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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 89
CONCURSO PÚBLICO 01/2014

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBAS-
TIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Final e 
Classificação dos aprovados no Concurso Público aberto pelo EDITAL DE CON-
CURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2014, de 17 de ABRIL DE 2014, publicado em 
17.04.2014, bem como os editais de Classificação Final e Homologação, publicados 
no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião e SH Dias Consultoria, 

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser lotado 
na Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, município de São Sebastião, con-
forme anexo I: 

Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua 
Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 01 (quinta-feira) de 
setembro de 2016 e 06 (terça-feira) de setembro de 2016, das 09:00 às 16:00, impre-
terivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada:

a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que concorre ou 
Certificado de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos no 
Edital de abertura para cada cargo)
c) Carteira de Identidade Profissional 

Original:

d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples:

e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (CREMESP, COREN, 
CROSP etc..)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário 
do mês  vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xe-
rox da  face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo, conf. 
item h do edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, conf. 
item h  do edital de abertura deste concurso ou protocolo de solicitação 
t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documentação. 

§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos 
documentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, por procurador, mu-
nido de instrumento de procuração particular com firma reconhecida com poderes 
específicos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, 
no local, data e horário indicados, será considerada desistência do concurso, legiti-
mando a convocação de outro candidato observada a ordem de classificação. 

Art. 3º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de 
posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de 
documentação. 

Art. 4º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o 
candidato  que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados 
será  automaticamente ELIMINADO do concurso.

Art. 5º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e 
resolvidos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 

São Sebastião, 31 de agosto de 2016.

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

ANEXO I 

Agente Comunitário de Saúde (Pontal da Cruz)
Classif./Insc./ Candidato
2 FAP 508407 SIMONIA DOS SANTOS GARCEZ OLIVEIRA 

Auxiliar Administrativo
Classif./Insc./ Candidato
93 MAA    509645 MARIA MARIANA OLIVEIRA PEREIRA 

Recepcionista
Classif./Insc./ Candidato
75 FRE 502425 MAISA MACIEL GOMES 

ANEXO I I

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

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

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

São Sebastião, _____/_____/______.

______________________ (assinatura do candidato)

Testemunhas:
______________________ Assinatura e Matrícula do Servidor Público

_______________________Assinatura e Matrícula do Servidor Público

ANEXO I FUMCAD 2017 – DECLARAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Declaramos para fins específicos de participação no Edital FUMCAD 2017 que a 
(nome da organização)............................................................................................., é possui-
dora dos documentos exigidos neste Edital conforme relação constante no anexo II, 
bem como declaramos que (s) projeto(s) apresentado(s) neste Edital para financia-
mento de recursos via FUMCAD não recebem outros recursos,  garantindo-se que 
não há duplicidade e nem sobreposição de verba pública para o mesmo fim.

São Sebastião, (data)

Assinatura do Representante Legal

DOCUMENTAÇõES EXTRAíDAS PELA INTERNET:
1- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União (www.receita.fazenda.gov.br/Certidoes/PessoaJuridica.htm);
2- Comprovante (CNPJ) (www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/
cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);
3- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários (www3.prefeitura.sp.gov.
br/certidao/ctm_menu.asp);
4- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários (http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/certidoes/index.php?p=2393);
5- Caso a organização não seja proprietária de imóveis na cidade, ou quando o imóvel 
for doado, em regime de comodato ou emprestado será imprescindível à apresen-
tação da Certidão de Rol Nominal (http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/
financas/tributos/imobiliarios/certidoes/0008);
6- Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM (www3.prefeitura.sp.gov.br/dec_
cad/dec_cad_menu.asp);

7- Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros (www.dataprev.gov.br/servicos/cnd1.htm);
8- Certidão de regular junto ao FGTS (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/Fge-
CfSCriteriosPesquisa.asp);
9- Cadastro Informativo Municipal CADIN (http://www.prefeitura.sp.gov.br/cida-
de/secretarias/financas/servicos/cadin);

ANEXO II 
DOCUMENTAÇõES CONSTITUíDAS PELA ENTIDADE:
10- Prova da regularidade fiscal com a Fazenda Estadual (Referente a débitos fiscais 
relativos ao ICMS / Poupatempo – tem custo);
11- Comprovante de inscrição do ato constitutivo (Primeira ata de reunião realizada 
pela Entidade / Ata de Fundação);
12- Comprovante da legitimidade da diretoria em exercício (Última ata de reunião 
realizada pela Entidade);
13- Estatuto da Entidade (Devidamente registrado);
14- Cópia do RG e CPF do representante legal da Entidade (Devidamente autenti-
cadas);
15- Declaração de que não possui qualquer outro convênio com o mesmo objeto 
(Em folha timbrada e devidamente assinada pelo representante legal da Entidade);
16- Declaração do convenente de que não está em situação de mora ou de inadim-
plência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou In-
direta (Em folha timbrada e devidamente assinada pelo representante legal da Enti-
dade);
17- Declaração em atendimento ao Decreto nº.49.539/08 em seu art. 7º § lll – a e b 
(Em folha timbrada e devidamente assinada pelo representante legal da Entidade);
18- Declaração expressa do proponente, sob as penas do artigo 299, do Código Penal 
“Falsidade ideológica: Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante”, e de que não se encontra em  mora nem em débi-
to junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal direta ou indireta (Em folha timbrada e devidamente assinada pelo repre-
sentante legal da Entidade);
19- Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel, mediante certidão 
no cartório de imóvel (Quando no objeto do convênio houver execução de obras e 
benfeitorias);
20- Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador 
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade – CRC (Identificar o número de 
registro do contador e assinado pelo representante legal da Entidade);
21- No caso da interessada não estar estabelecida em São Paulo, apresentar declara-
ção sob as penas da lei, de que não está cadastrada e de que não se encontra em débito 
junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta (art. 6º, § 3º da Port. Inter nº. 06/2008);
22- Número da conta bancária geral (BANCO DO BRASIL) e específica para movi-
mentação do projeto, em folha timbrada e assinada pelo representante legal da Enti-
dade (Serão 02 contas: uma geral que será cadastrada na Prefeitura para os repasses, 
devendo ser impreterivelmente no Banco Brasil, e a outra específica para movimen-
tação do projeto podendo ser aberta em qualquer banco);
23- Entregar preenchida e assinada a F.A.C.C. (Ficha de Atualização de Cadastro de 
Credores),

