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LEI  COMPLEMENTAR - Nº 207/2016
 “Dispõe sobre a criação de mais três cargos de psicólogo  na  Setradh”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de  suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei Complementar:
Artigo 1º- É alterada a redação do art. 4º da Lei Complementar nº 91/2008, com a �nali-
dade de criar mais 3 (três) cargos de provimento efetivo de psicólogo 40 horas, passando, 
. no quadro sob o título “   I – Cargos Permanente”,  de 18 para 21 psicólogos 40 horas, os 
quais atuarão  junto à SET�DH – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 
enquadrados que �cam  na referência  20 da tabela de vencimentos dos servidores munici-
pais, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais,  em que  desenvolverão  atividades  
especí�cas  de sua   formação  pro�ssional. 
Artigo 2º- A execução desta Lei Complementar onerará dotação orçamentária especí�ca da 
SET�DH.
Artigo 3º- A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação e revoga 
as disposições em contrário. 
São Sebastião,          29         de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por a�xação data supra.
Projeto de Lei  Complementar nº  006 /2016.
SAJUR/SET�DH/nsa

LEI  COMPLEMENTAR - Nº  208/2016
“Dispõe sobre autorização à concessão de Direito Real de Uso ao INSTITUTO ARGO-
NAUTA de bem móvel municipal que especi�ca e dá outras providências.”

ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, SP, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele  sanciona e promulga a 
seguinte Lei Complementar.
Art. 1º - Fica o Município de São Sebastião,  autorizado a proceder concessão de direito 
real de uso  de bem imóvel municipal ao Instituto Argonauta  para a Conservação  Costeira  
e  Marinha, de uma  faixa de terras  de domínio   e posse municipal,  localizada no Bairro 
Praia Grande   para, em parceria com o município de São Sebastião     implantar na referida 
faixa    o CRETA -   Centro de Reabilitação e Triagem de Animais Aquáticos, destinado  a 
dar   estrutura e condições de operacionalização  do PMP - Programa  de Monitoramento de 
Praias,   voltado ao   pronto atendimento, à  triagem, à  reabilitação, à  soltura, assim  como 
à  transferência  de animais aquáticos    que venham a encalhar,   bem como  aqueles   que se 
mostrarem debilitados,  localizados em sua  área de abrangência, compreendida ainda nessa 
destinação  as atividades especí�cas do concessionário, inclusive  as edi�cações  especí�cas..
Art. 2º - A faixa de terras  objeto da concessão de que trata o artigo 1º desta lei complemen-
tar, assim se  descreve e se caracteriza:
Localizado no lugar Praia Grande, município e comarca de São Sebastião, Estado de São 
Paulo, de forma poligonal,   inicia no ponto 1, localizado a 3,89 metros da estação eleva-
tória de esgoto e distante 3,73 metros do poste padrão (luz). Esse ponto está sob as coor-
denadas  UTM – SIRGS 200  (E:457.929,200 e Y:7.365.268.790). Deste ponto, de�ete  à 
direita e segue  até o ponto 2 (E:457.913,323 e  Y: 7.365.249,479), no rumo  de 39º25’34” 
SW , com distância de  25,00 metros, confrontando  com área livre  (lado do córrego – 
leste). Deste ponto  segue até o ponto 3 (E=457.897,874 e Y= 7.365.262.181) e segue no 
rumo de  50º 34’26” NW, na distância de   20,00 metros, confrontando com terrenos de 
marinha (lado sul). Deste ponto de�ete  à direita e segue até o ponto  4 (E=457.913.752 e 
N=7.365.281,492), seguindo no rumo  de  39º 25’ 34’ NE na distância de   25,00 metros, 
confrontando com a área livre  (terreno de marinha e área institucional) no sentido da Praia 
das Pitangueiras. Deste ponto, de�ete à direita até o ponto 1, no rumo de 50º34’26” SE na 
distância de 20,00 metros, confrontando com área pública – área livre ( lado da Rodovia 
SP-55), encerrando  um retângulo perfeito, com ângulos de 90º (20 metros de frente para a 
praia e 25 metros de lado) totalizando 500,00 m2 (quinhentos metros quadrados).
Art. 3º - A concessão de direito real de uso sobre o bem imóvel referido nesta lei comple-
mentar, é adstrita  exclusivamente aos objetivos previstos no artigo 1º, bem como  às  demais 
regras  a serem implementadas  por ato do poder concedente, �cando ainda  a  vigência da 
permissão  condicionada  à manutenção das atividades do concessionário  e à preservação 
do patrimônio público. 
Art. 4º - As condições em que se operará a concessão  serão as constantes do correspondente  
Termo, que haverá de ser �rmado  entre as partes,   em que constará   como contrapartida a 
realização de palestras sobre  ecologia marinha e  educação ambiental, em visitas monitora-
das à Base  de  Estabilização de Animais Marinhos, ofertadas a alunos  da comunidade local.
Par. Único - . No  início de cada ano, o Instituto ARGONAUTA,  em conjunto com a Admi-
nistração Pública municipal e de comum acordo com esta,   planejará,  programará e agen-
dará  palestras e visitas, em  conciliação   das atividades da Base  de Estabilização,   cuja 
estrutura  poderá ser utilizada pelo Município concedente para a realização de palestras, de 
visitas e de  cursos, mensalmente, em duas sessões, mediante prévio agendamento junto ao 
Instituto concessionário.  
Art. 5º -  A concessão de que trata esta lei complementar  terá o prazo de 10 anos, contados 
da  celebração do correspondente Termo  e se dará em caráter  não oneroso, podendo esse 
prazo, desde que presente o  efetivo interesse público,  ser  prorrogado por igual período  ou 
sua fração. 
§ 1º - O  Instituto Concessionário terá o prazo de 90  (noventa) dias, contado da formali-
zação do Termo de Concessão  para a implantação do projeto mencionado  no art. 1º desta 
lei complementar.
§ 2º - O descumprimento do  estabelecido no art. 1º  bem como no § 1º do art. 4º, ambos 
desta lei complementar  acarretará a  revogação  de pleno direito da concessão ora autori-
zada, revertendo o imóvel imediatamente ao patrimônio do município, sem que essa provi-
dência gere a obrigação  de indenização  de  benfeitorias, necessárias ou não, que hajam sido 
implantadas no imóvel concedido.
§ 3º - O correspondente Termo de Concessão deverá  prever aa expressa renúncia do con-
cessionário  ao direito de retenção por benfeitorias..
§ 4º - Ao término do prazo da concessão ou na hipótese de rescisão do respectivo Termo, o 
concessionário deverá entregar o imóvel ao Município, no prazo que este estabelecer, cujas 
benfeitorias implantadas incorporar-se-ão o patrimônio do concedente, sem nenhum ônus, 
seja a que título for. 
Art. 6º - O Termo de Concessão   será rescindido, ocorrendo quaisquer das seguintes hipó-
teses:
I – Dissolução da pessoa jurídica do concessionário;
II – Insolvência civil do concessionário, desde seu início;
III – A ocorrência de interesse público plenamente justi�cado, sem que disso advenha qual-
quer dever de indenização.
Art. . 7º - Serão  da responsabilidade  do concessionário as  edi�cações,    construções e 
sua conservação, a contratação de pessoal,  bem como de todas  e quaisquer despesas, sem 
exceção,  necessárias à   elaboração e aprovação de projetos arquitetônicos, da mão de obra, 
especializada ou não, a ser empregada nas construções, assim como dos  emolumentos, tri-
butos, preços  públicos e tarifas, necessários ao aparelhamento da Base de Estabilização,  re-
lacionadas com as  atividades a serem desenvolvidas pelo Instituto concessionário.  
Art. 8º - Reverterá  o imóvel concedido ao patrimônio público municipal, com suas   edi�ca-

ções, pelas quais não haverá indenização, ocorrendo a hipótese em que  o Instituto conces-
sionário, seja qual for o motivo, deixar de exercer as  atividades a que se propôs, conforme 
estabelecidas nesta lei complementar e no Termo de Concessão. 
Art. 9º -  Dada a relevância e a peculiaridade dos objetivos dos projetos  a ser executados  
pelo Instituto concessionário, considerados de interesse público, �ca a concessão dispensa-
da   de prévia     licitação, na conformidade do disposto no parágrafo único do artigo 102 da 
Lei Orgânica do Município.
Art. 10 - Eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à  conta de dotação 
orçamentária própria, consignada no orçamento municipal vigente. 
Art. 11– Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e revoga disposições em con-
trário. 
São Sebastião,           29       de junho de 2.016

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por a�xação data supra.
Projeto de Lei  Complementar nº      002  /2016.
SAJUR/SEMAM/nsa

LEI COMPLEMENTAR - Nº 209/2016
“Dispõe sobre a concessão de direito real de uso de imóveis municipais à entidade que espe-
ci�ca e dá outras providências”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º-   É desafetada da  categoria  de bem público de uso comum do povo, passando à de 
bem dominical disponível, o Sistema de Recreio do Loteamento  “Balneário  Turístico En-
seada”,  com a superfície de   3.742,31 m2, registrado na matrícula nº 41.094 do Cartório do 
Registro de Imóveis local e  Inscrição Imobiliária  nº 3034.361.2310.0001.0000,     situado 
no Bairro Canto do Mar.
Art. 2º- Fica o Município de São Sebastião, com a desafetação de que trata o art. 1º desta 
Lei Complementar, autorizado a conceder a “Casa Amor ao Próximo”, associação civil, sem 
�ns lucrativos, com sede na cidade de Guarulhos, SP, à Rua Dilermano Reis nº 89, no Bairro 
INOCCOP,  cep nº 07174-265, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.183.261/0001-57, direito 
real de uso, pelo prazo de 30 anos, imóvel com a superfície de 1.165,38 m2   (Um mil, cento 
e sessenta e cinco metros e trinta e oito decímetros quadrados), retratado em planta baixa, 
área essa  destinada à edi�cação  da futura Creche do Idoso de São Sebastião.
Art. 3º- Fica ainda o Município de São Sebastião, autorizado a conceder a “Casa Amor ao 
Próximo”, com quali�cação que consta do art. 2º desta Lei Complementar, pelo prazo de 30 
anos, os imóveis originários do Loteamento “Balneário Turístico Enseada”, situado no bairro 
Canto do Mar deste município, identi�cados como sendo os lotes  1 e 2, da Quadra “H”,  
com as respectivas superfícies de   577,40 m2  (quinhentos e setenta e sete metros e quarenta  
decímetros quadrados), e   Inscrição Imobiliária  nº 3034361.2302.0101.0000,  e  629,07 m2 
(seiscentos e vinte e nove metros  e   sete decímetros quadrados), e  Inscrição Imobiliária nº  
3034.361.2302.0088.0000., retratado em planta baixa, áreas essas destinadas  à edi�cação da 
futura Creche  para  Crianças.
Par. Único – Havendo interesse de ambas as partes, desde que presente o interesse público, o 
prazo da concessão poderá ser prorrogado por igual período ou sua fração.
Art. 4º-  As concessões  autorizadas por esta Lei Complementar  serão as constantes do 
correspondente Termo de concessão, a ser celebrado entre s partes, em que será detalhados 
os encargos de cada qual das partes.
Art. 5º- O Termo de Concessão dos imóveis objeto desta Lei Complementar será revogado e 
assim revertidos ao patrimônio municipal, ocorrendo de per si uma das seguintes hipóteses:
I – Atraso injusti�cado no início das obras a que os imóveis se destinam.
II – Dissolução da entidade bene�ciária da concessão.
III – Estado de insolvência da concessionária.
IV – Redução do padrão de atendimento à comunidade destinatária das edi�cações indica-
das nesta Lei Complementar.
V – No termo �nal da concessão
Art. 6º- Dada a relevância e as condições para a efetividade dos objetivos preconizados nos 
projetos a que se propõe a concessionária executar, �ca a concessão dispensada de prévia 
licitação, na conformidade do disposto no parágrafo único do artigo 102 da Lei Orgânica 
do Município.
Art. 7º- Eventuais despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão à 
conta de dotação orçamentária especí�ca, consignada no orçamento municipal.
Art. 8º- Esta Lei Complementar entrará em vigor da data de sua publicação e revoga as dis-
posições em contrário. 
São Sebastião,       29      de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por a�xação data supra.
Projeto de Lei  Complementar nº       04/2016
SAJUR/SEHAB/nsa

