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DECRETO - Nº 6245/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 
10.280 de 26 de setembro de 2014.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
17/03/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.
CONSIDE�NDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora 
MAGALY AR�BAL PACHECO, matrícula nº. 5481-0, do cargo de 
Professor de Educação Básica I, Referência 8 Frau 4 D, do Anexo III da 
Tabela III de vencimentos do quadro de magistério,   admitida em 24 de 
setembro de 2001.
Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última 
remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de abril de 2015.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,        23          de março de 2015.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº 6278/2015                                            
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o requerido através do Processo Administrativo 
nº 1.582 de 11 de fevereiro de 2015, requerido por BENVINDA DOS 
SANTOS, que solicita benefício de pensão, por óbito em 07/01/2015 do 
servidor aposentado JOSÉ JÚLIO DOS SANTOS, desde 01/03/1996.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião Extraordinária do Conselho do 
FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais 
lavrada no dia 17/03/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo 
acima mencionado.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a senhora 
BENVINDA DOS SANTOS, na condição de esposa. 
Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento) calculado sobre o 
último provento recebido pelo falecido, conforme artigo 40 da Constituição 
Federal, com reajustes em conformidade com os concedidos pelo Regime 
Geral de Previdência Social.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 07 de janeiro de 2015.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  15 de junho de 2015.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº 6307/2015                                            
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o Processo Administrativo nº 5.231, de 22 de maio de 
2015.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
15/07/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma na forma da Lei e anexada no Processo acima 
mencionado.
CONSIDE�NDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora 
MARIA AMÉLIA MONTEIRO, matricula nº. 2040-0, do cargo de 
Professor de Educação Básica I, Referência 8, grau 7G do anexo III da 
Tabela III, admitida em 01 de fevereiro de 1989.
Artigo 2º- Perceberá a servidora, proventos integrais pela última 
remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 
01 de agosto de 2015.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,         16      de julho de 2015.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº 6312/2015                                             
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 
3.099 de 23 de março de 2015, requerido por NEIDE DOS PASSOS, que 
solicita benefício de pensão por óbito em 09/03/2015 do servidor ativo 
WELLINGTON JOSÉ DE FREITAS, matrícula nº 2491-0, que exercia o 
cargo de Coletor de Lixo, desde 04/07/1990.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
15/07/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a senhora 
NEIDE DOS PASSOS, na condição de companheira.
Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento), calculado sobre a 
última base de contribuição previdenciária do servidor falecido, conforme 
artigo 40 da Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os 
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 09 de março de 2015.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,        30         de julho de 2015.
 
ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº 6314/2015                                            
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 
5.873 de 09 de junho de 2015, requerido por MARCOS APARECIDO DE 
SOUZA, que solicita benefício de pensão por óbito em 28/05/2015 da 
servidora ativa ROSEANE BARBOSA DE ALMEIDA, matrícula nº 3926-8, 
que exercia o cargo de Professor de Educação Básica I, desde 01/04/1996.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
15/07/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.
D E C R E T A:
Artigo 1º- São declarados PENSIONISTA, nos termos da Lei, o senhor 
MARCOS  APARECIDO DE SOUZA, na condição de esposo e os menores 
ENZO DE ALMEIDA SOUZA e EMANUELLE DE ALMEIDA SOUZA, 
condição de �lhos.
Artigo 2º- Perceberão benefício de 100% (cem por cento), calculado sobre a 
última base de contribuição previdenciária da servidora falecida, conforme 
artigo 40 da Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os 
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
I- 50% (cinquenta por cento) para o esposo;
II- 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos �lhos, enquanto 
menores, com reversão entre si, incluindo o item I.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 28 de maio de 2015.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,        30         de julho de 2015.
 
ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº 6340/2015                                            
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o Processo Administrativo nº 6.953 de 08 de julho de 
2015, requerido por ROSÁRIA ANDRÉ, que solicita benefício de pensão 
por óbito em 22/04/2015 do servidor aposentado B�SÍLIO JUSTINO 
DOS SANTOS, desde 01/05/2014.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
17/09/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a senhora 
ROSÁRIA ANDRÉ, na condição de esposa.
Artigo 2º- Percebera benefício de 100% (cem por cento), calculado sobre 
o último provento recebido pelo servidor falecido, conforme artigo 40 da 
Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os concedidos 
pelo Regime Geral de Previdência Social. 
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 22 de abril de 2015.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,         1       de outubro de 2015.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº 6341/2015                                            
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o Processo Administrativo nº 8.885 de 27 de agosto 
de 2015, requerido por ROSEMARY CONCEIÇÃO PEREI� DOS 
SANTOS, que solicita benefício de pensão por óbito em 12/08/2015 
do servidor aposentado NAILTON ALVES DOS SANTOS, desde 
01/12/2006.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
17/09/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.
D E C R E T A:
Artigo 1º- São declarados PENSIONISTAS, nos termos da Lei, a senhora 
ROSEMARY CONCEIÇÃO PEREI� DOS SANTOS, na condição de 
esposa e GUSTAVO PEREI� DOS SANTOS, na condição de �lho.
Artigo 2º- Perceberão benefício de 100% (cem por cento), calculado sobre 
o último provento recebido pelo servidor falecido, conforme artigo 40 da 
Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os concedidos 
pelo Regime Geral de Previdência Social. 
I- 50% (cinquenta por cento) para cada, com reversão entre si.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 12 de agosto de 2015.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,       1         de outubro de 2015.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº 6361/2015                                            
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o Processo Administrativo nº 9.304 de 10 de 
setembro de 2015, requerido por ROSA MARIA DOS SANTOS, que 
solicita benefício de pensão por óbito em 07/08/2105 do servidor ativo 
UBI�TAN CANDIDO GOMES, matrícula nº 2986-6, que exercia o cargo 
de Braçal, desde 01/09/1992.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada em 
15/10/2015, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.
D E C R E T A:
Artigo 1º- São declarados PENSIONISTAS, nos termos da Lei, os menores 
DOUGLAS DOS SANTOS GOMES, GABRIELLE DOS SANTOS 
GOMES e GUSTAVO DOS SANTOS GOMES, na condição de �lhos.
Artigo 2º- Perceberão benefício de 100%(cem por cento), calculado sobre a 
última base de contribuição previdenciária do servidor falecido, conforme 
artigo 40 da Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os 
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
I- 33,33% para cada um dos �lhos, com reversão entre si;
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 07 de agosto de 2015.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,        30        de outubro de 2015.
 
ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO - Nº 6405/2015                                            
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 
13.888 de 18 de dezembro de 2014.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião Extraordinária do Conselho do 
FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais 
lavrada no dia 15/12/2015, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo 
acima mencionado.
CONSIDE�NDO, que a aposentadoria decorre compulsoriamente por 
idade conforme artigo 40, parágrafo 1º, Inciso II da Constituição Federal.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor JOSÉ 
MOREI� DA SILVA JÚNIOR, matricula nº. 6002-0, do cargo de Agente 
Fiscal de Saúde Pública, Referência 10 “C”, admitido em 05 de setembro 
de 2008.
Artigo 2º-  Perceberá o servidor, proventos proporcionais pela média 
contributiva, limitada à referência do cargo, com reajustes pelo Regime 
Geral de Previdência Social.
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Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 20 de setembro de 2015.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,    22      de dezembro de 2015.
 
ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/acss

DECRETO - Nº 6517/2016                                            
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o Processo Administrativo nº 418 de 12 de janeiro 
de 2016. Requerido por MARIA LÚCIA LOURENÇO B�NDÃO, que 
solicita benefício de pensão por óbito em 04/10/2015 do servidor ativo 
JOSÉ EDUARDO BUENO B�NDÃO, matrícula nº 5354-6, que exercia 
o cargo de Médico 40 horas, desde 27/07/2000.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
16/02/2016 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a senhora 
MARIA LÚCIA LOURENÇO B�NDÃO, na condição de esposa. 
Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento), calculado sobre a 
última base de contribuição previdenciária do servidor falecido, conforme 
artigo 40 da Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os 
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 04 de outubro de 2015, revogando-se as disposições em 
contrário.
São Sebastião,  01  de março de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