ANEXO III - FOLHA DE ROSTO
FORMULÁRIO PADRÃO  PROJETO FUMCAD 2017

1  IDENTIFICAÇÃO

A  NOME DO PROJETO:

B EIXO DE ATUAÇÃO:

2 INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE 
PROPONENTE DO PROJETO

Nome: 

CNPJ nº: 

Registro no CMDCA nº:                                                       Validade do Registro:

Endereço: Nº: Comp.:

Bairro: Cidade: Estado: CEP: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Endereço Internet: 

Nome Responsável pelo 
Projeto: 

Telefone: Fax: E-mail: 

3 RESUMO DAS INFORMAÇõES

A Local/Região de Atuação do Projeto:
bairro(s) e distrito(s):

sub – Prefeitura(s):

B Objetivo geral: 

C Sumário do projeto:

D Nº de beneficiários (direto) atendidos:

E Custo total : R$

F Duração do projeto (nº meses):

G Custo per capta/mês

H Valor da contrapartida: R$
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AnEXO IV
DEScRIÇÃO TÉcnIcA DO PROJETO

(utilizar papel timbrado da organização)

1. Identificação do projeto:

1.1.   Instituição proponente:

1.2 cnPJ:

1.3 Banco: 1.4 Agência: 1.5 conta:
1.6 Site:
1.7 certificações: 

CEBAS (      )             OSCIP (      )             Utilidade Pública Federal  (      )
Utilidade Pública Estadual       (      )             Utilidade Pública Municipal  (      )
COMAS (     )

1.8 nome do Responsável legal:

1.9 RG: 1.10 Órgão Expedidor:

2 - Apresentação da Organização
2.1. Histórico da organização (com apresentação de dados e informações relevantes sobre a área de 
atuação):

3. Apresentação do Projeto
3.1. nome do Projeto

3.2. Justificativa (justificar a pertinência e necessidade do projeto,  apresentando dados estatísticos e 
sociais que apontem a necessidade da intervenção proposta).

4. Objetivos do Projeto
4.1. Objetivo Geral

4.2. Objetivo(s) Específico(s)

5. Beneficiários
5.1. Beneficiários Diretos(especificar):

5.2. Beneficiários Indiretos (especificar): 

6. Abrangência Geográfica (indicar o(s) bairro(s) e subprefeitura(s) bem como o local de 
desenvolvimento das atividades caracterizando a região de atuação):
          

7. Metodologia (descrever como será desenvolvido o projeto , informando o método aplicado e a 
dinâmica de trabalho).

8. Resultados esperados - Os resultados consistem nas realizações (metas) que permitirão a 
consecução do(s) objetivo(s) específico(s). 
8.1. Objetivos específicos com os respectivos resultados esperados (descrever os resultados
quantitativos e qualitativos - de modo que sejam passíveis de monitoramento - relacionando-os com os 
objetivos correspondentes) 

9. Sistema de Monitoramento e Avaliação
Resultado(s) Indicadores 

qualitativos
Indicadores 

quantitativos
Meios de Verificação

10. Recursos humanos
Formação Profissional

(cargo)
Função no projeto nº de 

horas/mês
Vínculo

(clT, prestador serviços, 
voluntário)

11. cronograma de execução do projeto (especificar mês a mês as atividades desenvolvidas
Plano de Trabalho Anual

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12. contrapartida da Instituição correspondente a 10% do valor total do projeto (bens ou 
serviços)

descrição quantidade valor mensurado(R$)

Total:

2
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Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDITAL FUMCAD 2017
Edital de Chamada Pública FUMCAD 2017
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA SELEÇÃO DE PROJE-
TOS RELATIVOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DI-
REITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PODERÃO SER 
FINANCIADOS PELO FUMCAD/São Sebastião – SP- 2017.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São 
Sebastião (CMDCA), no uso de suas atribuições previstas na Lei Federal 
8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei Municipal 
874/92, no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações 
da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
Município de São Sebastião-SP.
CONSIDERANDO: a Lei Federal 8069/90 - ECA; a Lei Municipal 
874/92 e Decreto que a regulamenta, n°5375/2012 que dispõem sobre a 
criação do FUMCAD/São Sebastião-SP;
CONSIDERANDO as Resoluções 01/ 04 CMDCA que estabelece o pro-
cedimento e os quesitos para registro das entidades governamentais e não 
governamentais de atendimento á Criança e ao Adolescente do Município 
de São Sebastião, com base na Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 
842/92, que normatizam, respectivamente, o fluxo para conveniamento e 
para o desenvolvimento de ações aprovadas pelo CMDCA/S, o funciona-
mento e aplicação dos recursos do FUMCAD na cidade de São Sebastião/
SP. 
RESOLVE:
Estabelecer procedimento e tornar público o Edital de Seleção Pública 
para realizar processo de análise e seleção de projetos que poderão ser fi-
nanciados com recursos subsidiados do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - FUMCAD/São Sebastião 2017 que estejam em 
consonância com as políticas públicas da Criança e do Adolescente da Ci-
dade de São Sebastião/SP e que sejam inovadores e/ou complementares. 
CAPíTULO I
DO OBJETO
Artigo 1º. Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos a se-
rem financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente - FUMCAD/CMDCA.
Artigo 2º. Para os fins deste edital, entende-se por projeto o conjunto de 
ações que abranjam programas de promoção, proteção e de defesa de direi-
tos, bem como programas para cumprimento de medidas socioeducativas, 
a serem desenvolvidas em determinado período de tempo com recursos 
captados por meio do FUMCAD e ofertados pela iniciativa privada, ten-
do como beneficiários segmentos de crianças e adolescentes, segundo as 
linhas de ação previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 
CAPíTULO II
DOS EIXOS TEMÁTICOS
Artigo 3º. Os projetos submetidos a presente seleção deverão indicar, en-
tre os eixos abaixo discriminados, aquele de atuação principal.
I - Direito à Convivência Familiar e Comunitária:
a) Projetos que tenham como objetivos a implantação e/ou implementa-
ção do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar, bem como as regras e 
princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar previstos 
na Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
II - Acolhimento Institucional ou familiar:
a) Projetos que tenham como objetivo: auxílio, apoio e orientação à famí-
lia, a criança e ao adolescente (atendimento psico-social e/ou jurídico) e 
ações que estimulem e provoquem o desacolhimento e propiciem os en-
caminhamentos necessários para garantir o direito à convivência familiar 
natural, ampliada ou substituta e comunitária conforme § 2° do art. 260 
do ECA.
III - Enfrentamento a violência, exploração e abuso sexual contra crianças 
e adolescente:
a) Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes;
b) Níveis de prevenção e atendimento as vítimas de violências sexuais, 
bem como combate ao abuso e exploração sexual.
IV - Violência doméstica:
a) Projetos que tenham como objetivo a prevenção, acompanhamento e 
atendimento às vitimas de violências domésticas.
V - Acidentes domésticos:
a) Projetos que tenham como objetivo campanhas para informação, orien-
tação e prevenção dos acidentes domésticos;
b) Projetos que tenham como objetivo o acompanhamento e/ou atendi-
mento às vitimas de acidentes domésticos.
VI - Aprendiz:
a) Projetos que propiciem a aprendizagem (com base na lei do Aprendiz 
nº 10.097/2000) ao permitir a formação técnica profissional metódica de 
jovens entre 14 e 18 anos dentro dos princípios da proteção integral do 
adolescente garantido pela legislação brasileira.
b) Projetos que tenham como objetivos a divulgação, informação e orien-
tação quanto a Lei nº 10.097/2000 (Aprendiz);
c) Projetos que tenham como objetivo a inserção e acompanhamento dos 
“Aprendizes” nas práticas de trabalho.
VII - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 
em Conflito com a Lei e suas ações:
a) Atendimento a adolescentes egressos das medidas de internação e semi-
liberdade e que cumpram medidas sócio-educativas em meio aberto, ex-
cepcionalmente até 21 anos;
b) Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo 
ao Adolescente em Conflito com a Lei;
c) Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com 
a Lei.
VIII - Enfrentamento ao trabalho infantil:
a) Projetos voltados ao diagnostico de crianças e adolescentes, em situação 
de trabalho infantil;
b) Projetos voltados ao apoio, orientação e acompanhamento sócio fami-
liar das crianças e adolescentes, em situação de trabalho infantil;