LEI COMPLEMENTAR - Nº 390/2016
“Dispõe sobre a consolidação das Leis nºs 814/91 e 1200/97 e dá outras providências que 
tratam do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal da Assistência 
Social e dá outras providências”.
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas 
funções, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
Art. 1º- Esta lei consolida as leis municipais nº 814/91 e 1200/97 e promove a atualização 
das políticas de assistência social.
Art. 2º- Fica rati�cada a instituição do Conselho Municipal de Assistência Social, a seguir 
designado pela sigla CMAS, instância municipal do sistema descentralizado e participativo 
de Assistência Social, de caráter permanente, com funções deliberativas, normativas, �scali-
zadoras e consultivas, constituindo-se num órgão colegiado máximo, de composição paritá-
ria entre Poder Público e a Sociedade Civil, conforme estabelecem o art. 16, inciso IV da Lei 
Federal no 8.742, de 7 de dezembro de 1993- LOAS.
Art. 3º- O CMAS tem a �nalidade de deliberar, acompanhar, avaliar e exercer o controle 
social sobre a Política de Assistência Social, em âmbito municipal.
§ 1º- As ações deliberativas/reguladoras são aquelas que estabelecem, por meio de resolu-
ções, as ações da Assistência Social, contribuindo para a implementação do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS e da Política Nacional de Assistência Social - PNAS;
§ 2º- As ações de acompanhamento e avaliação devem ser direcionadas às atividades e aos 
serviços prestados pelas entidades e organizações de Assistência Social públicas e privadas e 
advêm da competência de formular recomendações e orientações aos integrantes do sistema 
descentralizado de Assistência Social.
§ 3º- O controle social é o exercício democrático de acompanhamento da gestão e avaliação 
da Política de Assistência Social, do Plano Plurianual de Assistência Social e dos recursos 
�nanceiros destinados à sua implementação, sendo uma das formas de exercício desse con-

trole zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais para todos os 
destinatários da Política.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIA
Art. 4º - São competências do CMAS: 
I -  Solicitar ao órgão gestor de Assistência Social do município os seguintes documentos   
relativos a: 
a) Política Municipal de Assistência Social;
b) Plano Municipal de Assistência Social;
c) Plano de Ação;
d) Proposta orçamentária da Assistência Social para apreciação e aprovação;
e) Plano de inserção e acompanhamento de bene�ciários do Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), contendo ações, prazos e metas a serem executadas conforme as ofertas da 
Assistência Social e as demais políticas pertinentes;
f) Plano de aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), balancete trimes-
tral e prestação de contas ao �nal do exercício;
g) Informações relativas a  transferências de recursos efetuadas ao Fundo Municipal de As-
sistência Social (FMAS) oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social ( FNAS), Fun-
do Estadual de Assistência Social (FEAS) e os recursos próprios;
h) Informações relativas aos recursos repassados pelo Fundo Municipal de Assistência So-
cial (FMAS) às entidades e organizações de Assistência Social, inscritas no CMAS ou não;
i) Relação das contas correntes que compõem o respectivo Fundo Municipal de Assistência 
Social (FMAS);
j) Demonstrativos das contas bancárias sob gestão do Fundo Municipal de Assistência So-
cial (FMAS);
k) Relatório anual da gestão, em linguagem cidadã, e demonstrativo sintético da execução 
física e �nanceira;
l) Outros documentos que se �zerem necessários para o exercício das atribuições e compe-
tências do CMAS. 
II - Aprovar, acompanhar, avaliar e �scalizar a Política Municipal de Assistência Social, ela-
borada em consonância com a Política Estadual de Assistência Social e a Política Nacional 
de Assistência Social, na perspectiva do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, e com 
as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social, acompanhando a sua 
execução;
III - Aprovar, avaliar e �scalizar o Plano Municipal de Assistência Social elaborado pelo ór-
gão gestor e acompanhar a sua execução;
IV - Zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especi�cidades e efetiva participa-
ção dos segmentos de representação no Conselho;
V - Inscrever e �scalizar as entidades e organizações de Assistência Social, bem como os ser-
viços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, no âmbito municipal, conforme 
parâmetros e procedimentos nacionalmente estabelecidos;
VI - Estabelecer mecanismos de articulação permanente com os demais conselhos de políti-
cas públicas e de defesa e garantia de direitos;
VII - Convocar a Conferência Municipal de Assistência Social, conforme as diretrizes es-
tabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, bem como aprovar as 
normas de funcionamento das mesmas, constituir a comissão organizadora e o respectivo 
Regimento Interno;
VIII - Encaminhar as deliberações das conferências aos órgãos competentes e monitorar 
seus desdobramentos.
IX - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
X -  Avaliar, aprovar e �scalizar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as 
ações de Assistência Social, tanto os recursos próprios quanto os oriundos da esfera dos 
governos Estadual e/ou Federal, que deverão estar alocados no Fundo Municipal de Assis-
tência Social - FMAS;
XI – Publicar em boletim o�cial e/ou portal eletrônico o�cial do Poder Público Municipal 
as resoluções e deliberações do CMAS;
XII – Acompanhar, avaliar e �scalizar a gestão de recursos, serviços, programas e projetos 
socioassistenciais do município;
XIII - Planejar e deliberar sobre os gastos de no mínimo 3% (três por cento) dos recursos 
do IGDSUAS – Índice de Gestão Descentralizada do sistema Único de Assistência Social, 
destinados ao desenvolvimento das atividades do Conselho;
XIV – Avaliar a prestação de contas dos recursos alocados no FMAS;
XV - Encaminhar a documentação ao gestor municipal das entidades e organizações de As-
sistência Social que compõem a rede socioassistencial no município, devidamente inscritas 
no CMAS, para inclusão no Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência 
Social de que trata a Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, e guarda;
XVI – Propor critérios e prazos para a regulamentação dos auxílios natalidade, funeral, situ-
ações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, conforme o disposto no art. 22 
da Lei 8.742 de 1993; 
XVII – Realizar bienalmente o Fórum Municipal de Assistência Social, com a �nalidade de 
discutir de forma ampliada e pública as ações do órgão de Assistência Social do Município a 
partir das deliberações das Conferências;  
XVIII - Acionar o Ministério Público como instância de defesa e garantia de suas prerroga-
tivas legais.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
Art. 5º - O CMAS é  constituído  de 14 (catorze) membros e respectivos suplentes e terá a 
seguinte composição:
I – Pelo Poder Público Municipal:
a) 3 (três) representantes do órgão gestor de Assistência Social do município;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;
c) 2 (dois) representante da Secretaria Municipal de Educação;
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
II - Da Sociedade Civil:
a) 1 (um) representante dos Trabalhadores Sociais; 
b)   2 (dois) representantes dos usuários do SUAS;
c) 4 (quatro) representantes de entidades sociais e organizações de Assistência Social, devi-
damente inscritas no CMAS. 
Parágrafo  Único - Cada membro titular do CMAS terá um suplente oriundo da mesma 
categoria representativa.
Art. 6o- Os membros efetivos e suplentes do CMAS serão nomeados por Decreto do Pre-
feito Municipal.
§ 1º - Os representantes do Poder Público Municipal serão indicados pelos respectivos titu-
lares dos órgãos do governo municipal.
§ 2º - Os representantes da Sociedade Civil, serão eleitos em fórum próprio e/ou fórum 
único, sob �scalização do CMAS.
§ 3º - Serão considerados representantes de usuários, pessoas vinculadas aos programas, 
projetos, serviços e benefícios da Política Municipal de Assistência Social, eleitos em seus 
grupos socioeducativos.
Art. 7º - O mandato dos membros do CMAS terá duração de 2 (dois) anos, permitida uma 
única recondução por igual período.
Art. 8o– Somente serão admitidas para �ns de participação no CMAS, as entidades sociais 
juridicamente constituídas e em regular funcionamento.
Art. 9º - As atividades dos membros do CMAS regem-se pelas seguintes disposições:
I - O exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante e não re-
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munerado; 
II - Os membros do CMAS poderão ser substituídos mediante solicitação por escrito das 
entidades ou órgão do governo que representam, cabendo ao próprio CMAS o encaminha-
mento ao Prefeito Municipal para a imediata nomeação dos novos conselheiros;
III -As decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções;
IV - O CMAS será presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros titu-
lares, para o mandato de 1 (um) ano, permitida uma única recondução, por igual período;
V - O CMAS buscará aplicar o princípio da alternância de comando, possibilitando que a 
presidência do Conselho se reveze entre o poder público e a sociedade civil: cada represen-
tação cumprirá a metade do tempo previsto para o período total de mandato do conselho. 
CAPÍTULO IV
 DA ESTRUTU�
Art. 10- O CMAS é equiparado a órgão do Poder Executivo Municipal, vinculado à estrutu-
ra básica do órgão gestor de Assistência Social do município.
Parágrafo Único – Caberá ao órgão gestor de Assistência Social do município prover a estru-
tura necessária ao funcionamento do CMAS, garantindo recursos materiais, humanos e �-
nanceiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros represen-
tantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. 
(incluído pela Lei no 12.435, de 2011), despesas essas que onerarão a dotação orçamentária 
nº  02.04030824440072.158000.
Art. 11– O CMAS é constituído dos seguintes órgão: Plenária, Mesa Diretora, Comissões e 
Secretaria Executiva, com caráter de   colegiado pleno, integrado por todos os seus Conse-
lheiros e sua  Secretaria Executiva  atuará como  assessoria técnica.
§ 1º– Caberá ao órgão municipal gestor de Assistência Social do município estruturar a 
Secretaria Executiva do CMAS com pro�ssional de nível superior com conhecimento da 
Política Pública de Assistência Social.  
§ 2º- A Secretaria Executiva será a unidade de apoio ao funcionamento do Conselho, para 
assessorar suas reuniões e divulgar suas deliberações, devendo contar com pessoal técnico-
administrativo.
§ 3º- A Secretaria Executiva subsidiará o plenário em assessoria técnica e poderá requisitar 
consultoria e assessoramento de instituições, órgãos e entidades ligados à área de Assistência 
Social, para dar suporte e/ou prestar apoio logístico ao Conselho.
§ 4º- A composição e as atribuições da Secretaria Executiva serão de�nidas no Regimento 
Interno do Conselho Municipal de Assistência Social. 
Art. 12– A Mesa Diretora do CMAS,  é  composta dos cargos: Presidente, Vice-Presidente, 
1º e 2º Secretários, e será eleita entre seus membros, pela maioria de votos da Plenária.
CAPÍTULO  V
DO FUNCIONAMENTO
Art. 13 - O CMAS terá seu funcionamento regulamentado por Regimento Interno próprio, a 
ser elaborado no prazo de até 60 (sessenta) contados da eleição do seu presidente.
Art. 14 - O CMAS se reunirá em sessões plenárias ordinárias mensais de deliberação ou, em 
caráter extraordinário, por convocação do colegiado ou por requerimento da maioria dos 
seus membros.
Parágrafo Único – O CMAS compor-se-á dos seguintes órgãos: Plenária, Mesa Diretora, 
Comissões e Secretaria Executiva, sendo a Plenária o órgão deliberativo e soberano do Con-
selho.
Art. 15 - Todas as sessões do CMAS serão públicas e precedidas de ampla divulgação.
Parágrafo Único - As Resoluções do CMAS, bem como as conclusões extraídas em fórum e 
comissões, serão objeto de ampla e sistemática divulgação.
CAPÍTULO VI
DA EXECUÇÃO   E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA  MUNICIPAL  DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL
Art. 16 - A coordenação e execução da Política e do Plano Municipal de Assistência Social 
�cam a cargo do órgão gestor de Assistência Social do Município.
Art. 17 - Ao órgão gestor de Assistência Social do Município compete: 
I - Coordenar e executar as ações no campo da Assistência Social, no âmbito do Município;
II – Elaborar a Política Municipal de Assistência Social, suas normas gerais, bem como crité-
rios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefí-
cios, serviços, programas e projetos, submetendo-a a aprovação do CMAS;
III - Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, de acordo com a Resolução nº 33 
de 2012 do Conselho Nacional de Assistência Social –CNAS, respeitando os princípios e 
diretrizes da Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS; 
IV - Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da Assistência Social para apreciação e 
aprovação do CMAS;
V – Encaminhar para apreciação do CMAS os relatórios trimestrais e anuais de atividade e 
de realização �nanceira dos recursos destinados à Assistência Social;
VI – Prestar assessoramento técnico às entidades e organizações de Assistência Social;
VII - Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro da rede socioassistencial governa-
mental e da sociedade civil do município e encaminhar para o Cadastro Nacional das entida-
des e Organizações de Assistência Social de que trata a Lei 12.201, de 27 de novembro 2009.
VIII – Elaborar e implantar, juntamente com os coordenadores e demais lideranças da estru-
tura gestora municipal do SUAS, um Plano Municipal de Capacitação para os trabalhadores, 
os coordenadores de serviços, os conselheiros municipais de Assistência Social com base 
nos fundamentos da educação permanente e nos princípios e diretrizes constantes da NOB-
RH/SUAS.
IX- Elaborar e manter atualizado o diagnóstico social para implantação e implementação de 
serviços, programas e projetos de Assistência Social no município;
X – Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas setoriais;
XI - Expedir atos normativos necessários a gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CMAS;
XII - Elaborar e submeter ao CMAS, os planos anuais e plurianuais de aplicação dos recursos 
do Fundo Municipal de Assistência Social;
XIII – Regulamentar e operar os benefícios eventuais previstos no art. 22, da Lei Federal n.º 
8.742/93 - LOAS.
Parágrafo Único– A capacitação deve destinar-se a todos os atores da área de Assistência  
Social – gestores, trabalhadores, técnicos e administrativos, dos setores governamental e não 
governamental, integrantes  da rede socioassistencial e conselheiros municipais.  
CAPÍTULO VII
DOS BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROG�MAS E PROJETOS  DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL 
Art.18- Ao CMAS caberá solicitar ao órgão gestor de Assistência Social do município a re-
gulamentação e a concessão dos benefícios eventuais conforme Lei Federal nº 8.742/93 
– LOAS.
Art. 19- O CMAS e o órgão gestor de Assistência Social do município, obedecendo aos 
objetivos e princípios da Lei Federal n.º 8.742/93 - LOAS, de�nirão os programas da área 
no município, priorizando aqueles voltados à qualidade de vida dos usuários articulando-se 
com outras esferas e secretarias.
CAPÍTULO VIII
DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 20 - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, vinculado ao órgão 
gestor da Assistência Social no município, de natureza contábil, com a �nalidade de captar 
recursos e �nanciar programas de Assistência Social e projetos de enfrentamento à pobreza, 
em consonância com a Política Municipal de Assistência Social.
Art. 21 - A gestão �nanceira de recursos do FMAS será feita pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, sob a orientação do órgão gestor de Assistência Social do município. 
Art. 22 - Constituirão receitas do FMAS:
I - Dotação consignada anualmente no orçamento do Município destinada ao FMAS;
II - Dotação consignada anualmente no orçamento do Município destinada às ações assis-
tências emergenciais;
III - Repasse de recursos dos Fundos Estadual e Federal de Assistência Social;
IV - Doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;
V- Receitas de aplicações �nanceiras de recursos do FMAS, realizadas na forma da Lei.
VI - Auxílios, subvenções, contribuições, transferências, entre outros, bem como as receitas 
resultantes de convênios e ajustes nacionais e internacionais;
VII - Quaisquer outros recursos e rendas que lhe forem destinadas.
§ 1º- Todos os recursos destinados ao FMAS deverão ser contabilizados como receita orça-
mentária municipal e a ele alocados através de dotações consignadas na Lei Orçamentária 
ou de créditos adicionais, obedecendo sua aplicação as normas gerais de Direito Financeiro.
§ 2º- O repasse de recursos para as entidades e organizações de Assistência Social, devida-
mente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, mediante convênios, 

