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PREFEITU�  MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/16
PROCESSO LICITATÓRIO N° 660.353/16
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA AUTOMÁ-
TICA E ACESSÓRIOS E ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTO-
MÁTICA E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AO CONT� TO 
FEHIDRO Nº 108/2014.
DATA DA SESSÃO: 19/05/2016 ÀS 9:00 HO� S;
ENDEREÇO PA�  OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINIST� ÇÃO – DEPARTAMENTO DE SU-
PRIMENTOS
TAXA PA�  ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU 
DISPONÍVEL G� TUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBAS-
TIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 06 DE MAIO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST� ÇÃO

PREFEITU�  MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/16
PROCESSO LICITATÓRIO N° 60.364/16
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROMOLINETE FLUVIOMÉTRICO DE 
EIXO HORIZONTAL, EM ATENDIMENTO AO CONT� TO FEHI-
DRO Nº 108/2014.
SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO MICROEM-
PRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO � MO DE ATI-
VIDADE PERTINENTE AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO 
DATA DA SESSÃO: 19/05/2016 ÀS 13:00 HO� S;
ENDEREÇO PA�  OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINIST� ÇÃO – DEPARTAMENTO DE SU-
PRIMENTOS
TAXA PA�  ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU 
DISPONÍVEL G� TUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBAS-
TIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 06 DE MAIO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST� ÇÃO

PREFEITU�  MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/16
PROCESSO LICITATÓRIO N° 60.365/16
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECEPTOR GNSS L1/L2 RTK GSM/
NTRIP, EM ATENDIMENTO AO CONT� TO FEHIDRO Nº 
108/2014.
DATA DA SESSÃO: 19/05/2016 ÀS 16:00 HO� S;
ENDEREÇO PA�  OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINIST� ÇÃO – DEPARTAMENTO DE SU-
PRIMENTOS
TAXA PA�  ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU 
DISPONÍVEL G� TUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBAS-
TIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 06 DE MAIO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST� ÇÃO

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 78
CONCURSO PÚBLICO 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO 
SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o 
resultado Final e Classi� cação dos aprovados no Concurso Público aber-
to pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2014, de 
17 de ABRIL DE 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais 
de Classi� cação 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, conforme anexo I: 
Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endere-

ço: Rua Prefeito Mansueto Piero� i, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 
10 (terça-feira) e 13 (sexta-feira) de maio 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 certi� cado de especialização da área que 
concorre ou Certi� cado de conclusão escolar (em conformidade com os 
critérios exigidos no Edital de abertura para cada cargo)
c) Carteira de Identidade Pro� ssional 
Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 
Cópia simples:
e) CPF 
f ) PIS/PASEP 
g) Certi� cado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de qui-
tação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos � lhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos � lhos com idade até 14 (catorze) anos
m) Comprovante da anuidade de 2015 do conselho de classe (CRE-
MESP, COREN, CROSP etc..) ou 2016 se já vencido
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito 
ou bancário do mês  vigente, contendo a data de emissão do correio do 
mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta 
corrente (xerox da  face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do Poupa-
Tempo, conf. item h do edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Ju-
diciário, 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, munido de instrumento de procuração particular com 
� rma reconhecida com poderes especí� cos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente 
habilitado, no local, data e horário indicados, será considerada desistên-
cia do concurso, legitimando a convocação de outro candidato observa-
da a ordem de classi� cação. 
Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que es-
tiverem 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 esclare-
ce 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 Sebas-
tião – FSPSS. 
São Sebastião, 09 de maio de 2016.
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI�  DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

ANEXO I 
  Advogado
3 SAD 507617 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
  Auxiliar de Serviços Gerais
80 QAS 506931 ANTONIO NETO SELES DE SOUZA
  Auxiliar Administrativo
88 MAA 508618 ANA GABRIELA ABRÃO MARQUES DE FREI-
TAS
  Enfermeiro de Atenção Básica
  Classif./Insc./ Candidato
79 SEN 502780 � REN DA SILVA LEITE
  Farmacêutico
  Classif./Insc./ Candidato
18 SFA 500125 JACQUELINE DA MO� A SOARES � MOS
19 SFA 504541 � FAEL HENRIQUE DE MO� ES
  Odontólogo da Atenção Básica
  Classif./Insc./ Candidato
26 SOD 509720 NATALIA VIEI�  GUSMAO

ANEXO I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E 
PENALIDADES

(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Concurso Público da 
FSPSS-Fundação de Saúde Pública de São Sebastião).