D E C R E T O - Nº  6558/2016 
“Concede revisão geral anual de vencimento aos servidores do Poder 
Executivo.”
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, prefeito municipal de São Sebastião no 
exercício de suas atribuições legais, de conformidade com os princípios 
gerais da Administração Pública, em especial as disposições próprias 
trazidas pela Lei Orgânica do Município,
 Considerando as disposições da lei municipal nº 146/2011, e demais regras 
afetas a   matéria, assim como à legislação eleitoral;
Considerando o patamar da in�ação o�cial veri�cado no  período de janeiro 
a maio de 2016;
D E C R E T A:
Artigo 1°- Fica concedido aos servidores públicos municipais do Poder 
Executivo, a revisão geral do período de janeiro a maio de 2016, conforme 
preconiza a legislação eleitoral, em seus vencimentos, no percentual de 4% 
(quatro por cento) sobre os valores atuais, a partir de 1º de junho de 2016.
Artigo 2°- A revisão ora concedida é extensiva aos proventos de aposentados 
e pensionistas.
Artigo 3°- A Revisão mencionada nos parágrafos anteriores não se aplica 
aos Secretários, Prefeito e Vice-Prefeito.
Artigo 4º- As despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias.
Artigo 5º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
São Sebastião,      31     de maio de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito  
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra.
/nsa

D E C R E T O - Nº  6559/2016
“Dispõe sobre a celebração de Quinto Termo Aditivo ao Convênio anexo ao 
Decreto nº 6193/2015”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de 
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2370/15.
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 6193/2015, 
celebração com à entidade de assistência social sem �ns lucrativos CASA 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, nos 
moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 31 de maio de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra

QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO 
AO DECRETO Nº 6193 /2015
“Quinto Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6193/2015, que 
entre si celebram o Município de São Sebastião e a CASA DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO. 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião 
Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob 
n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei 
Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilo�e Primazzi, portador da 
Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, 
doravante denominada CONCEDENTE, e a CASA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, entidade de assistência social 
sem �ns lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  
com sede na Rua Pref. Mansueto Piero�i, nº 990– Centro– São Sebastião/

SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 50.325.760/0001-47,  neste ato representado 
pela sua Interventora, conforme decreto municipal 6465/2016 de 22 
de janeiro de 2016 a Sra. �aisa Mesquita Salles Ribeiro,  portadora da 
Cédula de Identidade RG. N.º 33.449.727-9 e do CPF n.º 221.183.628-38  
doravante designada simplesmente,  CONVENENTE, celebram o presente 
Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2370, de 29 de dezembro de 
2015, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, 
através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEI� – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula 
Décima.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, 
deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho anexo, proposto 
pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA –  DO P�ZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência �ca prorrogado até 31/07/2016.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo 
Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o 
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença 
das testemunhas abaixo �rmadas, para que produza os seus efeitos legais.
São Sebastião, 31 de Maio de 2016.

____________________________________
Ernane Bilo�e Primazzi 
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
__________________________________
�aisa Mesquita Salles Ribeiro
Interventora
Casa da Criança e do Adolescente de São Sebastião 
Testemunhas:

1 - ___________________ 2 - ___________________
 RG. N.º CPF N.º  RG. N.º CPF N.º

D E C R E T O - Nº  6561/2016                                                   
“Dispõe sobre luto o�cial”
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, prefeito municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais e
- Considerando o infausto acidente rodoviário ocorrido na noite do dia 08 
de junho de 2016, na Rodovia Mogi das Cruzes-Bertioga;
- Considerando que nesse acidente faleceram estudantes universitários 
deste Município que cursavam faculdades na cidade de Mogi das Cruzes;
- Considerando o sentimento de solidariedade da Administração Municipal, 
com a tristeza que se abate sobre as famílias enlutadas,
D E C R E T A:
Artigo 1º- É decretado luto o�cial no Município por 3(três)  dias.
Artigo 2º- A Bandeira do Município será hasteada a meio mastro.
Artigo 3º- Em homenagem póstuma aos estudantes falecidos, �carão 
suspensas as aulas em todas as unidades escolares da rede municipal, nesta 
data e no dia de amanhã.
Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor nesta data.
São Sebastião, 09 de junho de 2.016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra.
GAB/nsa