contratos, acordos, ajustes e/ou similares obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e 
de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo CMAS.
Art. 23   Todas as despesas que onerem o FMAS deverão ser apresentadas pelo órgão gestor 
de Assistência Social do munícipio ao CMAS para sua apreciação e aprovação.
Par. Único – As contas e os relatórios do FMAS serão submetidos à apreciação do CMAS, 
trimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica. 
Art. 24 - O FMAS terá prazo  vigência ilimitada.
Art. 25 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional, para cobrir as despesas 
de implantação do FMAS de que trata a presente Lei.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26- O órgão gestor de Assistência Social do município prestará o apoio necessário ao 
funcionamento do CMAS, em especial designando servidores para exercício de funções ad-
ministrativas bem como a estrutura da Secretaria Executiva.
Art. 27- Esta Lei não prejudica a competência de outros Conselhos Municipais instituídos, 
resguardando-se ao CMAS a prerrogativa de deliberação das questões especí�cas da área de 
Assistência Social, em última instância. 
Art. 28 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, especialmente a Lei n.º 814, de 16 de julho de 1991, e suas posteriores alterações, 
qual seja a Lei 1200, de 22 de setembro de 1997.
São Sebastião,       29      de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por a�xação data supra.
Projeto de Lei nº 16/2016
SET�DH/SAJUR/nsa

L E I - Nº 2391/2016
“Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município 
para o exercício de 2017 e dá outras providências”.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas atribuições le-
gais, faz saber que a Câmara Municipal de São Sebastião aprovou e ele sanciona a seguinte 
lei:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º- De acordo com a Constituição Federal, esta Lei �xa as diretrizes orçamentárias 
do Município para o exercício de 2017, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária 
anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária, regula o aumento de despesas com 
pessoal e atende às normas da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.
Artigo 2º- As normas contidas nesta Lei alcançam todos os órgãos da administração direta 
e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 
2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos:
I     – combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
II    - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
III – reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior e�ciência 
de trabalho e arrecadação;
IV  – assistência à criança e ao adolescente;
V   – melhoria da infra-estrutura urbana;
Capítulo II
DAS ORIENTAÇÕES PA� ELABO�ÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Artigo 3º- As metas de resultados �scais do Município para o exercício de 2017 são as esta-
belecidas nos Anexos denominados Anexos de Riscos e Metas Fiscais, integrante desta Lei, 
desdobrado em:
Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios 
Anteriores;
 Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;  
Demonstrativo VI.a - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VI.b - Projeção Atuarial do RPPS;
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Conti-
nuado;
Artigo 4º- Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas es-
tão avaliados no Anexo denominado Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, em 
que são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se 
concretizar.
Parágrafo único: Para os �ns deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros 
riscos �scais possíveis obrigações presentes, cuja existência será con�rmada somente pela 
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle 
do município.
Artigo 5º- Os valores apresentados nos anexos de que tratam os artigos 3º e 4º estão ex-
pressos em reais, em consonância com as regras estabelecidas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, órgão do Ministério da Fazenda.
Artigo 6º- A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não 
estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de con-
servação do patrimônio público.
§ 1º. A regra constante do caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, 
conforme vinculações legalmente estabelecidas.
§ 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orça-
mentários esteja compatível com os cronogramas físico-�nanceiros pactuados e em vigência.
Artigo 7º- A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá 
ao Executivo até o dia 30 de agosto de 2016.
Parágrafo único: O Executivo encaminhará a Câmara Municipal, até trinta (30) dias antes 
do prazo �xado no “caput”, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2017 
inclusive da receita corrente líquida.
Artigo 8º- A lei orçamentária conterá reservas de contingência, desdobradas para atender às 
seguintes �nalidades:
I - Cobertura de créditos adicionais suplementares;
II - Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos �scais imprevistos;
III - Capitalização do regime próprio de previdência social dos servidores municipais.
§ 1º. A reserva de contingência de que trata o inciso I do caput será �xada em, no máximo, 
5 % (cinco por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos 
adicionais abertos à sua conta.
§ 2º. Na hipótese de �car demonstrado que a reserva de contingência de que trata o inciso 
II do caput não precisará ser utilizada para sua �nalidade, no todo ou em parte, o Chefe do 
Executivo poderá lançar mão de seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais 
legalmente autorizados.
 Artigo 9º- O poder executivo poderá abrir créditos adicionais suplementares de até qua-
renta por cento do total das despesas orçamentárias �xadas na Lei Orçamentária Anual, e 
deverá seguir as regras estabelecidas nesta.
Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTE�ÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Artigo 10 - O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, projetos de lei propon-
do alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias 
à preservação do equilíbrio das contas públicas e à geração de recursos para investimentos 
ou, ainda, para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do município.
Artigo 11- Todo projeto de lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, cré-
dito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modi�-
cação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender ao disposto 
no Artigo 14 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruído 
com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e 
primário.
Parágrafo único: Não se sujeitam às regras do caput a simples homologação de pedidos de 

isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente.
Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL
Artigo 12- Desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos 
artigos 20 a 22, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, e cum-
pridas as exigências previstas nos artigos. 16 e 17 do referido diploma legal, �ca autorizado 
o aumento da despesa com pessoal para:
Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos 
e funções ou alteração de estruturas de cargos carreiras;
Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
§ 1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:
I - Prévia dotação orçamentária su�ciente para atender às projeções de despesa de pessoal e 
aos acréscimos dela decorrentes;
II - Lei especí�ca para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;
III - Observância da legislação vigente, no caso do inciso II.
§ 2º. Estão a salvo das regras contidas no § 1º a concessão de vantagens já previstas na legis-
lação pertinente, de caráter meramente homologatório.
§ 3º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites �xa-
dos nos artigos. 29 e 29-A da Constituição Federal. 
Artigo 13- Fica autorizada a revisão geral anual de que trata o artigo 37 inciso X, da consti-
tuição, cujo percentual será de�nido em lei especí�ca.
Artigo 14- Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o Artigo 22 da Lei 
complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá 
ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergências de saúde 
pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo 
Chefe do Poder.
Capítulo V
DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Artigo 15- Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá 
metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as diretamente arrecada-
das por entidades da administração indireta.
§ 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na ar-
recadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário 
�xados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, o 
Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação �nanceira, 
em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.
§ 2º. Na limitação de empenho e movimentação �nanceira, serão adotados critérios que 
produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de edu-
cação, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.
§ 3º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação �nanceira as despesas 
que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao 
pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.
§ 4º. A limitação de empenho e movimentação �nanceira também será adotada na hipótese 
de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao 
que dispõe o Artigo 31 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.
§ 5º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados �s-
cais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do 
disposto no Artigo 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.
Artigo 16- A limitação de empenho e movimentação �nanceira de que trata o Artigo 15, § 
1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação 
de receitas se reverta nos bimestres seguintes.
Artigo 17- No mesmo prazo previsto no caput do Artigo 15, o Poder Executivo estabelecerá 
a programação �nanceira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar 
a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.
§ 1º. Integrarão a programação �nanceira as transferências �nanceiras do tesouro municipal 
para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.
§ 2º. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obri-
gatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário.
§ 3º. O repasse de recursos �nanceiros do Executivo para o Legislativo fará parte da pro-
gramação �nanceira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de 
duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.
Artigo 18- Para atender o disposto no Artigo 4º, I, “e”, da Lei Complementar n.º 101, de 4 
de maio de 2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto 
aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquida-
das, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.
Artigo 19- Na realização de ações de competência do Município, poderá este adotar a estra-
tégia de transferir recursos a instituições privadas sem �ns lucrativos, desde que especi�ca-
mente autorizada em lei municipal e seja �rmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual 
�quem claramente de�nidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para 
prestação de contas.
§ 1º. No caso de transferências a pessoas físicas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei 
especí�ca que tenha por �nalidade a regulamentação pela qual essas transferências serão 
efetuadas, ainda que por meio de concessão de empréstimo ou �nanciamento.
§ 2º. A regra de que trata o caput aplica-se a transferências a instituições públicas vinculadas 
à União, ao Estado ou a outro município.
Artigo 20- Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas abaixo relacionadas, de res-
ponsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que �rmados os respectivos con-
vênios, termos de acordo, ajuste ou congênere e haja recursos orçamentários disponíveis:
Policia Militar;
Policia Civil;
Junta militar;
Junta de conciliação Trabalhista;
Fórum;
IBGE;
Policia rodoviária;
Ciretran; 
Convênios com Órgãos do Governo Federal;
Convênios com Órgãos do Governo Estadual.
Parágrafo único: A cessão de funcionários para outras esferas de governo independem do 
cumprimento das exigências do caput, desde que não sejam admitidos para esse �m espe-
cí�co, salvo se para realizar atividades em que o município tenha responsabilidade solidária 
com outros entes da Federação, em especial nas áreas de educação, saúde e assistência social.
Artigo 21- Para �ns do disposto no Artigo 16, § 3º, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de 
maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R$ 8.000,00, 
no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R$ 15.000,00, no caso de realiza-
ção de obras públicas ou serviços de engenharia.
Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E T�NSITÓRIAS
Artigo 22- Se a lei orçamentária não for aprovada até o último dia do exercício de 2016, �ca 
autorizada a realização das despesas até o limite mensal de um doze avos da proposta origi-
nal remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for promulgada.
§ 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos 
recursos autorizada neste artigo.
§ 2º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao 
projeto de lei de orçamento no Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão 
ajustados por decreto do Poder Executivo, após publicação da lei orçamentária, por inter-
médio da abertura de créditos suplementares ou especiais, mediante remanejamento de do-
tações, desde que não seja possível a reapropriação das despesas executadas.
Artigo 23- Os órgãos e entidades mencionadas no artigo 2° �cam obrigados a encaminhar ao 
órgão responsável até 15 (quinze) dias após o encerramento de cada mês, as movimentações 
orçamentárias, �nanceiras e patrimoniais para �ns de consolidação das contas publicas do 
ente municipal, em atendimento dos artigos 52 ao 54 da Lei Complementar 101 de 4 de 
maio de 2000.
Artigo 24- Integram esta Lei o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências e os De-
monstrativos de Metas Fiscais.
Artigo 26- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,         29       junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito 
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Registrada em livro próprio, e publicada por a�xação data supra.
Projeto de Lei nº  15/2016
SEFAZ/oj/nsa