IDENTIFICAÇÃO
Nome:___________________________________________
________________________________________________
Documento de Identidade: _____________________________
________________________________________________
Cargo:__________________________________Inscrição 
Concurso nº: __________  Classi� cação: _____ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identi� cado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no 
exercício pro� ssional ou de qualquer função pública, penalidade disci-
plinar de advertência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qual-
quer 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 pro� ssional ou de qualquer função pública, 
conforme discriminado a seguir:
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal
Penalidade_________________________________________
________________________________________________
Andamento________________________________________
________________________________________________
(   ) DECLA�  não ter sido condenado (a) em processo civil em qual-
quer Estado da Federação na qual teria como parte lesada a ADMINIS-
T� ÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLA�  ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transi-
tada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado 
_______________________________________________
, no qual teria como parte lesada a ADMINIST� -
ÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):_____________________________________________.
(  ) DECLA�  não ter sido condenado (a) em processo criminal em 
qualquer Estado da Federação.
(  ) DECLA�  ter sido condenado (a) em processo criminal, com sen-
tença transitada em julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de 
Justiça do Estado ________________________, com seguinte teor 
(podendo ser resumido ________________________________
________________________________________________.
( ) DECLA�  ter sido condenado (a) em processo penal com senten-
ça transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado 
___________________________________, relativo a CRIMES 
CONT�  A ADMINIST� ÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (po-
dendo ser resumido):__________________________________
_______________________________________________.

D E C L A R A entregar neste ato a � cha de antecedentes criminais exi-
gida 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 infor-
mações ora prestadas poderá acarretar a eliminação do concurso, sem 
prejuízo da responsabilidade 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

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 
04/2016

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO 
SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, informa que por 
não ter havido candidatos inscritos no Processo de Recrutamento e Se-
leção Emergencial nº 04/2016 nos períodos divulgados no Edital de 
abertura publicado em 04 de abril de 2016 e no Edital de Prorrogação 
publicado em 25 de abril de 2016, � cam prorrogados os prazos do item 
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1.1, conforme segue, seguindo inalterados os demais itens do edital de 
abertura: 

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário 
previstos Local

Entrega dos seguintes 
documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de 
Escolaridade
3) Comprovante de registro 
no Conselho de Classe da 
categoria
4) Comprovante da anuidade 
de 2015 do conselho de classe, 
ou 2016 se já vencido.
5) Comprovante de tempo 
de experiência (Carteira de 
Trabalho / Contrato)
6) Comprovante de endereço
Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5 e 
6, apresentar cópia e original 
para conferência ou cópia 
autenticada

10 de maio de 
2016 a 16 de 

maio de 2016, 
das 9h às 12h e 
das 13h às 16h.

Fundação de 
Saúde Pública de 

São Sebastião
R. Pref. Mansueto 
Piero� i, 391 – 2º 
piso – Centro – 
São Sebastião/

SP. A/C 
Departamento 

de Recursos 
Humanos.

Avaliação dos candidatos e 
critério de desempate
Os candidatos serão 
avaliados pela documentação 
apresentada, � cando 
estabelecido como critérios 
de classi� cação e desempate, 
nesta ordem:
1) maior tempo de experiência 
no cargo, atendidos os 
requisitos especí� cos do item 
“1.1”, comprovada em Carteira 
de Trabalho ou contrato.
2) maior proximidade da 
residência com a Unidade de 
Saúde a ser lotada, 
3) candidato (a) de maior 
idade

17/05/2016 Coordenação de 
Enfermagem

Publicação do resultado no 
site da Prefeitura Municipal 
de São Sebastião

18/05/2016
Site: www.

saosebastiao.
sp.gov.br

Convocação para entrega de 
documentação descrita no 
item 2
Os candidatos selecionados 
serão convocados através do 
site da Prefeitura Municipal de 
São Sebastião

19/05/2016
Site: www.

saosebastiao.
sp.gov.br

Início das atividades Imediato

Unidade de 
Saúde da Família 
do Bairro Barra 
do Una ou outra 

Unidade da Costa 
Sul do município.