c) Prevenção e erradicação do trabalho infantil.
IX - Saúde:
a) Projetos voltados à prevenção, atendimento e acompanhamento em so-
frimento mental;
b) Projetos voltados à prevenção, atendimento e acompanhamento e / ou 
tratamento ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas;
c) Projetos voltados à prevenção, acompanhamento e/ou tratamento da 
DSTs/AIDS;
d) Projetos voltados à questão da sexualidade na adolescência;
e) Projetos para crianças e adolescentes com deficiências, acompanha-
mento e/ou tratamento e inclusão social;
f ) Projetos voltados à prevenção e acompanhamento de distúrbios alimen-
tares em crianças e adolescentes.
X - Crianças e adolescentes em situação de/na rua:
a) Projetos voltados ao diagnostico de crianças e adolescentes, em situação 
de/ na rua;
b) Projetos voltados ao apoio, orientação e acompanhamento sócio fami-
liar das crianças e adolescentes em situação de / na rua;
c) Projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes em situa-
ção de/na rua.
XI - Educação:
a) Ações inovadoras e /ou complementares ao desenvolvimento integral 
da criança de 0 a 6 anos incompletos que visem a complementação da po-
lítica de atendimento da criança;
b) Projetos que propiciem a complementação ao desenvolvimento da 
criança e do Adolescente de 6 a 18 anos na perspectiva educacional.
XII - Esporte, Cultura e Lazer:
a) Projetos que possibilitem a realização de ações ligadas à promoção do 
esporte, cultura e lazer que tenham como foco a inclusão social e ações 
preventivas.
XIII - Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas 
ações:
a) Fortalecimento dos Fóruns de defesa da criança e do adolescente;
b) Incentivo à participação ativa da criança e adolescente na elaboração de 
ações visando seu desenvolvimento;
c) Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência;
d) Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;
d.1) Profissionais envolvidos na educação formal e integral da criança e do 
adolescente (gestores, educadores, professores, coordenadores, adminis-
trativos e outros);
d.2) Atores e profissionais com atuação no acolhimento institucional e 
familiar;
d.3) Fortalecimento da gestão organizacional;
d.4) Atores do sistema de garantia de direito;
d.5) Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de 
Garantia dos Direitos.
XIV - Trabalho:
a) Iniciativas voltadas à formação e/ou qualificação profissional do ado-
lescente e jovem - apoio à entrada no mercado de trabalho e geração de 
renda.
CAPíTULO III
DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE
Artigo 4º. Para avaliação dos projetos apresentados pelas Organizações 
Governamentais e Organizações Sociais, a comissão de análise observará 
os seguintes critérios:
a) Consonância do projeto com a legislação e normativas vigentes rela-
cionadas à criança e ao adolescente, em especial ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente, às Resoluções do CMDCA/São Sebastião e aos Planos 
Nacionais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
b) Capacidade técnica e administrativa da Organização Social para exe-
cutar o projeto, devendo o proponente apresentar a relação dos recursos 
humanos da Organização Social que atuarão diretamente no desenvolvi-
mento do projeto em questão;
c) Quadro de recursos humanos compatíveis com a proposta, observando-
se a função do mesmo no projeto;
d) Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos.
CAPíTULO IV
DOS PROJETOS CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS
Artigo 5º. Serão priorizados os projetos que tenham como objetivo:
I - Direito à Convivência Familiar e Comunitária:
a) Projetos que tenham como objetivos a implantação e/ou implementa-
ção do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar, bem como as regras e 
princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar previstos 
na Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
II - Acolhimento Institucional ou familiar:
a) Projetos que tenham como objetivo: auxílio, apoio e orientação à famí-
lia, a criança e ao adolescente (atendimento psico-social e/ou jurídico) e 
ações que estimulem e provoquem o desacolhimento e propiciem os en-
caminhamentos necessários para garantir o direito à convivência familiar 
natural, ampliada ou substituta e comunitária conforme § 2° do art. 260 
do ECA.
III - Implantação de projetos em regiões menos beneficiadas com o atendi-
mento à criança e ao adolescente:
a) Projetos que propiciem a garantia do direito da criança e do adolescente 
objetivando a redução das desigualdades regionais a serem desenvolvidos 
nas regiões menos beneficiadas, por meio de apoio educacional, pedagó-
gico e social.
CAPíTULO V
DA QUANTIDADE DE PROJETOS POR ORGANIZAÇÃO
Artigo 6º. As Organizações Governamentais e Organizações Sociais pode-
rão apresentar até 03 (três) projetos no presente edital.
CAPíTULO VI
DAS ORGANIZAÇõES SOCIAIS
Artigo 7º. A proposta de projeto de Organização Social somente será 
considerada aprovada se a proponente estiver devidamente registrada no 

