secretaria de Governo, ou  outra que vier a ser designada, disponibilizar 
o apoio material necessário ao bom funcionamento dos Conselhos Tutelares, inclusive com o 
encaminhamento à Secretaria da Saúde para os casos de acompanhamento psicológico continu-
ado .aos Conselheiros Tutelares que dele necessitar. 
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capÍtUlo  XII
Do proceSSo De eleIÇÃo DoS conSelHeIroS
Art. 37. Caberá ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA  dar início aos preparativos   da eleição dos Conselheiros Tutelares, com a antecedên-
cia mínima de 180 dias desse evento, com expedição de edital e ampla divulgação,  na forma do 
preceituado na   lei especial. 
§ 1º. O Edital para as eleições disporá sobre:
I – A composição nominal da Comissão do Processo Eleitoral;
II– As condições e requisitos necessários  à inscrição dos candidatos, com  indicação de prazos 
bem como os documentos a serem apresentados e a previsão de impugnações  e a forma de sua 
apreciação;
III– As regras do processo eleitoral, do desenvolvimento da campanha, as condutas permitidas 
e as vedadas, com as respectivas sanções.   
IV – O mandato e a posse dos Conselheiros
V – Do  calendário oficial deverá constar as datas e os prazos  do processo eleitoral, desde a 
publicação do edital até a pose  dos Conselheiros.
§ 2º. A Comissão do Processo Eleitoral  constituída em plenária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, presidida por seu Presidente e, paritariamen-
te organizada,  pelos  Conselheiros titulares e suplentes,  terá por encargo  organizar o texto do 
Edital da Eleição  que  será apreciado e deliberado  pelo referido CMDCA , cuja Resolução 
deverá ser  publicada no órgão oficial do Município, sem prejuízo do emprego de outros meios 
idôneos de divulgação.
Art. 38. Para ser aceita a inscrição para o cargo e Conselheiro Tutelar, o  candidato  deverá:
I – Ter no mínimo 21 anos de idade;
II-Ter reconhecida idoneidade moral, firmada em documento próprio, segundo critérios pré-
estipulados pelo Conselho  Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio de 
Resolução;
III– Residir no município de São Sebastião há, no mínimo, 1 (um) ano e comprovar  domicílio 
eleitoral;
IV – Estar no gozo de seus direitos políticos;
V – No momento do pedido de inscrição, apresentar diploma, certificado ou declaração de con-
clusão de ensino fundamental;
VI – Sob as penas da lei e sujeito à anulação da inscrição, firmar declaração de não ter sido pena-
lizado com a destituição do  cargo    de Conselheiro Tutelar;
VII– Em se tratando de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDCA, ou de servidor municipal, ocupante de cargo em comissão, deverá apresentar, 
no prazo máximo de 5 dias, comprovante de requerimento  de licença de suas funções, sob pena 
de cancelamento  da inscrição.
VIII– Formular seu pedido de inscrição em requerimento   assinado, onde constará além do 
nome, o codinome, se desejar,   cuja   protocolização se dará junto ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, até a data- limite  prevista no Edital, devida-
mente instruído com os documentos  neste exigidos.
§ 1º. É vedada a inscrição de candidato com codinomes iguais, devendo prevalecer o do primei-
ro candidato a efetuar sua inscrição, com exclusão dos demais codinomes. 
§ 2º.  No prazo  de 15 dias, contados da data de encerramento das inscrições de candidatos,  e 
resolvidas eventuais impugnações, a Comissão Processante Eleitoral homologará as inscrições  
e fará  publicar imediatamente  em Edital  o nome e eventuais codinomes, dos candidatos consi-
derados habilitados a participar do pleito, dele  dando ciência ao Ministério Público local;
§ 3º. Uma vez publicado o Edital a que se refere o parágrafo anterior, ficará automaticamente 
aberto o prazo para  impugnações de  candidatos que não atendam os requisitos exigidos  no 
Edital, impugnação essa que terá rito sumário e poderá ser proposta por quaisquer cidadãos, 
desde que instruída   com  elementos idôneos  de comprovação do alegado,  sob pena de arqui-
vamento.
§ 4º. Uma vez recebido o pedido de  impugnação, o candidato impugnado  será notificado para, 
no  prazo de 5 dias, apresentar defesa,  a Comissão do Processo Eleitoral decidirá em 3 dias, e 
dará ciência  pessoal da decisão ao candidato impugnado e ao Ministério Público com  afixação 
de  cópia da decisão na sede do CMDCA.  
§ 5º. Da decisão que acolher a impugnação, proferida pela Comissão do Processo Eleitoral, 
caberá recurso à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDACA, com  quorum mínimo de  50% de seus membros , no prazo de 3 dias, que manifes-
tará sua deliberação no prazo de 3 dias, em última instância, e dará ciência ao candidato contra 
quem foi interposta a impugnação, bem como ao Ministério Público.   
                                   