D E C R E T O - Nº  6562/2016                                                      
“Dispõe sobre condutas proibidas no âmbito da Administração Municipal”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
exercício de suas atribuições legais, 
CONSIDE�NDO a necessidade de se manter em perfeita ordem e 
controle da igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos 
eleitorais;
CONSIDE�NDO o disposto na Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, que estabelece normas para as eleições; e
CONSIDE�NDO ser dever da Administração Municipal, primar pela 
observância aos princípios da Administração Pública consagrados na 
Constituição Federal;
D E C R E TA:
Artigo 1º- São proibidas, no âmbito da Administração Municipal, as 
seguintes condutas:
I.  a propaganda político-partidária, de qualquer espécie, no interior dos 
imóveis públicos municipais;
II.  a realização de reuniões ou atividades político-partidárias nas 
dependências dos imóveis públicos municipais;
III.  a utilização de camisas ou outras peças de vestuário, com propaganda 
político-partidária, por servidor municipal, enquanto em serviço;
IV.  a utilização, para �ns eleitorais, de veículos, materiais ou serviços 
custeados pelo Município; e
V. a permanência de servidor municipal em comitê ou escritório eleitoral de 
candidato, partido ou coligação, durante o período de seu expediente, salvo 
se estiver licenciado ou afastado do cargo.
Artigo 2º-  Os órgãos gestores dos recursos humanos da Prefeitura deverão 
�car especialmente atentos às vedações expressas no inciso V do artigo 73 
da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Artigo 3º-  Fica expressamente proibida a propaganda eleitoral e de 
caráter político-partidário veiculada em táxis e nos veículos destinados ao 
transporte coletivo municipal.
Artigo 4º-Ficam os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração 
Municipal incumbidos da �scalização do �el cumprimento do disposto 
neste Decreto.
Artigo 5º-  O descumprimento do disposto neste Decreto implicará falta 
disciplinar para o servidor que lhe der causa, punível na forma da lei, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis.

Artigo 6º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,        9     de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra.
|acss

DECRETO - Nº  6563/2016                                            
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor.”
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDE�NDO, o requerido através do Processo administrativo nº. 
1.881, de 19 de fevereiro de 2016.
CONSIDE�NDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
12/05/2016, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado.
CONSIDE�NDO, que a aposentadoria decorre por invalidez permanente, 
conforme a redação dada pela EC 70/2012 de 29/03/2012, que acrescenta 
o artigo 6º-A à      E.C. 41/2003.
D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora 
PATRÍCIA VIVIANI SANTANA, matrícula nº 5563-8, no cargo de 
Professor de Educação Básica II, Referência 9 “E”, admitida em 18 de 
fevereiro de 2002. 
Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais, calculados com base 
na  última remuneração do cargo efetivo, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de junho de 2016.
São Sebastião,       15      de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

LEI - Nº      2389 /2016
“Dispõe sobre autorização para celebração de convênio com o Instituto 
OBI”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sancionou e promulga a seguinte lei:
Artigo 1º- Fica o Município de São Sebastião, autorizado a celebrar 
Termo de Parceria com a OSCIP Instituto OBI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.149.391/0001-85, cujo objeto é o 
desenvolvimento e execução do Projeto “Vencedores”, com oferta de 
atividades esportivas a crianças e adolescentes que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade social, no Bairro Boiçucanga, deste município, 
de conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do  adolescente, com recursos oriundos 
exclusivamente  do FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, da ordem de R$ 235.849,56, em doze parcelas mensais 
iguais, na forma estabelecida no   Termo de Parceria, cujo o teor deverá ser 
rigorosamente cumprido pelos  parceiros.
Artigo 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
São Sebastião,        16        de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito 
Registrada em livro próprio e publicado por a�xação data supra.
Projeto de Lei nº 018/2016
SET�DH/SAJUR/nsa

PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Comunicado de Suspensão de Licitação
Pregão Presencial Nº.: 010/16
Processo Nº.: 60.343/16
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de lavanderia 
para o Hospital da Costa Sul – SESAU.
Considerando questionamentos apresentados e dúvidas que julgamos 
serem pertinentes aos objetos que serão futuramente licitados pelo Pregão 
Presencial nº 010/16, decidimos pelo momento, SUSPENDER o certame, 
para que sejam revistos e sanadas todas as características técnicas necessárias 
para garantir não só a isonomia, bem como a e�cácia da Administração 
Pública.
Divulgaremos em data oportuna novo Edital nos termos da Lei.
São Sebastião, 15 de junho de 2016.
Samir Toledo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST�ÇÃO

PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/16
PROCESSO LICITATÓRIO N° 60.377/16
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: AQUISIÇÕES DE LENTES E ARMAÇÕES PA� ATENDER 
PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE TRIADOS PELO 
SERVIÇO SOCIAL
DATA DA SESSÃO: 30/06/2016 ÀS 15:00 HO�S
ENDEREÇO PA� OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINIST�ÇÃO – DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS
TAXA PA� ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU 
DISPONÍVEL G�TUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.
SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 17 DE JUNHO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIST�ÇÃO
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As obras de melhorias na infraestrutura viária do 
bairro das Cigarras, na região central de São Sebastião, 
entraram na fase �nal de execução depois da conclu-
são dos serviços em oito vias públicas. A Prefeitura 
iniciou os trabalhos na rua Jangada, última etapa no 
bairro dentro do projeto de pavimentação da Fase 2 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2), em convênio com o Governo Federal.

O bairro das Cigarras foi o primeiro a ser contem-
plado com as obras desta fase do PAC 2 que bene�-
ciará, no total, oito bairros, incluindo as regiões da 
Costa Norte e Costa Sul, melhorando a acessibilidade 
em 46 ruas ao longo do município. Ainda na região 
central, a Administração iniciou há cerca de 15 dias, 
as obras na rua Casemiro de Abreu, em Barequeçaça, 
que receberá o benefício em mais cinco vias públicas: 
Itatiba, Comendador Emílio Romi, Cantídio Moura 
Campos, Evaristo da Veiga e Alameda dos Eucaliptos.

Os trabalhos são executados pela empresa Volpp 
Construtora e Transportes Ltda EPP que iniciou a 
pavimentação nas Cigarras pela rua das Algas, em de-

Trabalhos executados estão em fase de conclusão

Foto: Luciano Vieira | PM
SS

Pavimentação no bairro das 
Cigarras está em fase final

zembro do ano passado. No bairro, já foram concluí-
das obras de colocação de guias e sarjetas, drenagem 
super�cial e pavimentação também nas ruas Enseada, 
dos Coqueiros, Santa Rita, Santa Maria, Zuaias, Ma-
noel de Paula e Praia Linda.

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

nograma de obras segue trâmite técnico necessário 
para garantir a qualidade dos serviços. Primeiro é rea-
lizada a sondagem de cada rua a ser pavimentada para 
análise do tipo de solo, cálculos e estudos dos mate-
riais apropriados. Os dados são encaminhados para a 
análise da empresa e Caixa Econômica Federal.

O pacote inclui, no total, oito bairros. Além das 
Cigarras com nove ruas contempladas, serão bene�-
ciadas seis ruas de Barequeçaba, na região central. Na 
Costa Norte, constam os bairros do Canto do Mar 
(com seis ruas), Enseada (com duas) e Jaraguá (com 
uma). Na Costa Sul, serão pavimentadas 12 em Barra 
do Sahy, oito ruas em Boiçucanga e duas na Baleia.

Confira a listagem das ruas 
contempladas nos demais bairros:

Costa Sul
Boiçucanga
01. Rua das Flores
02. Rua Cesário Furtado de Oliveira
03. Rua Francisco Scarpa
04. Rua Ipê
05. Rua Joaquim Francisco de Oliveira
06. Rua Pindamonhangaba
07. Rua Butantã
08. Rua Flamboyã

Baleia
01. Rua Itapeva
02. Rua Formosa
Barra do Sahy
01. Travessa Loanda
02. Rua do Pontal

Prefeitura inicia obras na Rua Jangada depois de oito vias públicas concluídas
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03. Rua Maria Caetana de Abreu
04. Travessa Itabuna
05.  Rua Izidoro Jorge
06. Rua Aristides Tavares
07. Rua Manoel Tavares
08. Rua Geraldo Marques
09. Rua Anastácio Jorge
10. Rua Florípedes da Conceição
11. Rua Sargento Vicentino Marques
12. Rua Manoel C. dos Santos