LEI - Nº 2392/2016
“Dispõe sobre alteração da lei nº  2370/2015”

ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atri-
buições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  lei:
Art. 1º- É alterado o valor que consta do inciso LII, do art. 1º, da Lei nº 2370/2015, por meio 
do qual foi incluído na Lei nº 2334/2015, o Demonstrativo das
Subvenções  previstas  para serem concedidas no curso do presente exercício de 2016, es-
peci�camente destinada à  instituição  “Primeiras Letras”, cujo  montante    passa  de R$ 
1.900.000,00  (um milhão e novecentos mil Reais) para R$ 2.200.000,00 (dois milhões e  
duzentos  mil Reais).
Art. 2º- A elevação no valor da subvenção de que trata o art. 1º desta  Lei onerará a se-
guinte dotação orçamentária: “despesa 589 – 09.03 – Departamento de Planejamento – 
3.3.50.43.00 – subvenções sociais”.
Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em con-
trário.
São Sebastião,       29      de junho de 2.016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por a�xação data supra.
Projeto de Lei nº 25/2016
SAJUR/SEDUC/nsa

D E C R E T O - Nº  6560/2016
“Dispõe sobre suplementação
de Dotações Orçamentárias, conforme  Lei 2359/2015”

ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atri-
buições legais,
CONSIDE�NDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das 
ações de Governo;
D E C R E T A:
Artigo 1º- Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º 
Inciso I  da Lei 2359/2015, de 26/11/2015 no valor de  R$ 4.228.000,00 (quatro milhões, 
duzentos e vinte e oito mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 

811 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.392.3002 2.090 4.000.000,00

814 12.02 Depto de 
Turismo 4.4.90.51.00 23.695.6004 1.062 228.000,00

TOTAL R$ 
4.228.000,00

Artigo 2º- Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os pro-
venientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de  R$ 
4.228.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 

30553 10.03 Depto de Lazer 
e Recreação 4.4.90.51.00 27.812.3007 1.028 4.228.000,00

TOTAL R$ 
4.228.000,00

Artigo 3º- Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, da Fundação de Saú-
de Publica de São Sebastião, conforme artigo 7º Inciso I  da Lei 2359/2015, de 26/11/2015 
no valor de  R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 

30939 01.01

Fundação 
de Saúde 

Publica de São 
Sebastião

3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 3.000,00

30944 01.02

Fundação 
de Saúde 

Publica de São 
Sebastião

3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 51.000,00

TOTAL R$ 54.000,00

Artigo 4º- Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os pro-
venientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de  R$ 
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 

30946 01.02

Fundação 
de Saúde 

Publica de São 
Sebastião

3.1.90.11.00 10.301.1001 2.316 3.000,00

30956 01.02

Fundação 
de Saúde 

Publica de São 
Sebastião

3.3.90.39.00 10.301.1001 2.317 51.000,00

TOTAL R$ 54.000,00

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
SEFAZ/nsa

D E C R E T O - Nº  6564/2016
“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias, conforme  Lei 2359/2015”

ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atri-
buições legais,
CONSIDE�NDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das 
ações de Governo;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º 
Inciso I da Lei 2359/2015, de 26/11/2015 no valor de  R$ 1.093.560,00 (hum milhão, no-
venta e três mil, quinhentos e sessenta reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 

22 02.01
Sec.Assuntos 

Jur. e Div. 
Subord.

3.3.90.91.00 03.122.7003 2.263 100.000,00

24 02.02
Proc. de Defesa 

do Consu-
midor

3.3.90.39.00 03.092.7003 2.264 85.000,00

18292 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 4.4.90.51.00 10.302.1003 1.004 390.948,41

700 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 4.4.90.51.00 10.301.1001 1.001 74.935,89

711 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.001 30.520,00

727 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 11.040,00

729 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.317 73.000,00

754 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 28.115,70

759 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.30.00 10.303.1006 2.028 300.000,00

TOTAL R$ 1.093.560,00  

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os pro-
venientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de  R$ 
1.093.560,00 (hum milhão, noventa e três mil, quinhentos e sessenta reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 

29220 02.03 Procuradoria 
Trabalhista 3.1.90.91.00 03.122.7003 2.263 100.000,00

102 02.08 Procuradoria 
Judicial 4.4.90.52.00 03.122.7003 2.263 85.000,00

688 11.01 Depto de Adm. 
e Controle 3.1.90.11.00 10.122.1009 2.039 9.984,00

691 11.01 Depto de Adm. 
e Controle 3.1.91.13.00 10.122.1009 2.039 595.216,00

29914 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.318 119.600,00

737 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.11.00 10.302.1003 2.012 34.400,00

776 11.03 Depto de Vigi-
lância e Saúde 3.1.90.11.00 10.305.1005 2.023 99.360,00

778 11.03 Depto de Vigi-
lância e Saúde 3.1.91.13.00 10.305.1005 2.023 50.000,00

TOTAL R$ 
1.093.560,00

Artigo 3º  Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabelecida pelo 
Artigo 8º,  da Lei 2229/2012, conforme abaixo descrito:

Nº Ór-
gão  Econômica Funcional  Ação  Transpor de  Transpor 

para

156 04.01 Depto de Des. 
Humano 3.3.90.30.00 08.122.4007 2.152 40.000,00

159 04.01 Depto de Des. 
Humano 3.3.90.36.00 08.122.4007 2.152 40.000,00

688 11.01 Depto de Adm. 
e Controle 3.1.90.11.00 10.122.1009 2.039 225.216,00

694 11.01 Depto de Adm. 
e Controle 3.3.90.39.00 10.122.1009 2.039 225.216,00

688 11.01 Depto de Adm. 
e Controle 3.1.90.11.00 10.122.1009 2.039 96.000,00

30132 11.01 Depto de Adm. 
e Controle 3.3.90.14.00 10.122.1009 2.039 96.000,00

705 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.001 204.040,00

711 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.001 204.040,00

706 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.13.00 10.301.1001 2.001 30.400,00

711 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.001 30.400,00

29911 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.316 83.000,00

727 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 83.000,00

29923 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.05.00 10.301.1001 2.316 30.000,00

727 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 30.000,00

28986 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.05.00 10.301.1001 2.317 10.000,00

729 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.317 10.000,00

29914 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.318 30.400,00

731 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.318 30.400,00

739 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.91.13.00 10.302.1003 2.012 300.000,00

742 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.012 300.000,00

737 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.11.00 10.302.1003 2.012 131.200,00

742 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.012 131.200,00

29925 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.91.13.00 10.301.1001 2.316 80.000,00

727 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 80.000,00

747 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.11.00 10.302.1003 2.014 154.560,00

754 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 154.560,00

748 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.13.00 10.302.1003 2.014 10.000,00

754 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 10.000,00

715 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.002 80.000,00

720 11.02 Depto Coord. 
Unid. De Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.002 80.000,00

776 11.03 Depto de Vigi-
lância e Saúde 3.1.90.11.00 10.305.1005 2.023 165.600,00

783 11.03 Depto de Vigi-
lância e Saúde 3.3.90.39.00 10.305.1005 2.023 165.600,00

763 11.03 Depto de Vigi-
lância e Saúde 3.1.90.11.00 10.304.1004 2.019 33.120,00

770 11.03 Depto de Vigi-
lância e Saúde 3.3.90.39.00 10.304.1004 2.019 33.120,00

TOTAL  R$ 
1.703.536,00

R$ 
1.703.536,00

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 20 de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito

registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SEFAZ/nsa

D E C R E T O - Nº 6566/2016
“Constitui o Comitê Municipal de Vigilância à Violência, com as funções especí�cas.”
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, usando as atri-
buições que lhe são conferidas por lei, e
CONSIDE�NDO o artigo 13 da Lei nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente,
CONSIDE�NDO o Decreto-Lei nº. 5.099 de junho de 2004 e a Lei nº. 10.778 de 24 de 
novembro de 2003, considerados de noti�cação compulsória todos os casos de violência 
contra a mulher,
CONSIDE�NDO o artigo 19 da Lei nº. 10.741 de 01 de outubro de 2003, que versa sobre 
os maus tratos contra a pessoa idosa,
CONSIDE�NDO que a noti�cação de casos de violência permitirá dimensionar a magni-
tude do problema, caracterizar as circunstâncias da violência, o per�l das vitimas e dos agres-
sores, contribuindo com a produção de evidências para o desenvolvimento das políticas e 
atuações governamentais em todas as esferas, para enfrentamento deste problema,
D E C R E T A:
Artigo 1º Fica alterada a representatividade do Comitê Municipal de Vigilância, constituída 
pelo Decreto nº 4634/2009, nomeando-se os membros abaixo indicados:
I - DOS REPRESENTANTES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO-
HCSS
- Marcia Guimarães Correa da Silva
II – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  - SEDUC
• Débora Eliza Puertas Moura
• Ivete Vasconcelos de Faria Rodrigues
III – DA POLÍCIA MILITAR
• Eduardo Gonsales dos Santos
• Daniel Iemes Garcia
IV -  DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO - FSPSS
• Paulo Barreto de Alencar
• Augusta Sugita Mendes
V - DO CONSELHO DO IDOSO
• Maria Evelina Pereira Faria
• Elis Regina de Souza
VI – A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SET�DH
• Valéria da Costa
• Andréa Chicoli Alves Pinto
• Letícia Oppido de Castro
VII  - DO CONSELO TUTELAR
• Rhayane de Oliveira Ramos
• Andréa Marina Hiraoka
• Ana Paula Leandro
• Rafael Almeida
VIII – DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MULHER SEBASTIANENSE - AAMS
• Sandra Aparecida Lourenço
• Estela Carolina Gomes Machado
IX  -   DA COORDENADORIA DA MULHER DE SÃO SEBASTIÃO
•  Geisa Elisa Fenerich
X – DA DIVISÃO DE PROG�MAS – SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU
• Vanessa Monteiro
• Ana Paula Aragão
XI – DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – SECRETARIA DA SAÚDE 
- SESAU
• Milena Cordeiro Lima
• Élida Paschoal Ferreira
Artigo 2º- Os membros acima nomeados foram o�cialmente indicados pela entidade ora 
representada.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.
São Sebastião,       27    de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra.
SESAU/nsa