capÍItUlo XIII
Da apURAÇÃo Da eleIÇÃo
Art. 39. Os Conselheiros Tutelares serão eleitos em sufrágio universal, facultativo e secreto, por 
cidadãos da comunidade local, com domicílio eleitoral no município de São Sebastião, em elei-
ção que será coordenada pela Comissão do Processo Eleitoral referida nesta Lei, a qual poderá   
solicitar  apoio à Justiça Eleitoral local, tudo sob a fiscalização do Ministério Público.
Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente definirá  os 
locais de votação, zelando para que o agrupamento de seções eleitorais observe onde atuarão os 
Conselhos Tutelares, evitando concentração excessiva de eleitores, aos quais serão informa-
dos os locais de votação, com ampla divulgação e suficiente antecedência.
Art. 40. A eleição ocorrerá no primeiro domingo do mês de outubro do último ano do manda-
to em curso dos  Conselheiros  Tutelares  e a posse dos eleitos se dará no dia 10 de janeiro do 
ano subsequente, oportunidade em que cada Conselheiros empossado receberá  o respectivo 
diploma.
Art. 41. Em reunião prévia a Comissão do Processo Eleitoral dará conhecimento formal das 
regras da campanha a todos os candidatos declarados habilitados ao pleito, os quais firmarão 
compromisso de bem cumpri-las, oportunidade em que  serão cientificados   de que a vio-
lação de quaisquer das regras importará na  exclusão de sua candidatura no certame ou da 
cassação do seu diploma e da sua exoneração do cargo  público  provisório, conforme seja o 
caso, assegurada a ampla defesa.
Art. 42. As cédulas para votação manual serão elaboradas sob a supervisão  da Comissão do 
Processo Eleitoral, com parâmetros similares ao adotados pela Justiça Eleitoral. 
Art. 43. Com apoio da Segov – Secretaria de Governo do Município,  o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente adotará as seguintes providências:
a)-  selecionará e treinará os mesários, escrutinadores e respectivos suplentes;
b)– Solicitará a colaboração da Guarda Civil Municipal para das segurança ao pleito;
c)– Afixará  na  nos locais de votação lista da relação dos nomes e codinomes dos candidatos, 
renovando as que eventualmente forem danificadas.
Art. 44. Os presidentes das mesas receptora de voto lançarão em ata, na forma de modelo 
fornecido pela Comissão do Processo Eleitoral, eventuais ocorrências durante a votação, bem 
como o número de eleitores que tenham votado em cada urna.
Art. 45. O eleitor será orientado pelos mesários a votar em apenas um candidato de sua vontade.
Art. 46. Nos casos de dúvida sobre a condição do eleitor, seu voto será tomado em separado, 
colocado em sobrecarta que será lacrada e, na parte externa consignado  a expressão “voto 
em separado” e o motivo do seu voto haver sido tomado em separado, inserindo-a na urna e 
lançada  em ata a ocorrência e suas razões.
Art. 47. A mesa apuradora dos votos, que ficará a cargo da Comissão do Processo Eleitoral, 
se empenhará no aproveitamento dos votos dados, desde que não haja dúvida quanto à ver-
dadeira intenção do eleitor e nem que a cédula contenha letra, número ou traço que torne 
identificável o voto, hipótese em que este  será anulado.
Art. 48. A votação terá início às 9 horas e seguirá ininterruptamente até às 17 horas , quando 
será declarada encerrada a votação pelo presidente da mesa e lacradas as urnas.
§ 1º. Os eleitores que até a hora do encerramento estiverem no local de votação,  receberão 
senha e será admitidos  a votar.
§ 2º. Sem interferir nos trabalhos da mesa receptora de votos, os candidatos poderão fiscalizar 
pessoalmente a recepção e a apuração  dos votos, ou credenciar para isso  uma única  pessoa 
de maior idade, previamente cadastrada.
§ 3º. À medida em que se desenrolar a apuração dos votos, poderão ser apresentadas, des-
de que  prontamente,  impugnações, cabendo a decisão  à Comissão  do Processo Eleitoral, 
pelo voto majoritário de seus componentes, de tudo se lavrando ata circunstanciada, além de  
apensar à ata a cédula objeto da impugnação para, em sendo o caso de interposição de recurso 
por parte do interessado, ser apreciada  pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, que decidirá, em última instância, dentro de 3 dias., com ciência ao Ministério Público.
§ 4º. Cada Conselho Tutelar será composto por 5 Conselheiros
§ 5º. No caso de haver empate  na votação,  será eleito o candidato com idade mais elevada.
§ 6º. Nas hipóteses de desligamento do Conselheiro,  será chamado a substitui-lo por ordem 
de votação,  o mais votado dentre os não eleitos e assim sucessivamente.
Art. 49.  São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar  cônjuges, conviventes em 