Costa Norte
Canto do Mar
01. Rua Adalias
02. Rua Azaleias
03. Travessa Izaura Maria da Costa
04. Rua Ipês
05. Rua Flor de Maio
06. Rua Cravo

Jaraguá
01. Rua Rita Eduarda do Nascimento

Enseada
01. Rua Paladino Simeão Santana
02. Rua Sebastião Felipe de Freitas

A deliberação sobre a indicação dos empre-
endimentos e projetos que contarão com verbas 
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehi-
dro) foi apenas um dos temas discutidos na ma-
nhã desta sexta-feira (17), durante a plenária do 
Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte 
(CBH-LN). 

O encontro, primeiro do ano, foi realizado no 
Observatório Ambiental no Complexo Turístico 
da Rua da Praia e contou com a participação de 
representantes dos municípios, Governo do Esta-
do e sociedade civil organizada. 

O secretário de Governo, Fábio Lopez, repre-
sentando o prefeito Ernane Primazzi, fez questão 
de destacar a disposição do município para sediar 
eventos regionais. “São Sebastião recebe de braços 
abertos a todos e está sempre à disposição para re-

Comitê de Bacias Hidrográficas se reúne em São 
Sebastião para discutir convênios

O encontro, primeiro do ano, foi realizado no Observatório Ambiental no Complexo Turístico da Rua da Praia

Foto: Arnaldo K
lajn/PM

SS 

ceber eventos como este do CBH, de amplitude 
regional, para serem debatidos aqui. Espero que o 
dia de hoje seja produtivo e que possamos avançar 
nas políticas do comitê para a região”, destacou.

O secretário de Meio Ambiente, Eduardo Hi-
pólito, também destacou a importância da reu-
nião. “Que tenhamos um dia bastante produtivo 
neste espaço feito justamente para abrigar discus-
sões voltadas não só para o meio ambiente, mas, 
para qualquer tema importante para a região”, fri-
sou.  

Entre os temas em debate, o colegiado do 
CBH-LN deliberou sobre a indicação dos empre-
endimentos e projetos que contarão com verbas 
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehi-
dro) este ano, sendo que estão disponíveis R$ 
2.838.691,52.

As Câmaras Técnicas do CBH-LN analisaram 
oito projetos, somando R$ 4.218.037,01. Destes, 
três foram desclassificados por não estarem em 
conformidade com as metas e ações estabelecidas 
no Plano de Bacias Hidrográficas 2012/2015 e 
por não atenderem condicionantes solicitadas pe-
las Câmaras Técnicas. Dos projetos restantes, três 
foram enquadrados como Demanda Induzida e 
dois como Demanda Espontânea, somando valor 
total de R$ 2.987.375,46 (Fehidro). 

Encaminhamentos -

 A plenária aprovou o encaminhamento para 
análise de agentes técnicos do Estado dos proje-
tos de demanda induzida da Prefeitura de Cara-
guatatuba sobre Revestimento  de Canal de  Dre-
nagem, orçado em R$ 989.022,26, e do Atitude 
225, visando estudo para viabilização de projeto-
piloto para tratamento alternativo de esgoto, reu-
so, captação de água e seus reflexos no Quilombo 
do Cambury, Ubatuba - Fase 1, no valor de R$ 
284.053,01.

Em relação à demanda espontânea, foi aprova-
do o projeto da Sabesp sobre Prestação de Serviço 
de Engenharia para elaboração de estudos e proje-
to executivo para Licenciamento Ambiental para 
Implantação do Tratamento Primário e Emissário 
de Lançamento na ETE de Caraguatatuba, orçado 
em R$ 799.638,38.

Outro projeto de demanda espontânea que 
será encaminhado para análise dos agentes téc-
nicos estaduais refere-se ao trabalho do Instituto 
de Projetos e Pesquisas Socioambientais (IPESA) 
sobre Mapeamento e Disseminação de Conheci-
mentos em Tecnologias Sociais de Saneamento 
na Sub-bacias Iriri-Onça e Quiririm-Puruba, em 
Ubatuba, no valor de R$ 292.187,21. 
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As inscrições para exploração das barracas na Praça de Alimentação do Arraiá 
Caiçara 2016 em São Sebastião continuam abertas.  Os interessados devem com-
parecer à Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), até o próximo dia 30, das 9h às 
12h e das 14h às 28h, de segunda a sexta-feira. 