D E C R E T O - Nº  6567/2016
 “Dispõe sobre autorização de repasse Financeiro ao Instituto OBI objetivando a execução 
de atividades na área de Esportes.”
ERNANE BILO�E PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribui-
ções legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2389/2016;
DECRETA:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse �nanceiro à entidade de Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público – OSCIP, Instituto OBI, cbjetivando a execução de atividades na 
área de Esportes para crianças e adolescentes, conforme convênio anexo.
Artigo 2º-  Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,        27    de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por a�xação na data supra
SET�DH/nsa
TERMO DE PARCERIA
Termo de Parceria que entre sí celebram o Município de São Sebastião e o Instituto OBI, 
objetivando a execução de atividades na área de Esporte para crianças e adolescentes.
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – 
Centro, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito, Er-
nane 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 denominado PARCEIRO PÚBLICO, e o INSTITUTO 
OBI (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), doravante denominada OS-
CIP,    com sede na Rua Luziana, nº 457, Boiçucanga, sem �ns lucrativos,  CNPJ sob n.º 
09.149.391/0001-85 quali�cada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Carlos Augusto Del Ma�o e Lacerda, 
brasileiro, em união estável, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 15.896.278-3  SSP-
SP e do CPF n.º 083.925.498-99, resolvem �rmar o presente TERMO DE PARCERIA, 
autorizado pela Lei Municipal nº 2389, de 16 de junho de 2016, com recursos alocados no 
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente que será regido pelas cláusulas e 
condições que seguem: 
CLÁUSULA PRIMEI� – DO OBJETO
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1.1 O presente TERMO DE PARCERIA tem por objeto o desenvolvimento do Projeto 
Vencedor através de ações esportivas e socioeducativas as crianças e adolescentes que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social, do bairro de Boiçucanga, atendendo gra-
tuitamente à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação social, na área 
do atendimento a criança e ao adolescente, objetivando atingir a meta de 100 (cem) atendi-
mentos gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.
1.2 O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, consti-
tuindo seu Anexo I, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente, podendo ser ajustado de comum acordo entre as partes, por meio de:
a) registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se 
tratar de ajuste que não acarretem alteração dos valores de�nidos na Cláusula Quinta; e
b) celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração de 
valores de�nidos na Cláusula Quinta.
1.3 Para a consecução do objeto deste TERMO DE PARCERIA o PARCEIRO PÚBLICO 
contará com o auxilio da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano e 
Secretaria de Educação, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela �scaliza-
ção da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS E ÁREAS DE T�BALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a OSCIP, desenvolverá atividades relativas à área da 
criança e do adolescente, com ações esportivas e sócioeducativas, com demanda estimada 
de 100(cem) atendimentos mensais objetivando atingir o somatório de 1.200 (mil e duzen-
tos) atendimentos, no período compreendido no prazo de vigência deste ajuste.
2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar 
em 20% (vinte por cento) para mais ou para menos sempre com vistas ao cumprimento da 
meta total, inalterado os repasses trimestrais de recursos pelo PARCEIRO PÚBLICO, cal-
culados em função da meta mensal estimada no “caput”, e em conformidade com o disposto 
na Cláusula Quinta.
2.3 Se a OSCIP não atingir a meta total �xada nas cláusulas 2.1 e 2.2 �cará obrigada a res-
tituir ao PARCEIRO PÚBLICO os recursos �nanceiros diretos correspondentes aos aten-
dimentos não efetivados, com exceção dos custos indiretos, não vinculados ao número de 
atendimentos, no prazo �xado para prestação de contas �nal, tratada na Cláusula Oitava.
CLÁUSULA TERCEI� – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos �nanceiros, de forma a assegurar a execução dos serviços gratui-
tos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais ajustados 
com a OSCIP, respeitando-se a legislação especí�ca em vigor.
3.2 Dar conhecimento à OSCIP das diretrizes técnicas e operacionais de�nidas pelo PO-
DER PÚBLICO e aprovadas pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Ado-
lescente.
3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços presta-
dos pela OSCIP em decorrência deste TERMO DE PARCERIA.
3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e �nal, deste TERMO 
DE PARCERIA;
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório trimestral apresentado pela OSCIP, encami-
nhando posteriormente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição necessária para que seja 
efetuada a liberação de recursos, conforme disposto abaixo;

Parcela Data Condição

01 ( Jun/16) Até 10 (dez) dias após a 
Assinatura do Convênio.

02 ( Jul/16)
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas da 1º 
parcela.

03 (Ago/16)
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas do 2º 
parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da 1º parcela e respectivo relatório das 
atividades desenvolvidas no período.

04 (Set/16)
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas do 3º 
parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da 2º parcela e respectivo relatório das 
atividades desenvolvidas no período.

05(Out/16
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas do 4º 
parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da 3º parcela e respectivo relatório das 
atividades desenvolvidas no período.

06(Nov/16)
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas do 5º 
parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da 4º parcela e respectivo relatório das 
atividades desenvolvidas no período.

07(Dez/16)
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas do 6º 
parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da 5º parcela e respectivo relatório das 
atividades desenvolvidas no período.

08( Jan/17)
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas do 7º 
parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da 6º parcela e respectivo relatório das 
atividades desenvolvidas no período.

09(Fev/17)
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas do 8º 
parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da 7º parcela e respectivo relatório das 
atividades desenvolvidas no período.

10(Mar/17)
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas do 9º 
parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da 8º parcela e respectivo relatório das 
atividades desenvolvidas no período.

11(Abr/17)
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas do 10º 
parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da 9º parcela e respectivo relatório das 
atividades desenvolvidas no período.

12(Maio/17)
Até 10 (dez) dias após a entrega 

da prestação de contas do 11º 
parcela.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da 10º parcela e respectivo relatório das 

atividades desenvolvidas no período.

3.6 Assinalar prazo para que a OSCIP adote providências necessárias para o exato cumpri-
mento das obrigações decorrentes deste TERMO DE PARCERIA, sempre que veri�cada 
alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos �nanceiros, até o 
saneamento das impropriedades ocorrentes.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA OSCIP
4.1 Executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO e CMDCA o Plano de Tra-
balho, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar e�ci-
ência, efetividade e economicidade em suas atividades;
4.2 Assegurar a SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adoles-
cente as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à �scalização 
e à avaliação da execução dos serviços, objeto deste TERMO DE PARCERIA;
4.3 Aplicar integralmente os recursos �nanceiros repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações �nanceiras realizadas  na presta-
ção dos serviços objeto deste TERMO DE PARCERIA conforme estabelecido na Cláusula 
Primeira e especi�cado no Plano de Trabalho;
4.4 Apresentar prestação de contas ao PARCEIRO PÚBLICO, na forma explicitada nas 
Cláusulas Sétima e Oitava;
4.5 Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem 
como a relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição 
dos agentes públicos responsáveis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente, de forma a garantir o acesso às informações da 
correta aplicação e utilização dos recursos �nanceiros recebidos;
4.6 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do  Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente e do FUMCAD, em materiais de divulgação, tais 
como: faixas, cartazes, prospectos, relatórios e folders institucionais, conforme modelo o�-
cial a ser fornecido pelo CONSELHO;
4.7 Prestar, com os recursos oriundos do TERMO DE PARCERIA, atendimento gratuito à 
população carente, nos termos do Projeto aprovado, em conformidade com as diretrizes de 
ação social contidas nos Programas Federal e Municipal de Proteção Social Básica.
4.8 Responsabilizar-se, integralmente, pelos encargos de natureza trabalhista e previdenci-
ária, referentes aos recursos humanos utilizados na execução do objeto deste TERMO DE 
PARCERIA, decorrentes do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem como por 
todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento, 
ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária 
arrecadadora;
4.9 Restituir ao PARCEIRO PÚBLICO, o valor repassado nos seguintes casos:

I- quando não for executado o objeto do TERMO DE PARCERIA;
II- quando os recursos forem utilizados para �nalidade diversa da estabelecida;
III- quando não houver a devida prestação de contas.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Termo de Parceria é de R$ 235.849,65 (duzentos e 
trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), sendo a 
primeira parcela no valor de R$ 19.654,22 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e quatro 
reais e vinte e dois centavos) e mais 11(onze) parcelas no valor de R$ 19.654,13(dezenove 
mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), conforme disposto abaixo:
I – As 07 primeiras parcelas onerando a Unidade Orçamentária 02.04.04 – 
08.243.40012.282000 3.3.50.43.00.0000 do orçamento de 2016; e 
II- As 05 parcelas restantes Onerando o orçamento do exercício de 2017 com dotação or-
çamentária registrada por simples apostila, dispensando-se a celebração de termo aditivo, 
mantida a programação anterior aprovada, ou celebração de termo aditivo, quando houver 
alteração dos valores globais de�nidos no caput desta cláusula;
5.2  – Os recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP,  enquanto não utiliza-
dos, deverão sempre que possível serem aplicados no mercado �nanceiro, devendo os resul-
tados dessa aplicação serem revertidos exclusivamente à execução do objeto deste TERMO 
DE PARCERIA.
5.3 – Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido na Cláusula 
Sexta abaixo, a OSCIP poderá realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancá-
ria indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO, tendo reconhecidas às despesas efetivadas, desde 
que em montante igual ou inferior aos valores ainda não desembolsados e que estejam pre-
vistas no Programa de Trabalho.
5.4 – Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e realizadas no 
período compreendido entre a data original de encerramento deste TERMO DE PARCE-
RIA e a formalização da nova data de inicio serão consideradas legítimas, desde que cobertas 
pelo respectivo empenho.
CLÁUSULA SEXTA – DA LIBE�ÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O PARCEIRO PÚBLICO efetuará o repasse de recursos �nanceiros de acordo com o 
cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, e item 3.5 da 
clausula terceira deste TERMO DE PARCERIA, observando o Parágrafo 3º do art.116 da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, conforme previsto na 
clausula segunda, desde que cumpridas às exigências previstas na cláusula quarta, através de 
depósito na conta corrente nº 43.936-3, agencia 0715-3, do Banco do Brasil; 
6.3 O parecer negativo da SECRETARIA, ou Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das 
providências solicitadas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A OSCIP elaborará e apresentará trimestralmente ao PARCEIRO PÚBLICO prestações 
de contas instruídas com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriun-
dos dos recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, conforme modelo fornecido pelo 
PARCEIRO PÚBLICO, acompanhado de cópias dos documentos �scais pagos até o mês;
III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário, da conta corrente especí�ca, incluídas as receitas �nanceiras auferi-
das, quando for o caso;
V – Controle Sintético do TERMO DE PARCERIA e da Aplicação Financeira, quando for 
o caso;
VI Relatório das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efe-
tuados no período e o atingimento das metas de qualidade de�nidas no Plano de Trabalho;
VII - Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao 
Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório de informação dos 
funcionários ao INSS e ao FGTS (SEFIP), assim como Certidão Negativa de Débitos junto 
à Receita Federal;
7.2 Os documentos �scais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão con-
ter a quitação do valor pago a ser datada pelo fornecedor, constar o atestado de recebimento 
dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da OSCIP, indi-
car no seu corpo tratar-se de despesa paga com recurso do presente TERMO DE PAERCE-
RIA, contendo o número do cheque ordem bancária e a data do pagamento.
7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 10º (déci-
mo) dia útil do mês subseqüente à SECRETARIA. 
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A �m de atender ao previsto nas Instruções nº 02/2008, do Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo, a OSCIP deverá apresentar os seguintes documentos complementares.
I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públi-
cas repassadas, com os comparativos entre as metas previstas e as alcançadas;
II – conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente especi�ca aberta, incluídas 
as receitas auferidas, aplicáveis no objeto do TERMO DE PARCERIA,
III - demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 
computadas pela OSCIP por fontes de recursos e por categoria ou �nalidade dos gastos, 
aplicadas no objeto deste TERMO DE PARCERIA, conforme modelo no anexo 15 das Ins-
truções nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
IV – comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das re-
ceitas obtidas das aplicações �nanceiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, 
rescisão ou extinção do TERMO DE PARCERIA;
VI – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores 
repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO, referente ao exercício em que o numerário foi re-
cebido;
8.2  A OSCIP deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de 
janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 60(sessenta) dias após o encerra-
mento do TERMO DE PARCERIA.
CLÁUSULA NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 Serão glosadas as despesas realizadas com �nalidades diversas da estabelecida neste Ins-
trumento, ainda que em caráter de emergência, especialmente para: 
I – Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos en-
cargos conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme 
Legislação Especi�ca, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários,
III – Despesas realizadas antes da vigência deste TERMO DE PARCERIA;
IV – Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V – Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou reco-
lhimentos fora do prazo em decorrência de atraso no repasse dos recursos pelo PARCEIRO 
PÚBLICO;
VI – Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do TERMO DE PARCERIA, mes-
mo que ocorridas na vigência do TERMO DE PARCERIA,
VII – Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria 
de despesa.
9.2 As despesas glosadas durante a vigência do TERMO DE PARCERIA deverão ser retira-
das e/ou lançadas com o valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de contas 
e o valor glosado deverá ser restituído à conta especi�ca do TERMO DE PARCERIA.
9.3  As despesas glosadas após o encerramento do TERMO DE PARCERIA deverão ser 
retiradas e/ou lançadas com o valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de 
contas e o valor glosado deverá ser devolvido ao PARCEIRO PÚBLICO, em conta a ser 
informada pela Secretaria da Fazenda.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 
Este TERMO DE PARCERIA terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período a critério das partes, mediante termo aditivo, haja previsão orçamentária 
para tanto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEI� – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 Este TERMO DE PARCERIA poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer 
dos partícipes, ser denunciado mediante noti�cação prévia de 60 (sessenta) dias ressalvada a 
hipótese de rescisão por descumprimento de suas cláusulas ou por infração legal. 
11.2 Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.
11.3 Este TERMO DE PARCERIA estará rescindido para todos os �ns e efeitos de direito, 
independentemente de aviso, interpelação ou noti�cação judicial ou extrajudicial, em caso 
de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na OSCIP;