união estável, inclusive união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afini-
dade, até 3º grau, inclusive.
Art. 50. Servidor público municipal que vier a se eleger Conselheiro Tutelar e pretender 
empossar-se, sendo  ocupante de cargo efetivo, terá que licenciar-se na forma do Estatuto do 
Servidor e manifestar sua opção por continuar recebendo seus vencimentos  ou a remunera-
ção prevista nesta lei, devida ao Conselheiro Tutelar.
§ 1º. Sendo o servidor eleito ocupante de cargo em comissão, terá que se desligar do serviço 
público municipal.
§ 2º. Nos casos de licença  do Conselheiro Tutelar para tratamento de saúde e outras previstas 
em lei,  a regra a ser  aplicada  é a da Previdência  Social.

capÍtUlo  XIV
regIme DIScIplInar
Art. 51. Considera-se infração disciplinar, para os efeitos desta lei, o ato praticado pelo Con-
selheiro Tutelar, tais como omissão dos deveres ou violação das proibições decorrentes da 
função que exerce, cujas sanções serão aplicadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.
Art. 52. São as seguintes as sanções disciplinares aplicáveis ao Conselheiro Tutelar:
I – Advertência por escrito, nos casos de não observância das atribuições e deveres previstos 
nesta Lei;
II – Suspensão disciplinar não remunerada, nos casos de reincidência da infração sujeita a 
advertência, com prazo não excedente a 30 dias;
III – Perda do mandato;
Parágrafo único - A pena de suspensão disciplinar poderá ser convertida em pena de multa, 
desde que haja conveniência para o Conselho Tutelar, na  base de 50% por dia, calculada 
sobre  a remuneração, na mesma proporção dos  dias de suspensão, com desconto em folha 
de pagamento., hipótese em que o Conselheiro Tutelar fica obrigado a cumprir sua jornada 
de trabalho normal. E o valor será recolhido ao Fundo Municipal da Infância e Adolescente.
Art. 53. Perderá o mandato o Conselheiro Tutelar que:
I – For condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime ou contravenção 
penal dolosos;
II – Tenha sido constantemente negligente, omisso, não assíduo ou incapaz de cumprir suas 
funções de Conselheiro Tutelar;
III – Praticar ato contrário à ética, à moralidade e aos bons costumes ou incompatível com 
o cargo, bem como deixar de cumprir  as atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente.
IV – Contribuir, de qualquer forma, para a exposição de crianças e adolescentes em situação 
de risco.
V – Receber vantagem indevida, em razão de suas atribuições, para si ou para outrem;
VI – Delegar a terceiro estranho ao Conselho Tutelar, o despenho de atribuição que seja de 
sua obrigação funcional;
§ 1º. Mediante provocação do Ministério Público ou por representação  fundamentada, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, a depender da gra-
vidade da conduta, poderá promover o afastamento temporário e imediato  do Conselheiro 
Tutelar, com suspensão dos vencimentos  ou não, a critério do CMDCA, na base de  50% .
§ 2º. A infração será apurada por Comissão especialmente designada pelo CMDCA, de 
composição paritária, de quatro membros, entre representantes do governo e da sociedade 
civil, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao acusado, podendo a Comissão orientar 
seu trabalho com auxílio da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município, nos moldes dos 
procedimentos utilizados pela Corregedoria Municipal, ao final da qual, enviará ao CMDCA 
relatório conclusivo, com sugestão da sanção que poderá ser aplicada ao infrator que, por sua 
vez,, o encaminhará à Plenária.
§ 3º. A Comissão terá o prazo de 30 dias para apresentar relatório, prorrogado,  se absoluta-
mente necessário, por decisão do CMDCA. 
§ 4º. Se a Sindicância evolver para Processo Administrativo Disciplinar, o CMDCA será o 
competente para instaurá-lo, devendo intimar o acusado para apresentar defesa em 10 dias. E 
acompanhar o processo até final decisão.
§ 5º. Não sendo o Conselheiro localizado, será ele citado por Edital, com prazo de 15 dias, 
no órgão oficial do Município, e na hipótese de não apresentar defesa, findo esse prazo, será 
decretada sua revelia e nomeado defensor dativo.
§ 6º. As sessões de julgamento serão públicas, ressalvados os casos em que o interesse público 
recomendar sigilo, a critério do CMDCA, por votação da maioria dos seus membros.
§ 7º. A votação, que resultará na penalização ou na absolvição do acusado, será nominal e com 
voto aberto e prevalecerá o voto da maioria presente ao julgamento.
§ 8º. Da decisão proferida pelo CMDCA será enviada cópia ao Chefe do Poder Executivo e 
ao Ministério Público local, para as providências cabíveis. 
§ 9º. Nas situações não previstas nas normas do Conselho Municipal da Criança e do Adoles-
cente, será aplicado subsidiariamente no processo disciplinar, as regras do Estatuto do Servi-
dor Público Municipal.