São Sebastião, 09 de maio de 2016.
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI�  DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
Lei Complementar nº 168/2013
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 
05/2016

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE 
SÃO SEBASTIÃO - FSPSS, no uso de suas atribuições estatutárias, 
torna público para conhecimento dos interessados, que encontram-
se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) 
cargo (s) abaixo descrito (s), mediante condições e instruções estabe-
lecidas neste processo seletivo, para contratação pelo período de 120 
(cento e vinte) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Com-
plementar nº 168/2014, para substituição temporária de vaga médica 
considerando afastamento do profissional cedido à FSPSS, Mauricio 
Montenegro Nunes. 

Cargo Nº de vagas
Carga 

horária 
semanal

Salário Benefícios

Médico 
Clínico 
Geral / 

Generalista 
I

1 20

R$ 
4.105,50 + 
grati� cação 

de até 
70% do 

vencimento

CLT e 
convenção 
coletiva de 

trabalho

 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Medicina, com Especialização ou Re-
sidência Médica na área especí� ca e registro no respectivo Conselho de 
Classe – CRM-SP. 

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário 
previstos Local

Entrega dos seguintes 
documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de 
Escolaridade
3) Comprovante de registro 
no Conselho de Classe da 
categoria
4) Comprovante da anuidade 
de 2016
5) Comprovante de tempo 
de experiência (Carteira de 
Trabalho / Contrato)
6) Comprovante de endereço
Obs. Para os itens 2, 3, 4, 5 e 
6, apresentar cópia e original 
para conferência ou cópia 
autenticada

10 de maio de 
2016 a 18 de 

maio de 2016, 
das 9h às 12h e 
das 13h às 16h.

Fundação 
de Saúde 

Pública de São 
Sebastião – R. 
Pref. Mansueto 

Piero� i, 391 – 2º 
piso – Centro – 
São Sebastião/

SP. A/C 
Departamento 

de Recursos 
Humanos.

Avaliação dos candidatos e 
critério de desempate
Os candidatos serão 
avaliados pela documentação 
apresentada, � cando 
estabelecido como critérios de 
classi� cação e desempate, nesta 
ordem:
1) maior tempo de experiência 
no cargo,  comprovada em 
Carteira de Trabalho ou 
contrato;
2) maior proximidade da 
residência com a Unidade de 
Saúde a ser lotada, 
3) candidato (a) de maior 
idade

19/05/2016 Direção de 
Atenção Básica

Publicação do resultado no 
site da Prefeitura Municipal 
de São Sebastião

20/05/2016
Site: www.

saosebastiao.
sp.gov.br

Convocação para entrega de 
documentação descrita no 
item 2
Os candidatos selecionados 
serão convocados através do 
site da Prefeitura Municipal de 
São Sebastião

23/05/2016
Site: www.

saosebastiao.
sp.gov.br

Início das atividades Imediato

Unidade de 
Saúde da Família 

do Bairro 
Boracéia

2) Documentação a ser apresentada

- cópia autenticada do RG;
- cópia autenticada do Diploma Universitário;
- cópia autenticada da carteira de identidade pro� ssional;
- comprovante de anuidade 2016 do conselho de classe (CRM-SP);
- cópia do CPF;
- original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justi� cativa;
- cópia da Certidão de Casamento;
- cópia do PIS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do Certi� cado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do Poupa 
Tempo;
- Certidão de Distribuição de Processos Cíveis do Poder Judiciário, emi-
tida no Fórum do município de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de � lhos com idade até 14 (quatorze) 
anos;
- cópia da carteira de vacinação de � lhos com idade até 14 (quatorze) 
anos;
- comprovante de conta bancária (cópia da face do cartão).

3) Dos Recursos:

3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 
02 (duas) vias e protocolados no Departamento de Recursos Humanos 
da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. 
Mansueto Piero� i, 391 – 2º piso – Centro – São Sebastião/SP, e estar 

devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a denomi-
nação do motivo do recurso, endereço e telefones para contato.
3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas 
após a ocorrência do fato gerador.