11.4 Este TERMO DE PARCERIA estará rescindido, para todos os �ns e efeitos de direito, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação, em caso de reincidência do parecer 
negativo da Secretaria ou do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, 
sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela OSCIP. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTE�ÇÕES
12.1 Este TERMO DE PARCERIA poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo 
entre os partícipes ou por apostila.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEI� – DA PUBLICAÇÃO
13.1 O PARCEIRO PÚBLICO providenciará a publicação deste TERMO DE PARCERIA, 
órgão o�cial de imprensa do município, no prazo, na forma, e para os �ns da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GE�IS
14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste TERMO DE PARCERIA não geram 
quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos 
utilizado pela OSCIP ao PARCEIRO PÚBLICO, �cando expressamente afastada a respon-
sabilidade deste por encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais re-
sultantes do presente TERMO DE PARCERIA.
14.2 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues 
nos endereços dos particípes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer ou-
tro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
14.3 O PARCEIRO PÚBLICO não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos 
recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
15.1  As partes elegem o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Sebastião- SP,  com ex-
clusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes deste TERMO DE PARCERIA, o qual é celebrado sob a 
égide da Lei 8.666/93 e da Lei 9.790, de 23.3.99 e das disposições complementares vigentes.
E, Por Estarem Assim, Justas E Acordadas, �rmam o presente Termo de PARCERIA em 04 
(quatro) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo quali�cadas.
São Sebastião,     27         de junho de 2016.

ERNANE BILO�E PRIMAZZI 
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

CARLOS AUGUSTO DEL MA�O E LACERDA
Presidente
INSTITUTO OBI

Testemunhas:

1 - __________________  2 - _________________________
RG. N.º      RG. N.º
CPF. N.º      CPF N.º

EDITAL Nº 002/2016 01 DE JULHO DE 2016
(Fixa prazos, condições para inscrições de Projetos a serem executados nas O�cinas Cultu-
rais para o segundo semestre de 2016)
Edital n° 002/2016
A Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana, FUNDASS comu-
nica aos interessados, que receberá projetos para as O�cinas Culturais, que acontecem nos 
Centros Culturais próprios e outros locais a serem designados, para execução no período de 
AGOSTO a DEZEMBRO de 2016, conforme as disposições que seguem:
1 – DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições dos projetos culturais deverão ser realizadas somente pelos interessados ou 
pelo representante legal (munido com Procuração com �rma reconhecida), na sala da FUN-
DASS, situada na Av. Altino Arantes, n.º 174, centro, São Sebastião, a partir do dia 01/07 
até o dia 15/07, em dias úteis, das 9hs as 12hs e das 14hs as 17hs, onde serão devidamente 
recebidos e protocolados.
1.2 Não serão aceitos projetos remetidos pelo Correio, Fax, e-mail, manuscritos ou em de-
sacordo com presente edital.
1.3 O proponente ou seu representante legal deverá ser maior de 18 anos.
2 – DA CONT�TAÇÃO:
2.1 Os projetos serão avaliados pela Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS, sendo 
que a contratação será realizada sob regime de prestação de serviços, sem vínculo emprega-
tício, conforme previsto no art. 593, do Código Civil Brasileiro, observados os requisitos da 
Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. 
2.2 Os contratos poderão ser rescindidos, mesmo após análise da demanda estabelecida em 
cada área cultural, caso ocorra a falta de interessados inscritos em participar da O�cina con-
tratada.
3 – DO PAGAMENTO
3.1 Para a execução dos serviços, a FUNDASS efetuará o pagamento de R$ 18,50 (Dezoito 
Reais e cinquenta centavos) por hora trabalhada, para os pro�ssionais de quaisquer áreas.
3.2 O pagamento da parcela calculada será em cheque da contratante ou por credito bancá-
rio junto ao Banco Santander de São Sebastião, Estado de São Paulo.
3.3 Esses valores abrangem todos os custos e despesas direta ou indiretamente envolvidas, 
não sendo devido nenhum outro valor, seja a que título for.
3.4 Dos valores especi�cados serão deduzidos todos os tributos, encargos e demais descon-
tos legais concernentes à espécie, inclusive a multa por inexecução parcial.
3.5 Os valores devidos serão apurados mensalmente, pagos no mês subsequente, até o dia 
10, após a comprovação da execução dos serviços, mediante a apresentação de folha de pre-
sença e frequência de alunos, devidamente assinada pelo assessor cultural e pelo coordena-
dor da área.
4 - Dos Projetos
4.1 Os projetos devem inserir-se nas seguintes áreas de cultura: Artes Cênicas (teatro, circo, 
dança), Artes Visuais (pintura, desenho, cerâmica, fotogra�a, histórias em quadrinho, gra-
vura, etc.), Cinema e Vídeo (novas mídias), Música, Cultura Popular, Artesanato, Fanfarra.
É facultado a Comissão Interna de Avaliação aprovar projetos que não se enquadrem nas áre-
as culturais de�nidas no item acima, desde que considerados compatíveis com as �nalidades 
da FUNDASS e de relevância social e cultural.
4.2 Conteúdo dos projetos:
Os projetos deverão ser elaborados de maneira clara e sucinta, estar assinado pelo proponen-
te e acompanhar a documentação exigida no Regulamento, parte integrante deste edital, no 
site www.saosebastiao.sp.gov.br :
a) Nome do projeto/identi�cação
b) Justi�cativa
c)  Objetivos
d) Público alvo (incluindo pré-requisitos para participação na o�cina proposta)
e) Cronograma e desenvolvimento do projeto
f) Carga horária
g) Materiais a serem utilizados
h) Curriculum do proponente, com foto, datado, assinado e documentado.
Serão desclassi�cados os projetos que não apresentarem toda a documentação exigida, bem 
como os que não atendam ao disposto no Regulamento, parte integrante deste edital.
Fica facultada ao proponente a apresentação de mais de um projeto dentre os elencados no 
item 4.1.
4.3 A seleção do projeto feita pela Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS não garante 
sua contratação. Os projetos selecionados somente serão contratados de acordo com a ne-
cessidade da instituição e com a demanda estabelecida em cada área cultural.
5 – DAS ETAPAS DE JULGAMENTO E APROVAÇÃO
5.1 A aprovação dos projetos pela FUNDASS será realizada após avaliação feita por uma 
Comissão Interna de Avaliação, considerando-se os critérios estabelecidos no Regulamento, 
parte integrante deste edital.
5.2 O critério utilizado pela Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS para seleção dos 
projetos, será baseado na qualidade, pertinência do projeto apresentado e na apresentação 
de títulos, documentos e comprovantes de formação e experiência pro�ssional, segundo es-
tabelecido no Regulamento, parte integrante deste edital.
5.3 Fica facultada à Comissão de Avaliação de Projetos convocar o candidato para demais 
esclarecimentos, entrevista pessoal e/ou demonstração prática em dia e horário previamen-
te agendado.
5.4 Os resultados da análise dos projetos serão a�xados no Quadro de Avisos Gerais da 
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FUNDASS, a partir de 25/07.
5.5 As decisões da Comissão Interna de Avaliação da FUNDASS, são �nais e irrecorríveis.
6 – DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Fica facultado a FUNDASS o direito de adequação dos projetos as necessidades da enti-
dade, em concordância com o autor do projeto.
6.2 Os dias, horários e locais das atividades desenvolvidas pelo prestador de serviços sele-
cionado serão de�nidos segundo as necessidades dos espaços nos quais as o�cinas serão 
realizadas, cabendo a FUNDASS analisar esta demanda.
6.3 As eventuais dúvidas referentes ao presente edital poderão ser esclarecidas na sede da 
Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana, de segunda a sexta 
das 9h00 as 12h00 e das 14h00 às 17h00, ou via e-mail: fundacaoculturalss@gmail.com no 
período de inscrição estabelecido neste Edital.
6.4 A contratação para execução do projeto será feita a título de prestação de serviço, não 
caracterizando o referido contrato vínculo empregatício de qualquer espécie.
6.5 Faz parte integrante deste edital, o Regulamento que estará a disposição no Quadro de 
Avisos  Gerais da FUNDASS e no site www.saosebastiao.sp.gov.br, para ciência dos interes-
sados.
6.6 Não poderão apresentar projetos os membros que compõem a Comissão Interna de Ava-
liação, assim como funcionários da FUNDASS.
6.7 A simples participação mediante o fornecimento de projetos, implicará sujeição de todas 
as cláusulas e condições estabelecidas neste edital e Regulamento.
6.8 Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração do projeto ou apre-
sentação da documentação exigida.
6.9 Os projetos não selecionados para o segundo semestre de 2016, bem como toda a do-
cumentação anexa, poderão ser retirados pelo proponente no prazo de 60 dias (sessenta) 
após dada publicidade dos projetos aprovados no quadro de avisos da FUNDASS. Findo 
esse prazo, os projetos serão inutilizados e devidamente descartados pela Comissão Interna 
de Avaliação. 
São Sebastião, 01 de julho de 2016.

MARIANITA BUENO
Presidente Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana
ANEXO I
E u , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
inscrito no CPF sob nº _______________________________________, RG n.º 
_____________________________, residente e domiciliado na ____________
____________________________________________________________
_______________________________________, venho requerer a inscrição do 
Projeto denominado ______________________________, de acordo com Edital 
nº. 002 de 01 de julho de 2016, para Seleção de projetos para O�cinas Culturais da FUN-
DASS. 
Declaro que conheço e aceito, incondicionalmente, as regras do presente edital, bem como 
responsabilizo-me  por todas as informações contidas no projeto e pelo cumprimento da sua 
execução, caso venha a ser contratado. 
Declaro ainda, estar ciente de que poderei ser contratado para prestar serviços com quais-
quer equipamentos e ou locais indicados por ocasião da contratação, localizados em qual-
quer bairro do Município de São Sebastião. 
Estou ciente de que minha inscrição e possível seleção para desenvolvimento de meu proje-
to, não geram direito subjetivo à minha efetiva contratação pela FUNDASS. 
Em anexo, o projeto e a documentação exigida neste Edital, de cujos termos declaro estar 
ciente e de acordo. 

Atenciosamente, 
São Sebastião, _____ de __________ de 2016. 