capÍtUlo XV
DaS entIDaDeS nÃo goVernamentaIS
 Art. 54. As entidades não governamentais de atendimento à criança e ao adolescente são res-
ponsáveis  pela manutenção das próprias unidades, assim  como o planejamento e a execução 
de programas de proteção    socioeducativa, na forma das leis aplicáveis. 

capÍtUlo XVI
DISpoSIÇÕeS tRAnSItÓrIaS
Art. 55. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente promoverá a revisão  do seu 
Regimento Interno, naquilo que julgar necessário, no prazo máximo de 60 dias da publicação 
desta Lei, de modo a adequá-lo às suas disposições.

capÍtUlo XV
Da DotaÇÃo orÇamentÁrIa
Art. 56. As despesas com a execução desta Lei correrão á conta da dotação orçamentária nº 
02.03.03.- 04122.7001.2234.
Art. 57. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e revoga as disposições em con-
trário, especialmente a lei 910/93 e suas alterações.
São Sebastião,   23  de fevereiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei Complementar nº 27/2015
SETRADH/SAJUR/nsa

leI  - nº  2371/2016       
“Dispõe sobre autorização para repasse de recurso à ABRAMT – Associação Brasileira dos 
Municípios com terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres para Embarque e Desembarque 
de Petróleo e Gás Natural.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI prefeito municipal de São Sebastião, no uso de suas atri-
buições legais faz saber que a Câmara dos Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei 
Complementar:
Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a repassar para à ABRAMT – Associação Bra-
sileira dos Municípios com terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres para Embarque e De-
sembarque de Petróleo e Gás Natural, com CNPJ n º 05.419.535/0001-15, com sede nesta 
cidade, a importância de até R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro  mil reais).
Parágrafo único: As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta da dotação 
orçamentária n º 04.122.7001.2.234, código reduzido 146, natureza da despesa 3.3.90.39 e 
onerará a Secretaria de Governo.
Artigo 2º- O repasse será efetuado em 12(doze) parcelas mensais iguais, e consecutivas, a 
partir do mês de janeiro de 2016, inclusive, e servirão para cobrir despesas necessárias, e 
mensalidades na área de assessoria jurídica especializada bem como perícia técnica e outras 
despesas, no âmbito das ações promovidas por outros municípios, nos limites de sua atuação.
Artigo 3º- O Poder Executivo fica autorizado, em sendo necessário, a abrir crédito adicional 
para fazer face às despesas decorrentes da execução da presente.
Artigo 4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,   23 de fevereiro de 2016.
   