Serão aceitas para análise, seleção e possível sorteio, somente inscrições por en-
tidades locais sem �ns lucrativos que possuem cadastro Nacional da Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ) e que estejam dispostas a explorar as barracas com pratos típicos e/ou 
brincadeiras alusivas aos festejos.

O critério para escolha das entidades que farão parte da grande festa irá depen-
der da quantidade de inscrições a serem efetuadas. Entretanto, a Comissão Organi-
zadora dará preferência às entidades mais ativas na comunidade local, àquelas que 
desempenham seu trabalho com seriedade e compromisso e às entidades que já 
participaram de outras edições do arraiá respeitando o regulamento proposto pela 
secretaria, em sua íntegra.

Os interessados deverão apresentar uma cópia do comprovante atualizado de 
inscrição e situação cadastral da entidade (pode ser impressa no site www.receita.
fazenda.gov.br); ofício à Secretaria de Cultura e Turismo solicitando a cessão de 
uma barraca para o Arraiá Caiçara 2016 que  deve estar assinado pelo responsável 
da entidade; uma cópia do RG do responsável pela entidade e a �cha de inscri-
ção devidamente preenchida (o responsável pela inscrição não precisa ser a pessoa 
que responde pela entidade documentalmente, porém este terá o compromisso de 
comparecer às reuniões posteriores referentes ao arraiá).

O representante da entidade que participará do Arraiá Caiçara deverá compa-
recer no pátio da secretaria, na Rua da Praia, Centro Histórico da cidade, às 18h 
do dia 5 de julho, impreterivelmente, para participar da reunião em que serão sor-
teados os números (posições) das barracas. Na ocasião, será assinado o termo de 
compromisso bem como repassadas todas as instruções necessárias.

De acordo com a Sectur, o não comparecimento do responsável pela inscrição 
ou responsável pela entidade, à reunião, acarretará no cancelamento da inscrição.

Serviço: 
No ato da inscrição deverá ser doado 10 kg de arroz (dois pacotes de 5 kg) a ser 

revertido ao Fundo Social de Solidariedade de São Sebastião.  

Foto: Luciano Vieira | PM
SS 

Inscrições para explorar as 
barracas do Arraiá Caiçara 2016 

expiram no final deste mês
Praça de Alimentação fica lotada durante todo o evento 

realizado no Complexo Turístico da Rua da Praia

A Prefeitura de São Sebastião autuou a Petrobras por manter recipientes pro-
pícios para o criadouro do mosquito Aedes aegypti na área contaminada do 
Itatinga, na região central da cidade. A empresa tem 10 dias para solucionar o 
problema sob pena de multa – que pode chegar ao valor de R$ 5 mil por dia – 
ou até mesmo a interdição da obra de remediação que vem sendo executada no 
local. 

 Após uma série de denúncias de que a cobertura in�ável instalada no espaço 
estaria acumulando água, equipes da Casa da Dengue estiveram no local para a 
constatação dos fatos. Diante disso, técnicos da Vigilância Sanitária intimaram a 
empresa a esvaziarem os criadouros a céu aberto no prazo máximo de 24horas. 

Segundo o diretor da Vigilância em Saúde, Givanildo Tavares, após a intima-
ção e a constatação de que a empresa não tomou às providências necessárias a 
empresa foi autuada. “A partir da autuação abre-se um processo administrativo 
por infração sanitária e se isso não for resolvido em um prazo de 10 dias a em-
presa está sujeita a multa diária de aproximadamente R$ 5 mil por dia até que o 
problema seja solucionado. Além disso, se encontramos larvas do mosquito, a 
obra pode ser embargada e a área interditada novamente”, explicou.  

Prefeitura autua 
Petrobras por manter 

criadouros de dengue em 
área do Itatinga 

Interessados devem doar 10kg de arroz na hora de se inscrever;  
produtos serão entregues ao Fundo Social