CMDCA/São Sebastião-SP, há pelo menos (01) um ano bem como estar 
com o registro atualizado ou em análise para renovação do mesmo, com 
todo acervo documental em perfeita ordem.
CAPíTULO VII
DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
Artigo 8º. O período de apresentação dos projetos será de 31 de agosto a 
30 de setembro de 2016, no CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente) – São Sebastião/SP, Rua Sebastião Silvestre 
Neves, 324 – Centro – São Sebastião/SP, CEP 11600-000, das 08h00min 
às17h00min horas, de segunda-feira à sexta-feira.
Parágrafo 1º - O Projeto deverá ser acompanhado de:
I – Apresentação de cópia do registro que comprove a inscrição há pelo 
menos (01) um ano, e ou protocolo original para as Organizações que es-
tejam em fase de renovação;
II – Declaração: no ato da entrega dos projetos a Organização Social deve-
rá apresentar uma declaração (Anexo I), assinada pelo Presidente ou pelo 
representante legal da Organização Social, comprometendo-se a, se da 
aprovação do projeto, apresentar os documentos solicitados neste Edital 
para conveniamento (Anexo II);
III - Folha de rosto (Anexo III): no ato da entrega dos projetos a Organi-
zação Social deverá apresentar a folha de rosto impressa (uma via), bem 
como digitalizada em CD;
IV - Descrição Técnica do Projeto (Anexo IV): informamos que a des-
crição dos projetos deve obedecer rigorosamente o modelo proposto no 
anexo;
V – Planilha de Custos pormenorizada com memória de cálculo (Anexo 
V).
Parágrafo Segundo. Não será aceito o projeto que não cumprir os itens 
descritos no parágrafo anterior.
Artigo 9º. O CMDCA/São Sebastião/SP fará publicar até 10 de outubro 
de 2016, por meio de resolução a ser postada no site da Prefeitura Munici-
pal de São Sebastião no Diário Oficial da Cidade, a lista dos projetos apro-
vados pela comissão prevista no Capítulo X do presente edital. Em caso de 
necessidade de documentos complementares das entidades, o prazo para 
publicação poderá ser estendido até (05) dias a contar da data limite.
CAPíTULO VIII
DO CONTEÚDO DOS PROJETOS
Artigo 10º. Os Projetos deverão ser formatados, obrigatoriamente, de 
acordo com os Anexos deste Edital:
I – Folha de rosto (Anexo III);
II – Descrição técnica do projeto conforme (Anexo IV), contendo:
1) Identificação do projeto: nome do projeto, organização proponente, 
dados de identificação do representante legal da Organização e do respon-
sável legal pelo projeto;
2) Apresentação da Organização: histórico da Organização, com apresen-
tação de dados e informações relevantes sobre a área de atuação;
3) Apresentação do Projeto - Nome e Justificativa: justificar a pertinência 
e necessidade do projeto;
4) Objetivos do Projeto - Geral e específico(s): com base na justificativa, 
definir os objetivos que se pretende alcançar;
5) Beneficiários - público a ser abrangido: especificar os beneficiários di-
retos e indiretos da ação;
6) Abrangência geográfica: indicar os bairros, distritos administrativos e 
subprefeituras bem como, o local de desenvolvimento das atividades, ca-
racterizando a região de atuação;
7) Metodologia: descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho;
8) Resultados esperados: realizações que permitirão a consecução do(s) 
objetivo(s) específico(s): definir os resultados quantitativos e/ou quali-
tativos;
9) Sistema de monitoramento e avaliação: apresentar os indicadores quan-
titativos e qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os 
meios de verificação a serem utilizados;
10) Recursos humanos: descrever as funções desempenhadas por todos os 
profissionais e demais agentes do projeto, respeitando a legislação vigente;
11) Cronograma de execução do projeto: especificar mês a mês, quais 
ações/atividades serão desenvolvidas;
12) Contrapartida para o financiamento: especificar, descrevendo item a 
item, a contrapartida oferecida pela organização proponente;
13) Planilha de custos conforme (Anexo V): a planilha deverá conter:
13.1. Detalhamento dos custos;
13.2. Memória de cálculo (especificar, para cada item dos custos, os parâ-
metros utilizados).
Parágrafo Único. Os projetos que não apresentem rigorosamente os itens 
explicitados no presente artigo não serão submetidos à análise.
DA CONTRAPARTIDA
Parágrafo Primeiro. Quando financeira, a contrapartida será depositada 
na conta bancária específica do convênio, observada, sempre, a evolução 
afinada dos valores repassados pela Municipalidade e ofertados pela Or-
ganização Social, de forma que o cronograma de gastos preveja um pro-
porcional desembolso, ao longo da execução do convênio, por ambos os 
Partícipes.
Parágrafo Segundo. Quando atendida por meio de bens e serviços, a razo-
abilidade do valor correspondente à contrapartida deverá se aferida por 
meio de pesquisa de preços de mercado, a qual necessariamente instruirá 
os autos do conveniamento.
Parágrafo Terceiro. A contrapartida deverá ser regularmente demonstrada 
e poderá ser fiscalizada a qualquer momento pelo CMDCA/SS e respecti-
vas Secretárias e Setores da Prefeitura Municipal de São Sebastião.
CAPíTULO IX
DESPESAS VEDADAS
Artigo 11º. Não serão cobertas despesas com:
a) Aditamento com alteração do objeto;
b) Utilização, mesmo em caráter emergencial, dos recursos em finalidade 
diversa da estabelecida no projeto;
Artigo 12º. As despesas com a realização de obras somente serão admi-
tidas, em terrenos públicos municipais, e ou terrenos que foram doados 
pelo Município às entidades que exercem há mais de 3 (três anos) projetos 
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enquadrados dentro do presente edital. As obras somente serão admitidas, 
caso  guardem caráter de atendimento ao projeto aprovado e mediante pré-
via autorização do CMDCA e da Prefeitura Municipal de São Sebastião.
DESPESAS A SEREM COBERTAS
Artigo 13º Serão cobertas as despesas:
a) Custos referentes à administração da organização social (taxa de ad-
ministração, aluguel de imóvel, gerência, coordenação, contabilidade, luz, 
água, telefone e IPTU);
b) Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de re-
muneração a integrantes do corpo dirigente e técnico da instituição ou a 
servidores públicos federal, estadual ou municipal integrantes da adminis-
tração direta ou indireta;
c) Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária;
d) Ornamentação e cerimonial; coffee-break ;
e) Realização de despesas com publicidades, caráter educativo, informati-
vo ou de orientação social;
f ) Realização de despesas exclusivamente com obras e benfeitorias, se-
guindo os ditames do artigo 12º;
g) Realização de despesas relativas à aquisição de material permanente;
h)Recursos Humanos(técnicos, educadores, gestores, administrativo, ser-
viços gerais, serviços operacionais) em todos os níveis hierárquicos.
i) Custos referentes a alimentação, transporte, vestuário (uniforme) e ma-
terial pedagógico para o desenvolvimento do projeto.
CAPíTULO X
DA COMISSÃO DE ANÁLISE
Artigo 14º. Será constituída uma comissão de análise de projetos, compos-
ta da seguinte forma:
a) 4 Conselheiros de Direito, representantes da sociedade e, no mínimo, 
01 (um) Conselheiro de Direito, representantes das Secretarias com as-
sento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Secretarias Municipais: Educação, Esporte e Lazer, Cultura, Trabalho e 
Desenvolvimento Humano, Saúde que se constituirão em equipe técni-
ca, designados pelos respectivos secretários, com disponibilidade para 
o trabalho de análise técnica dos projetos no período de 30/09/2016  a 
20/10/2016; 
Parágrafo Primeiro. Se houver projetos envolvendo outras Secretarias afins 
à temática do projeto que não conte com representante no Conselho de 
Direito, o mesmo será analisado no prazo máximo de 5 (cinco) dias conta-
dos do recebimento da solicitação.
Parágrafo Segundo. Os Conselheiros de Direito, representantes das Secre-
tarias, além de contribuir no processo de análise e avaliação dos projetos 
deverão emitir pareceres a fim de suas Secretarias, considerando ao menos:
a) Viabilidade do projeto quanto ao objeto, à técnica proposta e ao cro-
nograma;
b) Interesse público.
Parágrafo Terceiro. No caso específico de projetos que contemplem a im-
plantação/funcionamento de Centros de Educação Infantil será impres-
cindível a expressa manifestação da Secretaria Municipal de Educação, por 
meio de parecer de seu Gabinete.
Parágrafo Quarto. A composição da comissão de análise deverá ser publi-
cada no Diário Oficial da Cidade até 05/09/2016.
Parágrafo Quinto. A comissão de análise ficará com disponibilidade ao 
CMDCA/SP para elaboração de pareceres e análise dos projetos entre o 
período 02 de setembro de 2.016 a 05 de outubro de 2016.  
Parágrafo Sexto. Mediante solicitação da comissão de análise, o CMDCA 
poderá reunir-se extraordinariamente, para deliberar sobre os projetos.
Parágrafo Sétimo. A comissão de análise apresentará seus pareceres para 
deliberação em reunião da plenária do CMDCA /São Sebastião-SP até 10 
de outubro de 2016, podendo apresentar de forma escalonada os projetos 
remetidos com antecedência.