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI   nº  68 /2015
SECAD/bv/nsa

leI - nº. 2372/2016                                                    
“Dispõe sobre a utilização de espaços às cantinas de escolas.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe conferem os art. 69, inciso III, c/c art. 101, §3º, ambos da Lei Orgâ-
nica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei:
Art. 1.º- É autorizado o uso dos espaços públicos, mediante concessão onerosa, localizados 
no interior das unidades escolares municipais, que se destinarem à instalação e exploração 
de cantina, exclusivamente à APM – Associação de Pais e Mestres da escola a que estiver 
vinculada.
Art. 2.º- A Associação de Pais e Mestres poderá, sob sua exclusiva responsabilidade, e desde 
que devidamente autorizada pelo Conselho Escolar da respectiva unidade, terceirizar, a título 
precário, os serviços de exploração da cantina, mediante processo licitatório por ela conduzi-
do, precedido de ampla divulgação, a realizar-se impreterivelmente no primeiro mês do ano 
letivo escolar, com observância, no que couber, dos preceitos da  8.666/93 e suas alterações.
Art. 3.º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, será regulamentada por Decreto, 
e revoga as disposições em contrário.
São Sebastião,  23 de fevereiro de 2.016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 67/2015
SEDUC/SAJUR/nsa

eDItal De conVocaÇÃo
proceSSo SeletIVo – eStagIÁrIoS 2015
nº 001/2015
PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CON-
VOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, APROVADOS EM PRO-
CESSO SELETIVO PARA COMPARECEREM AO DEPTO. DE RECURSOS HUMA-
NOS, SITO RUA: PREF. JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS 
25 a 29/02/2016, DAS 9h ÀS 17h, MUNIDOS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
XEROX DO RG., CPF., COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DECLARAÇÃO DE MA-
TRICULA ATUALIZADA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE 
A ADMISSÃO.
Pedagogia
Classificação:
55) Loren Sousa de Araújo
56) Camila de Oliveira Rodrigues
57) Nathália da Silva
58) Alberth de Sousa Mattos
59) Marcela Santos do Amaral
60) Rúbia de Freitas Silveira
61) Gabriela Martins dos Santos
62) Léia Rodrigues Gomes
63) Clara de Freitas Paes Souza
64) Thais Natale Conceição dos Santos
65) Luana de Souza dos Santos
ESCLARECEMOS QUE O NÃO COMPARECIMENTO DENTRO DO PRAZO ACIMA 
ESTIPULADO IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA 
FORMAL DA ADMISSÃO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS NESTA PREFEITURA.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Administração
24 de Fevereiro de 2016.

eXtRAto Do contRAto aDmInIStRAtIVo ao pa: 125/2016
LOCATARIA: Câmara Municipal de São Sebastião
LOCADORA: Maria Emília Ferreira viva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo originalmente 
estabelecido para a locação de imóvel não residencial para a instalação do gabinete do verea-
dor Simei, na forma do contrato original do PA nº131/2011
VALOR: R$ 1.841,36 (Um mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).
VIGENCIA: 07/02/2016 á 06/02/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II e § 2º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  
VERBA: “ 3.3.90.36.15.00 “ - Aluguel de imóvel  – Pessoa física.
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela Câmara Municipal e Maria Emília Ferrei-
ra Viva pela Locadora.

eXtRAto Do contRAto aDmInIStRAtIVo ao pa: 130/2016
LOCATÁRIA: Câmara Municipal de São Sebastião
LOCADOR: Eli Machado Severo.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo originalmente 
estabelecido, bem como o reajuste do valor, para a locação de imóvel não residencial sito à 
Rua Expedicionários Brasileiros, nº 239, Centro, São Sebastião/SP, para a instalação do gabi-
nete do vereador Coringa, na forma do contrato original do PA nº 286/2011.
 VALOR: R$ 2.437,92 (Dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). 
VIGENCIA: 14/02/2016 á 13/02/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II e § 2º da Lei Federal 8.666/93 e suas altera-
ções.  
VERBA: “ 3.3.90.36.15.00”- aluguel de imóveis- pessoa física.
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela Câmara Municipal e Srº. Eliazar Angelo 
Simioni pela locadora.