4) Disposições Finais:

4.1) Este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concur-
so público, segue normativas internas.
4.2) Neste processo seletivo não haverá nenhum custo � nanceiro de ins-
crição para o candidato.
4.3) Não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabele-
cidos nas fases acima citadas.
4.4) A contratação será realizada por tempo determinado pelo regime 
CLT – Constituição das Leis Trabalhistas, conforme previsto no Art. 443 
desta carta.
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do 
processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo 
ou apresentá-los em discordância com as exigências deste edital.
São Sebastião, 09 de maio de 2016.
ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI�  DA SILVA
Diretor Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
Tendo sido improfícuos os meios de noti� cação do lançamento previstos 
nos Art. 11, 29 e 163, parte in � ne, da Lei Complementar nº 1.317/98, 
através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Predial Ur-
bano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, � cam noti� cados os contribuintes 
abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante do(s) 
tributo(s) devidamente revisado(s) conforme os processos administrati-
vos correspondentes, a saber:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Tendo sido improfícuos os meios de notificação do lançamento previstos nos Art. 11, 29 e 163, parte in fine, da Lei Complementar nº 

1.317/98, através deste Edital de Lançamento do Imposto Territorial Predial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, ficam 

notificados os contribuintes abaixo relacionados a promoverem o recolhimento do montante do(s) tributo(s) devidamente revisado(s)

conforme os processos administrativos correspondentes, a saber:

Contribuinte Inscrição Cadastral Exercício Tributo Valores em R$ Processo 

JOSE DE FÁTIMA ALVES DA SILVA 
JUNIOR 3133.213.1368.0245.0000

2011
IPTU 801,01

100209/2015

TAXA DE LIXO 284,13

2012
IPTU 859,85

TAXA DE LIXO 304,91

2013
IPTU 904,94

TAXA DE LIXO 321,00

2014
IPTU 1149,82

TAXA DE LIXO 480,00

2015
IPTU 1227,43

TAXA DE LIXO 512,40

JULIANO REISNER FERNANDES 3133.214.3491.0036.0000

2013
IPTU 517,46

12031/2015

TAXA DE LIXO 224,66

2014
IPTU 558,96

TAXA DE LIXO 335,94

2015
IPTU 596,69

TAXA DE LIXO 358,61

2016
IPTU 653,31

TAXA DE LIXO 392,64

VALDIRENE FARIAS DOS SANTOS 3133.122.4466.0006.0000

2013
IPTU 155,27

100112/2015

TAXA DE LIXO 77,04

2014
IPTU 173,81

TAXA DE LIXO 115,20

2015
IPTU 185,56

TAXA DE LIXO 122,98

ADÃO GOMES DOS SANTOS 3134.141.5443.0078.0000

2013
IPTU 84,86

4549/2015

TAXA DE LIXO 68,48

2014
IPTU 109,17

TAXA DE LIXO 102,40

2015
IPTU 116,53

TAXA DE LIXO 109,31

LUCIA MOREIRA DOS SANTOS 
RODRIGUES 3034.352.6405.0001.0100

2013
ITU

33,09
3639/20152014 66,00

2015 70,47

JOSE PEREIRA IRMÃO 3133.122.1113.0002.0000
2013

ITU
274,44

100063/20152014 319,23
2015 340,78

ADOLFO RECUSANI JUNIOR 3134.142.1226.0001.0000
2014

IPTU 5558,70

2894/2015
TAXA DE LIXO 534,40

2015
IPTU 5933,90

TAXA DE LIXO 570,47

AFONSO FELIX BESERRA 3134.143.2245.0002.0000

2013
IPTU 105,10

3888/2015

TAXA DE LIXO 111,56

2014
IPTU 119,08

TAXA DE LIXO 166,82

2015
IPTU 127,12

TAXA DE LIXO 178,08

JOÃO BATISTA PEREIRA 3133.124.2152.1197.0000

2010
IPTU 2875,57

6349/2015

TAXA DE LIXO 578,55

2011
IPTU 3010,73

TAXA DE LIXO 605,73

2012
IPTU 3230,79

TAXA DE LIXO 650,06

2013
IPTU 3401,37

TAXA DE LIXO 684,37

2014
IPTU 5026,45

TAXA DE LIXO 1023,36

2015
IPTU 5365,78

TAXA DE LIXO 1092,44

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é 
de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital de Noti� -
cação de Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois 
por cento) ao mês ou fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% 
(um por cento) em conformidade com o disposto nos artigos 18, 33 e 
163, parte in � ne, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 12 de maio de 2016.
Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal
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A vacinação está normalizada 
até o momento

São Sebastião imunizou, até o momento, 49,85% 
do grupo prioritário contra In� uenza (H1N1) com 
7414 aplicações da vacina. Mais 2487 pessoas em es-
tado de Comorbidade Patogênica – doenças relacio-
nadas – com indicação feita por médicos. Ao todo, 
foram aplicadas 9901 doses.