CAPíTULO XI
DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS PROJETOS
Artigo 15º. As propostas serão avaliadas pela Comissão de análise, em qua-
tro fases distintas:
a) HABILITAÇÃO: Nesta fase será julgada a condição de habilitação da 
proponente para participar da presente seleção Pública, onde será conside-
rado, obrigatoriamente, o cumprimento do presente edital;
b) AVALIAÇÃO: Nesta fase a Comissão de análise fará analise e avaliação 
dos projetos apresentados;
c) SELEÇÃO: Nesta fase, a Comissão de análise selecionará as propostas 
aptas a receber apoio de acordo com a disponibilidade financeira, confor-
me Artigo 19º deste Edital;
d) CLASSIFICAÇÃO: Nesta fase os projetos serão classificados pela 
Comissão de Análise, conforme os critérios definidos neste edital e pelo 
CMDCA/São Sebastião-SP;
CAPíTULO XII
DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Artigo 16º. Os projetos aprovados serão classificados prioritariamente de 
acordo com critérios estabelecidos neste edital. 
Parágrafo Único. Em caso de projetos que tenham a mesma proposta e que 
estejam no mesmo bairro, será utilizada, de forma subseqüente, os seguin-
tes critérios de desempate:
I. Projetos prioritários;
II. Projetos destinados ao atendimento direto da criança e do adolescente;
III. Melhor custo / benefício;
IV. índice de Vulnerabilidade da região;
CAPíTULO XIII
DA PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS
Artigo 17º. Os projetos aprovados serão publicados no site da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião, aba CMDCA, e no Diário Oficial da Cidade  e 
ou em jornais de circulação local, até 10 de outubro de 2016.
Parágrafo Único. O certificado de captação de recursos para a Organização 
Social contemplada pelo FUMCAD será emitido em até 05 (cinco) dias a 
contar da aprovação do projeto, possibilitando que as entidades tenham 
maior tempo na captação de recursos.
CAPíTULO XIV