eXtRAto Do contRAto aDmInIStRAtIVo ao pa: 118/2016
LOCATÁRIA: Câmara Municipal de São Sebastião
LOCADOR: Olinda Quintal Rocha 
VALOR: R$ 1.584,64 ( Um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro cen-
tavos). Mensal.
VIGENCIA: 04/02/2016 á 03/02/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II e § 2º, ambos da Lei nº 8.666/93 e suas al-
terações.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação do prazo originalmente 
estabelecido, bem como o reajuste do valor, para a locação de imóvel não residencial sito 
à Avenida Emílio Granato, nº 5.636, sala 03, Enseada, São Sebastião/SP, para a instalação 
do gabinete do vereador Marcos Tenório, na forma do contrato original do PA nº 10/2013.  
VERBA: “ 3.3.90.36.15.00” Aluguel de imóvel  – Pessoa física.
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, pela Câmara Municipal e Srº Gabriel Francis-
co Rocha pela locadora.
A Prefeitura Municipal de São Sebastião convida os munícipes a participarem da Audiência 
Pública, em atendimento a Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal 
Artigo 9º parágrafo 4º, onde demonstrará o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimes-
tre de 2015, a ser realizada no dia 26/02/2016 às 18h, na Câmara Municipal.  

Nome dos  Aposentados  Decreto   Data da Ass. Do Prefeito
VERA LUCIA FERREIRA Nº 6375/2015 25/11/2015
SEVERINO JOAQUIM DE SOUZA  Nº 6306/2015 16/07/2015
NEUZA ALVES CORDEIRO Nº 6313/2015 30/07/2015
ANTONIO APARECIDO MARZANO Nº 6301/2015 13/07/2015
DENIZE DE SOUZA LAURA Nº 6317/2015 18/08/2015
ALIRA MARIA  PEREIRA DA PENHA  Nº 6376/2015 25/11/2015
JOÃO BATISTA DE JESUS Nº 6225/2015 19/02/2015
APRIGIO DOS SANTOS  Nº 6168/2015 10/12/2015
ANTONIO PAULO CONEJO Nº 6305/2015 16/07/2015
LUIZ CLAUDIO CELESTINO SILVA Nº 6276/2015 12/06/2015
MAGALI ARRABAL PACHECO Nº6245/2015 23/03/2015
MARIA AMELIA MONTEIRO Nº 6307/2015 16/07/2015
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Candidatos 
aprovados para 

estágios em Pedagogia 
são convocados pela 

Prefeitura

A Prefeitura de São Sebastião fez a instalação de 
tubulação para o tamponamento de linha de drena-
gem no bairro da Enseada, na Costa Norte do muni-
cípio, nesta terça-feira (23). 

O secretário da Secretaria das Administrações 
Regionais (Seadre), Sérgio Félix contou que a ação 
da Administração ocorreu na rua Sebastião Demé-
trio de Cássio, sendo usados dois caminhões e uma 
retroescavadeira nos trabalhos.  “Estivemos com 
os moradores há 10 dias, conversamos sobre o as-
sunto e logo nos mobilizamos para poder adquirir 
a tubulação e atender este pedido. Além disso, nos 
empenhamos a sanar os problemas com a vala e ain-
da estamos arrumando a área ao redor”, mencionou 
Félix. 

Por meio da Regional da Costa Norte, a Admi-

A Prefeitura de São Sebastião convoca os candi-
datos aprovados no processo seletivo para estagiá-
rios em Pedagogia. 

O grupo deve comparecer ao Departamento 
de Recursos Humanos (DRH), a partir das 9h de 
amanhã (25), munido de original e cópia dos se-
guintes documentos: carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência e declaração de matri-
cula atualizada, com o objetivo de iniciar o proces-
so de admissão. 

De acordo com o DRH, o não comparecimento 
dentro do prazo estipulado, ou seja, até a próxima 
segunda-feira (29), implica na desistência formal 
da admissão ao quadro de estagiários da Adminis-
tração.