Segundo Givanildo Tavares, diretor da Vigilância 
Epidemiológica, o município já recebeu três lotes da 
vacina e neste momento a distribuição está normali-
zada. “É possível que em alguns momentos falte até 
que possamos receber mais um lote, mas até dia 20 
de maio, todos serão vacinados. Assim que recebe-
mos as doses vindas do estado, distribuímos e nor-
malizamos o atendimento”, a� rmou. 

Ainda, de acordo com o diretor, depois que todo 
o grupo prioritário receber a vacina, ela será distri-
buída para outros grupos da população. “Já vacina-
mos a metade da população e poderemos, provavel-
mente, estender a proteção à outras pessoas”, disse.

Grupos Prioritários

A campanha de vacinação prosseguirá até 20 de 

São Sebastião já imunizou metade 
do público alvo contra H1N1

Até o momento a vacinação está normalizada em São Sebastião

Foto: D
am

ares O
liveira/PM

SS

maio e, este ano a imunização de crianças inclui me-
nores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). 
Também serão vacinados pessoas a partir dos 60 
anos, trabalhadores de saúde, povos indígenas, ges-
tantes, puérperas (até 45 dias após o parto), grupos 
portadores de doenças crônicas não transmissíveis e 
outras condições clínicas especiais, além da popula-
ção privada de liberdade e os funcionários do sistema 
prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas.

Contra – indicações 

A vacina contra o influenza pode ser adminis-
trada, simultaneamente, com outras vacinas ou 
medicamentos. Porém, ela é contra-indicada para 
pessoas com história de reação anafilática prévia 
em doses anteriores bem como a qualquer compo-
nente da vacina ou alergia grave relacionada a ovo 
de galinha e seus derivados. Reações anafiláticas 
graves a doses anteriores também contra-indicam 
doses subsequentes.

A in� uenza é uma doença respiratória infecciosa 
de origem viral e pode levar a complicações graves e 
ao óbito, especialmente nos grupos de alto risco para 
as complicações da infecção viral. A cada ano, ela 

pode se apresentar de forma diferente, assim como a 
infecção pode afetar diferentemente as pessoas.

A transmissão dos vírus ocorre por contato com 
secreções das vias respiratórias eliminadas pela pes-
soa contaminada ao falar, tossir ou espirrar (trans-
missão direta) ou através das mãos ou objetos con-
taminados (transmissão indireta), quando entram 
em contato com mucosas (boca, olhos, nariz). A 
síndrome gripal se caracteriza pelo aparecimento 
súbito de febre, cefaléia, dores musculares (mial-
gia), tosse, dor de garganta e fadiga. Nos casos mais 
graves existe di� culdade respiratória associada, que 
geralmente requer hospitalização; nesta situação, 
denominada síndrome respiratória aguda grave 
(S� G), é obrigatória a noti� cação às autoridades 
de saúde.

A maioria das pessoas infectadas se recupera den-
tro de uma a duas semanas sem a necessidade de 
tratamento médico. No entanto, nas crianças muito 
pequenas, idosos, gestantes, pessoas que apresentam 
doenças de base ou pertencem a grupos mais sujei-
tos à infecção (pessoas providas de liberdade, indíge-
nas, pessoas que vivem em ambientes aglomerados) 
a infecção pode levar a formas clinicamente graves, 
pneumonia e morte, de acordo com informe técnico 
do Ministério da Saúde.
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O projeto Visão Costeira promovido pela Prefeitura de São Sebastião por meio 
das secretarias de Meio Ambiente e Educação retomou suas atividades na última 
sexta-feira (6), realizando com mais de 50 estudantes da escola municipal Henri-
que Botelho, a primeira navegação do semestre.

A expedição pelo canal de São Sebastião, feita com o secretário do Meio Am-
biente da Prefeitura, professor Eduardo Hipólito do Rego mostra a paisagem dos 
bairros centrais do Município, relata a história e a geogra� a do município.

“Nós já � zemos a navegação com mais de três mil alunos, e queremos que to-
das as escolas participem. Muitas vezes essas crianças não terão outra chance de 
ir pro mar. É uma grande oportunidade de conhecimento do território e da histó-
ria”, a� rmou Eduardo Hipólito do Rego.