DO FINANCIAMENTO
Artigo 18º. O financiamento dos projetos aprovados pelo CMDCA que 
não tenham recursos captados dependerá da existência de recursos dispo-
níveis na conta do FUMCAD/São Sebastião/SP.
Artigo 19º. O financiamento de projetos, aprovados pelo CMDCA, que 
tenham ou não recursos direcionados pelo FUMCAD será permitido para:
I - Financiamento total ou parcial de projetos;
II - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos 
necessários ao desenvolvimento de projetos, conforme disposições deste 
edital; com apresentação minuciosa dos custos e indicadores para aferição
III - Construção, reforma, ampliação, somente em terreno público muni-
cipal, e ou em terrenos cedidos à entidades com vinculação ao patrimônio 
público municipal, e necessários à implantação e/ou implementação, me-
lhoria do atendimento à criança e ao adolescente, conforme disposições 
deste edital;
CAPíTULO XV
PRAZO PARA CAPTAÇÂO DE RECURSOS
Artigo 20º. Os projetos selecionados no presente processo terão até 30 de 
dezembro de 2.016 para captação de recursos, a contar da data da publica-
ção de aprovação do Projeto.
CAPíTULO XVI
DA DURAÇÃO DO FINANCIAMENTO
Artigo 21º. O financiamento dos projetos aprovados com recursos do 
FUMCAD terá a duração de 01 (um) ano, sem interrupção, podendo ser 
renovado por mais 01 (ano), desde que comprovado a exata execução do 
projeto.
Parágrafo Único. A avaliação dos resultados do projeto poderá indicar alte-
rações e inovações a serem feitas nas políticas públicas.
Artigo 22º. Durante a execução do projeto a não apresentação dos relató-
rios avaliativos e quantitativos anualmente ou quando solicitado,  implica-
rá em suspensão dos repasses ao referido projeto.
CAPíTULO XVII
DAS DISPOSIÇõES GERAIS
Artigo 23º. Independente da quantidade de projetos aprovados, na plena 
observância deste edital, somente um projeto de cada organização poderá 
ser contemplado com recursos oriundos dos 20% (vinte por cento) desti-
nados ao FUMCAD.
Artigo 24º. Será anulada a aprovação do projeto cuja organização propo-
nente tiver indeferida a renovação do seu registro no CMDCA- São Se-
bastião/SP.
Artigo 25º. A celebração de convênios com as Organizações Sociais so-
mente se efetivará com aquelas que comprovem dispor de condições para 
consecução do objeto do plano de trabalho e atendam aos requisitos legais 
inerentes à celebração de todo e qualquer convênio com a Administração 
Pública.
Artigo 26º. No momento da formalização do convênio, caso a Organização 
Social não logre demonstrar a sua regularidade nos moldes referidos no 
parágrafo anterior, gozará de um prazo de sessenta dias dias para fazê-lo, 
sob pena de cancelamento.
Artigo 27º. Se da aprovação e conveniamento, fica a Organização Social 
proponente, responsável pela execução do projeto, obrigada a divulgar de 
forma clara e objetiva através de placas, respeitando a chamada Lei da Ci-
dade que o financiamento do projeto é feito pelo Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD, divulgando a logomar-
ca do Fundo, do CMDCA e da Prefeitura da Cidade de São Sebastião/SP.
Artigo 28º. Será permitido ao destinador, se assim o desejar fazer a di-
vulgação dos recursos destinados ao FUMCAD, através de qualquer tipo 
de mídia, contanto que o recurso utilizado para o mesmo seja oriundo de 
fonte própria do mesmo.
Artigo 29º. O calendário do presente edital é o que segue:
I. Apresentação de projetos: de 31/08/2016 até 30/09/2016;
II. Publicação da lista dos projetos apresentados e aprovados: até 
10/10/2016;
III. Publicação da Comissão de Análise: até 02/09/2016;
IV. Análise dos Projetos: de 02/09/2016 até 02/10/2016;
V. Captação de Projetos: até 30/12/2016;
Artigo 30º. Integra o presente edital os Anexos I, II, III, IV e V , disponíveis 
no site da Prefeitura Municipal, no link CMDCA.
• Anexo I 
• Anexo II
• Anexo III
• Anexo IV
• Anexo V
Artigo 31º. O não cumprimento dos requisitos descritos neste Edital im-
plicará no imediato indeferimento do projeto.
CAPíTULO XIII
DA VIGÊNCIA DESTE EDITAL
Artigo 32º. Este Edital entrará em vigor a partir do dia 31/08/2016.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEDUC073 – Processo n.º 
60.429/16
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda. - EPP
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prestação de serviços de engenharia para construção da Unidade 
Escolar de Ensino Fundamental no bairro de Juqueí, com fornecimento de 
mão de obra, materiais e equipamentos.
Prazo: 10 (dez) meses.
Modalidade: CP nº 003/16
Valor: R$ 9.510.689,83 (nove milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e 
oitenta e nove reais e oitenta e três centavos).
Data: 09.08.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Adriano Cesar Pereira 
pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEDUC077 – Processo n.º 
60.434/16
Contratada: MMB Comercial e Construtora Ltda. – ME

Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prestação dos serviços de reforma da Escola Municipal de Cam-
buri e da Escola Municipal de Ensino Infantil Lino Marques Vicente, com 
fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: TP nº 005/16
Valor: R$ 332.485,10 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta 
e cinco reais e dez centavos).
Data: 22.08.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Felício Marmo Netto 
pela contratada.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2015SE-
SAU083 – Processo n.º 60.517/15
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda. - EPP
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: O acréscimo e a supressão dos serviços do Contrato Original.
Modalidade: CP nº 003/15
Valor: R$ 1.225.006,45 (hum milhão, duzentos e vinte e cinco mil, seis 
reais e quarenta e cinco centavos).
Data: 24.08.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Adriano Cesar Pereira 
pela contratada.

TERMO DE INTERDIÇÃO

As fortes chuvas e a violência do vendaval ocorridas na tarde do dia 
21/08/2016, com rajadas de ventos de até 94 km/h, destruíram parte da 
cobertura e da estrutura da edificação do Ginásio de Esportes de São Se-
bastião “José de Souza Gringo”, sito à Rua Emídio Orceli, nº 220, no bairro 
Varadouro.

A magnitude do sinistro ocasionou a destruição de cerca de um quarto 
do telhado, com comprometimento do restante da sua estrutura, ferragens 
retorcidas e deterioradas, resultando em cerca de 3 cms de deslocamento 
entre a parede do fundo e as colunas de sustentação, apresentando, ainda, 
trincas e rachaduras nas paredes, dentre outros danos.