Os classificados para o estágio são:
Loren Sousa de Araújo

Camila de Oliveira Rodrigues
Nathália da Silva

Alberth de Sousa Mattos
Marcela Santos do Amaral

Rúbia de Freitas Silveira
Gabriela Martins dos Santos

Léia Rodrigues Gomes
Clara de Freitas Paes Souza

Thais Natale Conceição dos Santos
Luana de Souza dos Santos

Serviço: O DRH fica na rua Prefeitura João 
Cupertino dos Santos, 218, no Centro. O atendi-
mento ao público é das 9h às 17h.

Estagiários devem comparecer ao 
DRH a partir de amanhã (25); o 

prazo para apresentação expira na 
próxima segunda-feira (29)

Foto: Setradh | PMSS 

Prefeitura coloca 
tubulações na Enseada

Para o trabalho foram usados dois caminhões e uma retroescadadeira 

nistração está implantando cerca de 20 tubos, de 1,5 
metro cada, para atender reivindicação dos morado-
res. Além disso, o entorno também está sendo ater-
rado. “Trata-se de uma vala de drenagem que corta a 
rua. É uma solicitação de 20 anos dos moradores. A 
atual Administração ouviu a comunidade, comprou 
as tubulações e investiu no local”, comentou Ary 
Moreira, chefe de divisão Regional Costa Norte.

 Em continuidade aos trabalhos de infraestrutu-
ra na Costa Norte, neste sábado (27), será realiza-
do operação de manutenção de via pública na Rua 
Ademir Fortunato, no Jaraguá. “Estaremos logo pela 
manhã. Chegaremos com bloquetes, equipes, cami-
nhões, e muita disposição para atender as necessi-
dades da população local”, destacou o secretário 
Sérgio Felix. 

Equipes instalam tubulação e realizam aterramento na rua Sebastião Demétrio de Cássio
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A Prefeitura de São Sebastião faz, através de par-
ceria com centros internacionais de pesquisas e ór-
gãos nacionais, participação em projeto cultural que 
irá promover Intercâmbio Cultural França-Brasil em 
março - mês do 380º aniversário de emancipação po-
lítico-administrativa do município. 

A atividade que recebe entre 13 e 19 de março, 14 
jovens artistas franceses do curso de arte, arquitetu-
ra e paisagismo da Universidade de Annecy/França, 
para projeto de “comunicação criativa, e participativa 
sobre morar em São Sebastião”. 

A secretária de Cultura e Turismo, Marianita Bue-
no, e a diretora de cultura, Vera Alonso reuniram-se 
com os coordenadores do projeto para acertar deta-

Faltam pouco mais de dez dias para que o maior 
evento motociclístico movimente a cidade, ou seja, 
para que comece o Mega São Sebastião – Encontro 
Nacional de Motociclismo. Marcado para ocorrer en-
tre 3 e 6 de março, a iniciativa do Abutres Motoclube 
Abutres do Brasil foi abraçada com carinho pela Pre-
feitura  e trará, entre outras atrações, show diários de 
rock com bandas locais. Realizado pela Assa Eventos, 
a expectativa é que o encontro atraia mais  de 50 mil 
motociclistas não somente dos motoclubes brasilei-
ros, mas também dos Estados Unidos, Japão, Espanha 
e Portugal entre outros países. 

De acordo com Diego Lagrota, o Diego 13, o pon-
to alto do evento tem cunho filantrópico, uma vez que 
para prestigiar o encontro é necessário a doação de 2kg 
de alimentos não perecíveis, com exceção de sal, os 
quais serão entregues, posteriormente ao Fundo Social 
de Solidariedade do município. 

Além disso, a festa prima pela segurança de seus 

lhes do intercâmbio que faz parte do calendário de 
eventos do aniversário da cidade. 

O encontro na última sexta-feira (19), contou 
com o francês Jacques Lolive, pesquisador visitante 
do CNRS, acompanhado de Ronaldo Robles, da co-
ordenação artística e Cintia Okamura, da coordena-
ção geral e ligada a CETESB - Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo e responsável pelo projeto 
Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo). 