O estudante Vinícius da Silva Morato, 12, a� rmou que o passeio na escuna foi 
sensacional. “Já li diversas coisas sobre São Sebastião, mas ver a cidade aqui do 

Expedição pelo canal de São Sebastião empolga jovens
Foto: Beatriz Rego \ PMSS

Estudantes participam de 
primeira navegação do semestre

mar e entender mais ainda sobre a vida da cidade foi muito interessante”, explicou.
Já para as alunas Iara de Melo, 12, Larissa Gonçalves Benedito, 12, Kailaine 

Castro, 12, e Yasmin Talita Silva de Oliveira Galvão, 12, a história do município é 
bastante rica. “Não conhecíamos algumas lendas que o professor Eduardo expli-
cou, nem o nome de todas as praias. Aprendemos a importância do mangue para 
o meio ambiente, gostamos muito”, disseram.

O professor de educação física, Luiz Rodrigues Junior, destacou a magnitude da 
navegação e enfatizou que o projeto agrega conhecimento e cidadania. “Sempre quis 
participar desta atividade, estou muito motivado. Sempre temos a visão da terra para 
o mar, e agora todos tiveram a chance de ver a cidade do mar e vivenciar na prática o 
que eles aprendem em sala de aula sobre invasões territoriais, mudanças geográ� cas, 
e a in� uência do homem no meio ambiente, seja ela positiva ou não. Levaremos esse 
debate para dentro da sala de aula”, explanou o professor.
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Com o objetivo de prestar um atendimento à pri-
meira infância – que engloba a gestação, o parto e os 
primeiro anos de vida da criança - a Prefeitura de São 
Sebastião lança o� cialmente nesta quarta-feira (11) o 
projeto “SP Pela Primeiríssima Infância”. O evento de 
lançamento acontece no salão social do Tebar Praia 
Clube a partir das 9h e é aberto ao público. 

O evento contará com a presença de autoridades 
municipais, representantes do Governo do Estado 
de São Paulo, como também representantes da pró-
pria Fundação.

A articuladora do “SP pela Primeiríssima Infân-
cia” em São Sebastião, a pediatra Camila de Aguiar 
Bernardo destaca a importância e objetivo no apoio 
às mães desde os primeiros meses de gestação até os 
três anos de idade da criança que contará com apoio 
e garantias de um desenvolvimento saudável, a par-
tir de um Comitê Gestor Municipal composto por 
pro� ssionais concursados pelas secretarias da Saúde, 
Educação e Trabalho e Desenvolvimento Humano.

Projeto “SP Pela Primeiríssima Infância” é lançado em São Sebastião

Para o prefeito Ernane investir na área social sem-
pre foi uma de suas prioridades. “Uma obra física dá 
votos. Uma obra social oferece qualidade de vida. 
Apesar de termos investido muito no município, 
nada nos realiza mais que oferecer aos moradores 
condições melhores, especialmente nas áreas com-
preendidas por este projeto. Garantia de direitos”, 
enfatizou.

Objetivo

A primeira infância engloba a gestação, o parto e os 
primeiros anos de vida da criança. No Brasil, essa fase é 
considerada até ela completar seis anos. É um período 
essencial para o seu desenvolvimento, visto que as ex-
periências nela marcarão toda a sua vida. É nesta fase 
que ocorrem o crescimento físico, amadurecimento 
do cérebro, a aquisição dos movimentos, desenvolvi-
mento da capacidade de aprendizado, iniciação social 
e afetiva, entre outros fatores. A articuladora do pro-

grama em São Sebastião, Camila de Aguiar, explicou 
que a interligação entre todos esses aspectos do de-
senvolvimento será fundamental para garantir melhor 
qualidade de vida e o futuro dessa criança.

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

A Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal foi cria-
da em 1965, e desde 2007, dedica-se à promoção 
do desenvolvimento na Primeira Infância por meio 
da geração e disseminação de conhecimento. A fase 
inicial do projeto começou em 2009 em algumas ci-
dades do interior de São Paulo. Em 2012, a Secreta-
ria de Saúde do Estado de São Paulo � rmou convê-
nio com a Fundação para viabilizar a execução do 
programa em regiões pré-estabelecidas pelo Estado 
cujas ações visam à integração, inicialmente, das 
três áreas de atendimento à Primeira Infância: saú-
de, educação e desenvolvimento social, podendo se 
estender em uma grande rede de parcerias.

Foto: D
ivulgação