Considerando que compete à administração do Município, no exercício da 
sua autonomia, a defesa do seu patrimônio e a salvaguarda de tudo quanto 
respeite o interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento 
de suas funções sociais e a garantia do bem estar dos seus habitantes;

Considerando que, nos termos do Inciso III, do Artigo 5º, da Lei Orgânica 
do Município, é responsabilidade do Poder Público Municipal a proteção 
e a conservação do patrimônio público sob sua guarda, franqueando sua 
utilização somente em perfeitas condições de segurança e salubridade;

Considerando que, diante da vulnerabilidade da edificação, em situação de 
risco de desabamento, é necessária a intervenção preventiva, o isolamento 
e a preservação da área, a fim de minimizar as conseqüências e evitar futu-
ros eventos adversos;

Considerando que é dever do Município promover a defesa permanente 
contra desastres naturais ou provocados, atuar na iminência e em situações 
de risco, prevenir ou reduzir danos e, por fim, proteger a população que 
possa ser afetada,                   

Determino:

1) Fica interditado o Ginásio de Esportes de São Sebastião “José de 
Souza Gringo”.

2) Enquanto perdurar a interdição, fica proibido o ingresso no seu 
interior, inclusive de servidores, para quaisquer finalidades.

3) O acesso no seu interior somente será permitido mediante soli-
citação prévia junto ao Secretário de Administração/Esportes e sua auto-
rização expressa.

4) Ficam cancelados todos os agendamentos destinados à utiliza-
ção do aludido recinto até a sua total recuperação e desinterdição.

5) O descumprimento desta interdição ensejará apuração de res-
ponsabilidade.

São Sebastião, 26 de agosto de 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
Secretário de Administração/Esportes
faps

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º: 012/16
PROCESSO: 60.377/16
OBJETO: AQUISIÇõES DE LENTES E ARMAÇõES PARA ATENDER 
PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E TRIADOS PELO SER-
VIÇO SOCIAL.
COM AMPARO NO ARTIGO 49 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇõES, REVOGO O REFERIDO CERTAME, TENDO EM VIS-
TA O RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SE-
SAU.
SÃO SEBASTIÃO, 30 DE AGOSTO DE 2016.
SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO E STâncIA BAlnEARIA –  
ESTADO DE SÃO PAUlO

SEcRETARIA MUnIc IPAl DA EDUcAÇÃO

lISTAS DE TElEFOnES

UnIDADE EnDEREÇO TElEFOnE RESPOnSÁVEl

CRECHE DIVA 
BERNARDINO

RUA PERSEIS, 181 - CANTO 
DO MAR

3861-1198 / 3861-1528
IZABEL CRISTINA DA COSTA 

P. SANCHES AGUILERA

E.M.E.I. MUNDO 
ENCANTADO

RUA NAIS, 201 - CANTO DO 
MAR

3861-1477 / 3861-0223
MARIA APARECIDA DO 

CARMO SAMPAIO

E.M. JOANA ALVES DOS 
REIS

RUA DO PARQUE, 30 - 
CANTO DO MAR

3861-1302 / 3861-2828 
3861-0226 / 3861-2828

CELMA FERREIRA/Mª 
TERESA SALES

CRECHE MARIA 
LEONARDA DA COSTA

RUA VARGINHA, 3, - 
ENSEADA

3861-1342 / 3861-0275
PALMIRA CASTILHO DOS 

SANTOS

E.M. SOLANGE DE PAULA/
E.M.E.I. PÔNEI AZUL

RUA LORENA, 33 - ENSEADA
3861-3040 / 3861-1785 / 

3861-0212
ADRIANE CRISTINA 

FERNANDES CASELLATO

E.M. PROFª. CYNTHIA 
CLIQUET LUCIANO

RUA CASTRO ALVES, S/N° - 
ENSEADA

3861-2617 CARLA ANDRESA COSTA

E.M. PROFª. MARIA 
ALICE RANGEL/E.M.E.I. 
ELEFANTE COLORIDO

RUA VALDOMIRO PEIXOTO 
DE OLIVEIRA, 53 - JARAGUÁ

3861-1192 / 3861-2237 / 
3861-0228

RITA PINHEIRO

E.M.E.I. LUCIANA DA 
SILVEIRA GONÇALVES 

“CHAPEUZINHO 
VERMELHO”

RUA MARTINS DO VAL, 230 - 
SÃO FRANCISCO

3862-1814 / 3862-4209
RITA DE CASSIA IANNI 

ROCHA

CRECHE DONA 
LAURINDA/E.M.E.I. TRÊS 

PORQUINHOS

TRAVESSA BATUíRA, 29 - 
MORRO DO ABRIGO

3862-0903 / 3862-4278
RITA DE CASSIA IANNI 

ROCHA

E.M.E.I. PINGO DE GENTE
AVENIDA BERNARDO 
CARDIM NETO, 227 - 
MORRO DO ABRIGO

3862-1294 / 3862-4277
RITA DE CASSIA IANNI 

ROCHA

E.M. PROF. WALFRIDO 
MACIEL MONTEIRO

RUA GUARATINGUETÁ, 36 - 
MORRO DO ABRIGO

3862-1019 / 3862-2116 / 
3862-4280

VINICIUS BELATTO

CRECHE SEMíRAMIS 
TAVOLARO PASSOS

RUA SANTA EDWIGES, 13 - 
PONTAL DA CRUZ

3892-5721 / 3893-0404
MARIA TEREZA MACHADO 

SANGIORGI MOTA

E.M.E.I. PROFª. IRAYDES 
LOBO VIANNA DO REGO 

“ALGODÃO DOCE”

ALAMEDA SANTANA, 360 - 
PONTAL DA CRUZ

3862-0591 / 3862-4279
MARIA TEREZA MACHADO 

SANGIORGI MOTA

E.M. PROFª. MARIA 
FRANCISCA SANTANA DE 

MOURA TAVOLARO

RUA SÃO NICOLAU, 567 - 
PONTAL DA CRUZ

3892-1598 / 3892-0357 DIOGO FARIA VILHENA
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CRECHE SÃO SEBASTIÃO/
E.M.E.I. CATATAU

RUA CIDADE DE SANTOS, 
176 - CENTRO

3892-1812 / 3893-2806 / 
3893-0471

MÁRCIA VALÉRIA DIAS 
NASCIMENTO

E.M.E.I. EMíLIA PINDER 
“PETELECO”

RUA PRIMEIRO 
CENTENÁRIO BAPTISTA, 62 

- VILA AMÉLIA
3892-5344 / 3893-0531 MIRELA RAMOS DE JESUS

E.M. PROF. DR. JOSÉ 
MACHADO ROSA

RUA AGRIPINO JOSÉ DO 
NASCIMENTO, 32 - CENTRO

3892-2848 / 3892-0385
CARLOS HENRIQUE DE 

FREITAS

E.M. HENRIQUE BOTELHO
RUA íTALO DO 

NASCIMENTO, 366 - PORTO 
GRANDE

3892-3857 / 3892-5349
ANDRÉIA CRISTINA DO 

REGO

C.E.E.T.E.P.S. (E.T.E.C./
F.A.T.E.C.)