O coordenador artístico Ronaldo Robles define a 
visita dos artistas franceses à cidade como um inter-
câmbio cultural. “Eles irão sentir a cidade e seu entor-
no. A ideia é um mergulho na cultura local, caiçara. 

Leonardo Rodrigues/PMSS

Prefeitura apoia Intercâmbio França-Brasil 
para aniversário da cidade

Projeto cultural vai reunir artistas franceses e brasileiros em março  

Ao final, poderão compartilhar suas percepções e as-
pectos da vida sebastianense através de apresentação 
artística”, considera.  

A cidade será um dos campos de estudo do proje-
to, que prevê ainda outras áreas e tem dois anos até 
sua conclusão. Cintia Okamura explica que o objeti-
vo é criar diálogos entre empresas, indústrias, poder 
público e cidades, e informar a população através de 
uma linguagem de fácil compreensão e mais próximo 
da realidade do local. “Queremos criar um protoco-
lo de orientação para empresas e governos a fim de 
potencializar a comunicação com a população, de 
maneira que a linguagem possa ser além de técnica e 
científica, também artística. Ou seja, capaz de sensi-
bilizar as pessoas”, diz Cintia. 

O pesquisador francês Jacques Lolive ressalta a 
importância e os ganhos com o Intercâmbio França-
Brasil. “As cidades que têm áreas ocupadas por em-
presas de grande impacto também são, antes de tudo, 
locais de moradia. Há peculiaridades e cultura do lo-
cal que devem ser respeitadas”, Jacques. 

O encontro e intercâmbio cultural servirão à cons-
trução de parâmetros e metodologias para uma co-
municação criativa e participativa, onde a população 
poderá ser sensibilizada e capacitada sobre possíveis 
situações de risco. 

A Prefeitura sebastianense está apoiando a pes-
quisa, que tem como parceiros dois laboratórios 
franceses do CNRS (Centro Nacional de Pesquisa 
Científica da França), a colaboração dos professores 
Nicolas Tixier e Didier Tallagrand da Universidade 
de Annecy/França, que são responsáveis pela vinda 
dos artistas franceses. 

Mega São Sebastião de Motociclismo terá 
shows diários com bandas de rock locais

participantes, tanto que a campanha “Zoeira tô fora”, 
que proíbe manobras perigosas como o zerinho, por 
exemplo, é levada muito a sério pelos organizadores. 

Shows
De acordo com os organizadores, o público que 

comparecer à Praça de Eventos da Rua da Praia, no 
Centro Histórico de São Sebastião, poderá prestigiar 
a apresentação de luta livre com a Trupe do Trovão, e 
experimentar os vários sabores dos Food Trucks que 
estarão na Praça de Alimentação.

Ainda dentro da grade de programação do Mega 
São Sebastião, há os shows diários de rock. E como 
convidado especial, o vocalista do Ira, Nasi. “Os sho-
ws acontecerão todos os dias com bandas locais; o 
nosso convidado especial subirá ao palco no dia 5”, 
disse Diego 13.  Ao todo serão 21 bandas convidadas 
para animar o evento. No primeiro dia (3), subirão ao 
palco três delas a partir das 18h; nos dias seguintes, 

os shows terão início às 12h, sendo quatro bandas na 
sexta-feira (4), sete no sábado (5) e outras sete no 
domingo (6).

Outro objetivo do Mega São Sebastião além de 
promover o trabalho social e entreter o público é 
difundir a cultura do motociclismo no Brasil, movi-
mentar a economia local por meio do turismo e di-
vulgar a cidade.  “Por onde passamos conseguimos 
atingir nossos objetivos; isso é muito bom, pois con-
seguimos transmitir a verdadeira imagem dos moto-
clubes. Ou seja, que são compostos por motociclistas 
responsáveis e sempre dispostos a ajudar a comuni-
dade no que for possível, seja em situações de calami-
dades ou simplesmente em momentos de festividade, 
como o Natal”, mencionou Diego.

A abertura oficial do Mega São Sebastião – Encon-
tro Nacional de Motociclistas, será às 17h do dia 3 de 
março, na Praça de Eventos da Rua da Praia, no Centro 
Histórico da cidade.

Coordenadores do projeto e secretária de Cultura e Turismo, Marianita Bueno se reuniram na Sectur