________________________________________
(nome e assinatura do proponente)

REGULAMENTO FUNDASS – OFICINAS CULTU�IS
2º SEMESTRE DE 2016
EDITAL 002/2016, de 01 de julho de 2016
A Presidente da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, no uso de suas atribui-
ções resolve tornar público para o conhecimento dos interessados, o presente REGULA-
MENTO, parte integrante do Edital 002/2015, de 03 de julho de 2015, para participação da 
Seleção de Projetos Culturais para execução no período de AGOSTO A DEZEMBRO, na 
cidade de São Sebastião.
1. DOS OBJETIVOS
1.1 Com o compromisso de oportunizar o acesso à cultura, a FUNDASS disponibiliza es-
paços destinados a atividades culturais que proporcionam a aquisição de novos conheci-
mentos e novas vivências, de experimentação e de contato com os mais diversos tipos de 
linguagens, técnicas e ideias, possibilitando a difusão cultural, a formação de público para o 
setor cultural. Os cursos oferecidos para as diversas faixas etárias proporcionam a valoriza-
ção do cidadão, a inclusão cultural e social, incentivando novos talentos e o desenvolvimen-
to pessoal e intelectual, auxiliando na formação de cidadãos mais conscientes de seu papel 
na sociedade, repercutindo positivamente na auto estima da população.
1.2 Como forma de ampliar o atendimento, a FUNDASS prevê também a realização das 
o�cinas culturais em locais oferecidos por entidades parceiras e a�ns, distantes dos bairros 
onde possui Espaços Culturais, otimizando o atendimento de um número maior da popu-
lação.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana realiza seus 
programas e projetos, visando à e�ciência, maior abrangência e maior equilíbrio no aten-
dimento à população, assim sendo, os programas ajustam-se para melhor atendimento da 
população e dos agentes multiplicadores de São Sebastião.
2.2 A Seleção dos projetos dar-se-á na modalidade de O�cinas Culturais , com cursos em 
nível iniciante, intermediário e avançado, voltados à vivência e experimentação cultural de 
seus participantes, desenvolvendo de maneira ampla conceitos teóricos, técnicas e procedi-
mentos de uma linguagem ou
modalidade artística especí�ca, de maneira dinâmica e atuante, constituindo-se como ferra-
menta ágil e �exível, capaz de atingir os diferentes grupos sociais despertando interesses, re-
velando potencialidades, fazendo a�orar a criatividade, discussão e re�exão, possibilitando 
o aperfeiçoamento técnico e a aquisição de novos conhecimentos.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão solicitadas pelos interessados ou pelo representante legal (munido 
de procuração com �rma reconhecida), na sede da FUNDASS, situada na Av. Dr. Altino 
Arantes, 174 – Centro, do dia 01 a 15 de julho de 2016 em dias úteis, das 09h00m às 12h00m 
e das 14h00m às 17h00m. O proponente ou seu representante legal deverá ser maior de 18 
anos.
3.2 Os interessados deverão inscrever projetos para participação da seleção para as o�cinas 
nas áreas de: Artes Plásticas, Artesanato Identitário, Cine-Foto-Vídeo-Som-Rádio-TV-No-
vas Mídias, Literatura, Dança, Ecologia, Cultura Popular, Música e Teatro.
3.3 Não serão aceitos projetos remetidos pelo correio, fax ou e-mail, propostas manuscritas 
ou em desacordo com o Regulamento.
3.4 O Proponente deverá assinar a declaração/requerimento nos moldes do Anexo I.
4. DOS PROJETOS
4.1 Os projetos deverão ser apresentados em pasta com grampo trilho ou similar, elaborados 
de maneira clara e sucinta, estar assinados pelo proponente e conter, obrigatoriamente:
I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO – Título, área cultural e proponente.
II. JUSTIFICATIVA – fundamentar e explicar a proposta, enfocando interesse e alcance em 
relação ao público alvo.
III. OBJETIVO – enumerar e explanar os resultados pretendidos para a execução do projeto.
IV. PÚBLICO-ALVO – especi�car faixa etária, grau de formação, nível em que o projeto se 
enquadra (iniciante, intermediário e avançado) e demais pré-requisitos para participação na 
o�cina e outras informações sobre o público almejado.
V. CRONOG�MA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – de�nir duração e fre-
qüência das aulas, programa de atividades e conteúdos, detalhando-os no transcorrer do 
projeto, a metodologia utilizada e os prazos necessários à execução, considerando o nível em 
que o projeto se enquadra (iniciante, intermediário e avançado).
VI. DISPONIBILIBADE DE CARGA HORÁRIA – Disponibilidade de dias, período e ho-

rários para execução do projeto de O�cinas Culturais, considerando nível em que o projeto 
se enquadra (iniciante, intermediário e avançado).
VII. MATERIAIS – especi�car todos os materiais essenciais para o desenvolvimento do 
projeto, informando: tipo, referência, quantidade por participante e a frequência de utili-
zação segundo as etapas do projeto. Também deverá ser de�nido o uso de equipamentos 
especí�cos.
VIII. CURRÍCULO – assinado, datado e documentado.
4.2 A seleção e eventual contratação do projeto não implica na aquisição dos
materiais/equipamentos especi�cados no projeto, por parte da FUNDASS.
4.3 Quesitos mínimos para elaboração de Projeto Cultural, considerados pela Comissão de 
Avaliação para seleção:
I. Cronograma adequado à execução do projeto;
II. Detalhamento claro e coerente da proposta;
III. Relevância social e cultural;
IV. Exequibilidade.
5. DA ENTREGA DE TÍTULOS PA� AVALIAÇÃO E POSTERIOR SELEÇÃO
5.1 Da apresentação títulos, documentos e demais comprovantes para todas as áreas:
5.2
I. Diploma ou certi�cado na área pretendida;
II. Certi�cados de Cursos Livres na área pretendida, com carga horária mínima de 60 horas;
III. Certi�cados, atestados ou declarações de participação em o�cinas culturais na área pre-
tendida ou áreas a�ns, realizados nos últimos cinco anos;
IV. Certi�cados, atestados ou declarações de participação em workshops, palestras, cursos 
pontuais e outras atividades na área pretendida, realizados nos últimos cinco anos;
5.3 Serão aceitos até 10 certi�cados, atestados ou declarações de participação em workshops, 
palestras, cursos pontuais e outras atividades na área pretendida ou áreas a�ns.
5.4 Documentos especí�cos para cada área a serem avaliados com o currículo. Serão aceitos 
como comprovantes de atividade cultural na área pretendida, clipping, material de folhete-
ria, fotos.
6. DA SELEÇÃO
6.1 A avaliação e seleção dos projetos será de responsabilidade de uma Comissão de Avalia-
ção, nomeada pela FUNDASS.
6.2 O critério utilizado pela Comissão de Avaliação da FUNDASS para seleção dos projetos, 
será baseado na qualidade, pertinência do projeto apresentado e na apresentação de títulos, 
documentos e comprovantes de formação e experiência pro�ssional, segundo estabelecido 
neste Regulamento.
6.2.1 Será considerado também como critério pela Comissão de Avaliação da FUNDASS, o 
histórico de atuação e desenvolvimento dos projetos de mesmo conteúdo e ou proponente, 
contratados anteriormente pela fundação.
6.3 A seleção do projeto feita pela Comissão de Avaliação não garante sua contratação. Os 
projetos selecionados somente serão contratados de acordo com a necessidade da institui-
ção e com a demanda estabelecida em cada área cultural.
6.4 Fica facultada à Comissão de Avaliação da FUNDASS, convocar o candidato para de-
mais esclarecimentos, entrevista pessoal e ou demonstração prática.
6.5 Os resultados da análise e seleção dos Projetos, serão a�xados a partir do dia 25 de julho 
de 2016, no Quadro de Avisos Gerais da FUNDASS.
6.6 As decisões da Comissão de Avaliação da FUNDASS são �nais e irrecorríveis.
7. DA CONT�TAÇÃO
7.1 Os proponentes que tiverem projetos selecionados, serão contratados sob o regime de 
prestação de serviço, sem vínculo empregatício, conforme previsto no Art. 593 e seguintes 
do Código Civil Brasileiro, observados os requisitos da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.
7.1.1 Os contratos poderão ser rescindidos, mesmo após análise da demanda estabelecida 
em cada área cultural, caso ocorra a falta de interessados inscritos em participar da O�cina 
contratada.
7.2 Da entrega de documentação para contratação.
No momento da apresentação do projeto deverão ser anexados os seguintes documentos:
I. Cópias legíveis do RG e CPF (frente e verso);
II. Comprovantes de residência (com indicação de CEP) do endereço que constar no cur-
rículo;
III. Cópia do Título de Eleitor e do último comprovante de votação;
IV. 1 foto 3x4;
V. Comprovante de Inscrição na Previdência Social como contribuinte autônomo ou com-
provante de Inscrição PIS/PASEP;
VI. Apresentação de número de conta corrente para pessoa física (tipo 1) do Banco Santan-
der para depósito de pagamento;
VIII. Atestado de antecedentes criminais com emissão não superior a 30 dias da data de 
inscrição.
7.3 Fica estabelecido como prazo máximo de entrega de toda documentação exigida para 
contratação, bem como entrega do projeto o período de 06 a 17 de julho de 2015 conforme 
consta do item 3 – das Inscrições.
7.4 O não cumprimento do prazo estabelecido para entrega de documentação acarretará na 
desclassi�cação do projeto.
7.5 Somente será aceita pela FUNDASS a documentação completa.
8. DAS PENALIDADES
8.1 Os aprovados e contratados nos termos acima se comprometem desde já, a realizar o 
cumprimento de suas cargas horárias no local estipulado, sob pena de rescisão do contrato 
�rmado e multa;
8.2 Fica desde logo assegurado à FUNDASS o direito de, uma vez rescindido o contrato com 
o proponente do projeto, durante o período previsto para sua execução, transferir o objeto 
do mesmo a terceiros, sem consulta ou interferência deste, respondendo o proponente pelo 
inadimplemento do
contratado, causa da rescisão.
8.3 A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a aplicação, nos termos do disposto 
no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, das seguintes penalidades:
I. Advertência;
II. Pela inexecução parcial: multa de 2% (dois por cento) do valor da parcela não executada 
do contrato;
III. Pela inexecução total: multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
IV. Para cada falta injusti�cada: desconto da hora aula não trabalhada;
V. As faltas justi�cadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.) serão limitadas a 02 (duas) durante todo o período da contratação, 
sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no 
item II;
VI. O prestador de serviço que incidir em 02 (duas) advertências durante o período de vi-
gência do contrato, será impedido de contratar com a FUNDASS, pelo prazo de 02 (dois) 
anos.
8.4 Nas mesmas penalidades incorrerá o executor de projeto que violar direitos fundamen-
tais da criança e ou adolescente, praticando condutas inapropriadas à execução do projeto 
que lhe causem algum tipo de ameaça ou constrangimento, devendo o executor cumprir o 
disposto na Lei Federal nº. 8069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público.
8.5 As penalidade previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções pre-
vistas na legislação que rege a matéria (em especial as previstas no subitem 8.4), são inde-
pendentes e a aplicação de uma não exclui as outras.
9. DAS ATRIBUIÇÕES
9.1 Compete à FUNDASS:
I. Disponibilizar os espaços físicos adequados para a realização dos cursos;
II. Disponibilizar estrutura mínima para realização dos cursos;
III. Coordenar as execuções de cada uma das propostas selecionadas;
IV. Fiscalizar a execução do contrato por intermédio da Diretoria Técnica, em conjunto com 
os responsáveis pelas o�cinas culturais;
V. Elaborar planejamento em conjunto com os executores selecionados;
VI. Divulgar os cursos na mídia local.
9.2 Compete ao proponente do projeto aprovado:
I. Planejar os encontros;
II. Elaborar relatórios mensais de atividades, devidamente assinado
III. Apresentar �cha de frequência dos aprendizes;
IV. Cumprir horários e os cronogramas pré-estabelecidos;
V. Participar quando solicitado, das atividades realizadas pela FUNDASS nas quais as o�ci-

nas darão mostras dos trabalhos desenvolvidos;
VI. Participar do Des�le de 7 de Setembro;
VI. Participar de reuniões com a Coordenação de Área;
VII. Apresentar conduta ilibada na execução do projeto, em cumprimento do disposto na 
Lei Federal nº. 8069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente.
10. DO CRONOG�MA
I. Período de inscrições: 01 A 15 de julho de 2016 ;
II. Avaliação e Seleção: de 18 a 22 de julho de 2016;
III. Resultado: a partir do dia 25 de julho de 2016;
IV. Entregas de documentos: até dia 29 de julho de 2016;
V. Encontro preparatório com os contratados: 01/08/2016;
VI. Início das atividades nas O�cinas Culturais: 02 de agosto de 2016.
11. DAS DISPOSIÇÕES GE�IS
11.1 O proponente do projeto contratado terá sua remuneração calculada por hora/aula, es-
tipulado o valor de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), devendo incidir no valor 
total a ser pago por cada período de prestação dos serviços, impostos obrigatórios, que serão 
retidos pela Administração �nanceira
da FUNDASS.
a) Fica estabelecido que o proponente isenta a FUNDASS de quaisquer obrigações relativas 
à despesas adicionais, como diárias, alimentação, transporte entre outras, referentes à execu-
ção do projeto selecionado e contratado.
11.2 Qualquer dano e/ou perda de material patrimonial, ocorrido no período de execução 
do curso ou o�cina, será de inteira responsabilidade do proponente do projeto (responsável 
pela turma);
11.3 Será �rmado entre o proponente do projeto selecionado e a FUNDASS, um contrato 
onde constarão direitos e deveres de ambas as partes, considerando o disposto no Edital nº. 
002, de 01 de julho de 2016 e no presente Regulamento;
11.4 É facultado a FUNDASS ampliar ou reduzir o período de duração das o�cinas, confor-
me adequação às necessidades veri�cadas durante a vigência do Edital nº.002, de 01 de julho 
de 2016, e do presente Regulamento;
11.5 É facultado à Comissão de Avaliação, aprovar projetos que não se enquadrem nas áreas 
culturais citadas anteriormente, desde que considerados de relevante valor sócio-cultural 
para a comunidade.
11.6 Fica também convencionado que o Proponente autoriza, em caráter permanente, o uso 
de fotos, �lmes e imagens obtidas, bem como as obtidas por terceiros onde estejam �xadas 
imagens do proponente e do projeto, com �nalidade de divulgação por qualquer tipo de 
mídia, das atividades institucionais da FUNDASS, nos termos do artigo 111 da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e seu parágrafo único.
11.7 As eventuais dúvidas referentes ao presente edital poderão ser solicitadas por escrito na 
à FUNDASS, na Av. Dr. Altino Arantes, nº. 174 – Centro, de segunda à sexta, das 09h00m às 
12h00m e das 14h00m às 17h00m ou via e-mail: fundacaoculturalss@gmail.com, no perío-
do de inscrição estabelecido neste edital.
São Sebastião, 01 de julho de 2016.

MARIANITA BUENO
Diretora Presidente

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –  2015SET�DH029 – Pro-
cesso n.º 60.450/15
Contratada: Ângela Maria Ferreira de Almeida.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato original e reajuste de valor.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 004/15.
Valor: R$ 39.831,12 (Trinta e nove mil oitocentos e trinta e um reais e doze centavos).
Data: 10.05.2016 
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo contratante e Ângela Maria Ferreira de Almeida pela 
contratada. 

Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –  2015SEDUC005 – Processo 
n.º 60.327/14
Contratada: União do Litoral Transportes e Turismo Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prorrogação do prazo e supressão dos serviços originalmente estabelecido no Con-
trato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 004/14.
Valor: R$ 2.925.996,86 (dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa 
e seis reais e oitenta e seis centavos).
Data: 21.01.2016
Assinam: Ernane Bilo�e Primazzi pelo contratante e Valéria Maria de Carvalho Soares pela 
contratada. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 01/2014
PELO PRESENTE, A PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CON-
VOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 
PA� COMPARECEREM NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA 
DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA PREFEITO MANSUETO PIERO�I, 391, 2º PISO, 
CENTRO, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 OU 08 de julho 2016, DAS 10 AS 16 HO�S, IM-
PRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE T�TAR DE ASSUNTO REFERENTE 
ADMISSÃO.

FISIOTE�PEUTA 40H
Classif./ Insc./ Candidato
5º 1013912301 Daiene Cristina de Abreu Aniceto
NUTRICIONISTA
Classif./Insc./ Candidato
2ª 1014116202 Camila Ribeiro Puerto

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLI-
CARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL 
NESTA PREFEITU� MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração
01 de julho de 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 01/2012
PELO PRESENTE, A PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CON-
VOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 
PA� COMPARECEREM NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA 
DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA PREFEITO MANSUETO PIERO�I, 391, 2º PISO, 
CENTRO, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 OU 08 de julho 2016, DAS 10 AS 16 HO�S, IM-
PRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE T�TAR DE ASSUNTO REFERENTE 
ADMISSÃO.

PSICÓLOGO 40H
Classif./ Insc./ Candidato
18 410767 FERNANDA CARDOSO F�GA

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLI-
CARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL 
NESTA PREFEITU� MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração
01 de julho de 2016
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A Prefeitura inaugurou a iluminação da avenida 
Oscar Niemeyer, no Canto do Mar, na Costa Norte 
de São Sebastião, no �m da tarde dessa quinta-feira 
(30).  A ação deu continuidade ao calendário de 
inaugurações e entregas por parte da Administração 
à comunidade. 

O prefeito Ernane Primazzi aproveitou a ocasião 
para lembrar aos presentes que no mesmo local, a 
Administração já realizou outro grande investimen-
to com a pavimentação da avenida. “Quando fa-
zíamos comício aqui, há oito anos, era pisando no 
barro, e não sabíamos onde o carro passava, além do 
que havia mau cheiro. Hoje, entrego a avenida toda 
iluminada, e já pavimentada”, comparou o prefeito. 

Outra intervenção do Poder Executivo foi quan-
to às ações em busca de saneamento básico. “Havia 
problemas de esgoto e o bairro aqui era muito neces-
sitado de obra e serviço. Hoje a realidade é diferen-
te”, destacou. 

O projeto de iluminação do local conta com 33 
postes de iluminação, com quatro iluminarias, e 132 
lâmpadas. De acordo com o prefeito, o projeto levou 
cerca de três anos da concepção à inauguração. “Há 

Prefeito Ernane inaugura iluminação em toda  
avenida Odisseu, no Canto do Mar

Foto: Luciano Vieira | PM
SS

Foto: Cristiane C
astro/PM

SS 

Administração Municipal inaugura  
iluminação no Canto do Mar

quem pense que tudo se faz de uma hora para outra. 
Mas estamos colhendo hoje o que plantamos com 
trabalho nesses anos”, comentou.  

Costa Norte
A inauguração da iluminação da avenida no Can-

to do Mar serviu para revelar que a Costa Norte do 
município continuará com as mudanças. “Em se-
tembro teremos as inaugurações da Praça do Kite-
surf e o Portal de Entrada da cidade. Além da Creche 
no Jaraguá que iremos começar”, avisou o prefeito 
Ernane. 

Ele também fez um balanço dos investimentos na 
região e citou algumas das obras da Administração 
Municipal. “Conseguimos a regularização do Chico 
Soldado, e do Balneário São Marcos. Agora os mora-
dores têm a condição de fazerem suas escrituras. No 
Chico Soldado começaremos, ainda, nova pavimen-
tação, além das 64 já pavimentadas. Entregamos a es-
cola Professora Cynthia Cliquet Luciano e a quadra 
do bairro, ambos na Enseada. Isso são apenas alguns 
dos exemplos só na Costa Norte”, disse o prefeito. 

Moradores, secretários e alguns vereadores parti-
ciparam da inauguração.

Creche vai atender cerca de  
120 crianças

Prefeitura 
inaugura nova 

creche na  
Costa Sul 

A Prefeitura de São Sebastião vai inaugurar na pró-
xima segunda-feira (4), uma nova creche em Barra do 
Sahy, na Costa Sul do município. Atualmente 50 crian-
ças são atendidas, já com a nova unidade, 120 passarão 
a usufruir do benefício que vai suprir toda a demanda 
do bairro.

O prédio, readequado, conta com um espaço maior 
que o anterior, além de equipamentos pedagógicos no-
vos. A transição dos alunos acontecerá integralmente 
até o dia 15 de julho.

Vale lembrar que a creche continuará sendo admi-
nistrada pela OSCIP (Organização de Sociedade Civil 
de Interesse Público) Primeiras Letras.

De acordo com a secretária de Educação, Maria 
Zeneide Moraes, a inauguração da nova creche visa 
atender tanto as metas do Plano Municipal de Educa-
ção (PME) quanto o TAC (Termo de Ajustamento de 
Conduta) �rmado com o Ministério Público.  

“É muito satisfatório podermos ampliar o atendi-
mento da demanda de crianças de 0 a 3 anos em cre-
ches e berçários no município, pois isto é um direito 
de cada uma delas. Continuaremos trabalhando para 
melhorar ainda mais a educação em São Sebastião para 
assegurar que todas as crianças sejam atendidas”, decla-
rou a secretária.
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Entidade vai ocupar espaço onde funcionava a Regional 
Costa Norte, no Canto do Mar

Prefeitura faz lançamento 
de projeto para Centro de 

Convivência de Idoso

A Prefeitura de São Sebastião fez lançamento do projeto de instalação do Centro de 
Convivência do Idoso na tarde dessa quinta-feira (30), no Canto do Mar, Costa Norte 
do município. O prédio localizado às margens da rodovia Rio-Santos, que serviu de 
base para a antiga Regional, vai abrigar os trabalhos da instituição Casa Amor ao Pró-
ximo.

O prefeito Ernane Primazzi disse já ser conhecedor dos trabalhos da instituição e 
�rmar parceria trará à cidade re�exos e ganhos na qualidade de vida do sebastianense. 
“Tivemos sensibilidade; conheço o trabalho da entidade há anos, e teremos aqui, em 
São Sebastião um espaço adequado”, falou.

De acordo com a presidente da instituição Maria Raimunda Araújo Reis, a entidade 
deve iniciar em breve. “O mais rápido possível e entre janeiro e março já iniciaremos 
nosso primeiro trabalho com os 20 primeiros idosos”, a�rmou. 

A instituição realiza um trabalho semelhante na cidade de Guarulhos, na grande São 
Paulo. “Temos uma creche que atende mais de 500 crianças e projetos voltados para a 
pro�ssionalização de pais e mães que precisam reinserir-se no mercado de trabalho. 
Queremos trazer toda a nossa experiência para São Sebastião e ajudar a atender não só 
os idosos, mas, crianças também”, explicou Maria Raimunda.

Complexo  
Contudo, o prefeito Ernane deixou claro que o lançamento do projeto do Centro 

de Convivência do Idoso no local não se trata de algo apenas pontual, mas parte de um 
complexo de serviços à população da Costa Norte. 

O prefeito Ernane destaca que no entorno do Centro de Convivência também fun-
cionará o Unidade de saúde Familiar (USF) e o Centro de Referência de Assistência 
Social (C�S). “Além de uma creche para crianças aqui, ao lado”, anuncia. 

A USF contará com três consultórios médicos, consultório odontológico com três 
equipamentos, dois consultórios de ginecologia, Sala de Vacina, Sala de Procedimento 
e Sala de Inalação. A unidade hoje conta com mais de 3,5 mil moradores cadastrados 
no sistema de saúde. Já o C�S contará com três salas para atendimento familiar, duas 
salas multiuso com TV e Áudio, recepção, banheiros adaptados, sala de coordenação, 
sala para administração, copa e banheiros. A unidade vai atender três mil famílias.

Moradores, secretário e alguns dos vereadores participaram no lançamento do pro-
jeto na tarde dessa quinta-feira. 

Foto: Luciano Vieira | PM
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Espaço terá quadra multiuso com vestiários, 
arquibancadas e cobertura metálica, além de salão 

social de 120 metros quadrados, cozinha, banheiros e 
pontos de iluminação

Prefeitura inaugura Centro 
Comunitário do Morro do 

Abrigo neste sábado

O Centro Comunitário “Mário Cândido de Oliveira”, no Morro do Abrigo, na re-
gião central DE São Sebastião, será inaugurado neste sábado (02) pela Administração. 

No local, haverá espaço com salão social de 120 metros quadrados, cozinha, banhei-
ros e pontos de iluminação. Além disso, há também uma quadra multiuso com vestiá-
rios, arquibancadas e cobertura metálica.

O prefeito Ernane Primazzi destacou que a obra era uma solicitação de anos da co-
munidade. “Esse era um pedido muito antigo da população e que será �nalmente en-
tregue por esta Administração”, a�rmou.

O Centro Comunitário foi uma conquista após o prefeito interceder e acordar com 
a construtora Queiroz Galvão, responsável na região pelas obras que fazem parte da 
duplicação da SP-99, Rodovia dos Tamoios, que visa ligar cidade de Caraguatatuba ao 
Porto de São Sebastião. Após reuniões, o prefeito Ernane conseguiu a viabilização do 
Centro Comunitário do Morro do Abrigo como compensação das intervenções que 
trazem impactos a cidade.

Revitalização
A Administração Municipal também entregou recentemente a revitalização do CAE 

Francisco Santana, da quadra Michel Henrique e da Praça João Eduardo de Moraes, to-
das na Enseada, na Costa Norte da cidade. No espaço, à beira da rodovia Rio-Santos, 
onde está uma praça e o CAE (Centro de Atendimento Educacional) foram realizadas 
obras de pintura, troca de telhado, piso, parte elétrica, manutenção de sanitários e ade-
quação para acessibilidade.  

Espaço era reivindicação de anos dos moradores do bairro