RUA íTALO DO 
NASCIMENTO, 366 - PORTO 

GRANDE
3892-1424 / 3892-2577 CíCERO MONTEIRO

CRECHE ADRIANA 
VASQUES FERNANDES/

E.M.E.I. CASTELO 
ENCANTADO

RUA ANTÔNIO PEREIRA DA 
SILVA, 140 - TOPOLÂNDIA

3892-4866 / 3893-0473 RENATA MONTEIRO

E.M.E.I. TEREZA MOTA 
SANTOS “REINO DA 

ALEGRIA”

RUA ONOFRE SANTOS, 770 - 
TOPOLÂNDIA

3892-5493 / 3893-0475
ANA  PAULA DA SILVA 

SANTOS

E.M. TOPOLÂNDIA
AV. DR. JOSÉ MACHADO 

ROSA, S/N - TOPOLÂNDIA
3892-5009 / 3892-5519 AICHE CHAABAN SANTOS

E.M. PROFª. VERENA DE 
OLIVEIRA DÓRIA

RUA ONOFRE SANTOS, 720 - 
TOPOLÂNDIA

3892-2806 / 3892-5015 / 
3892-0268

KÁTIA MARIA FURTADO 
SAMPAIO

E.M. PROFª. IRAYDES LOBO 
VIANNA DO REGO

AVENIDA ITATINGA, 1.001 - 
ITATINGA

3892-5304 / 3892-3106 / 
3893-0474

MÁRCIA WOLF

CRECHE MEIRE VASQUES 
DOS SANTOS/E.M.E.I. 

BEIJA-FLOR

RUA ANTÔNIO GEREMIAS 
DE JESUS, 138 - ITATINGA

3892-5307 / 3893-0472
MARIA DO CARMO 
SANGIORGI SILVA

CRECHE MEIRE VASQUES 
DOS SANTOS ANEXOI

RUA ANTONIO PEREIRA DA 
SILVA, 515 - TOPOLÂNDIA

3893-1740
MARIA DO CARMO 
SANGIORGI SILVA

E.M. BAREQUEÇABA/
E.M.E.I. EMILY LEVI “ARCO-

íRIS”

ALAMEDA DOS 
EUCALíPTOS, S/Nº - 

BAREQUEÇABA
3862-7202 / 3862-9239 KELLY DINIZ

E.M. PROFª. LUIZA HELENA 
DE BARROS

RUA ITATIBA, 600 - 
BAREQUEÇABA

3862-6871 / 3862-6901 / 
3862-9235

MARINEIDE AP. GOBETTI 
LEITE

E.M. PROF. JOÃO GABRIEL 
DE SANT’ANA/E.M.E.I. 
BOLINHA DE SABÃO

ALAMEDA JOSÉ MENINO, 
428 - TOQUE-TOQUE-

PEQUENO
3864-9342 / 3864-6228

RENATA DE ANDRADE 
PERÃO

E.M.E.I. ARLETE 
NASCIMENTO MOURA 
“PEIXINHO DOURADO

RUA DO FORNO, 397 - 
MARESIAS

3865-7005 / 3865-5462
RITA MÁRCIA MORAES DE 

ALMEIDA
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E.M. PROFª. EDILEUSA 
BRASIL SOARES DE SOUZA

RUA PROJETADA, 33 - 
MARESIAS

3865-5256 LEDA DOS SANTOS

E.M. PROF.ª GUIOMAR 
APARECIDA DA 

CONCEIÇÃO SOUSA

RUA TROPICANGA, 99 - 
BOIÇUCANGA

3865-2400 / 3865-2050 / 
3865-2633 

3865-0270 / 3865-0290

ADRIANA MARTINS DE 
SOUZA

 
E.M.E.I. GILMAR FURTADO 

DE OLIVEIRA “ALEGRIA 
DAS CRIANÇAS”

RUA SARGENTO FELISBINO, 
200 - BOIÇUCANGA

3865-2633 KETLEY FONSECA CARDOSO

E.M. PROF. ANTONIO LUIZ 
MONTEIRO

ESTRADA DO CASCALHO, 
1.409 - BOIÇUCANGA

3865-2644
MARCELO DE OLIVEIRA  

SOUTO

E.M. CAMBURI/E.M.E.I. 
LINO MARQUESVICENTE 

“SEMENTINHA”

RUA OLíMPIO FAUSTINO, 
155 - CAMBURI

3865-2292 / 3865-0268 ANA BEATRIZ PIMENTA

E.M. MARIA DA 
CONCEIÇÃO DE DEUS 

SANTOS/E.M.E.I. 
CAVALINHO DE PAU

AVENIDA TIJUCAS, 1.001 - 
SERTÃO DO CAMBURI

3865-2408 / 3865-0211 / 
3865.2333

ÉRIKA LETíCIA TELES DE 
OLIVEIRA

E.M. HENRIQUE TAVARES 
DE JESUS/E.M.E.I. SONHO 

DE CRIANÇA

RUA ADELINO TAVARES, 201 
- BARRA DO SAHY

3863-6481 / 3863-7329 / 
3863-9302

HERMINIA 

E.M.E.I. MANOEL 
FERREIRA DE MATOS 
“BRANCA DE NEVE”

RUA BENEDITO IZIDORO 
DE MORAES, 671 - JUQUEí

3863-1662 / 3863-0252
ANA PAULA PEREIRA 

SIQUEIRA

E.M. PROFª NAIR RIBEIRO 
DE ALMEIDA ( JUQUEI)

RUA MARIA MADALENA 
FAUSTINO, 870 - JUQUEí

3863-1627 / 3863-0216
MARIA ANGÉLICA DE 

ANDRADE

E.M. PROFª. MARIA 
VIRGíNIA SILVA/E.M.E.I. 

PIRLIM-PIM-PIM

RUA VALINHOS, 136/RUA 
CRAVINHOS, S/Nº - BARRA 

DO UNA

3867-2323 / 3867-2113 / 
3867-0209

MARIA BITENCOURT ALVES

E.M. PROFª. SEBASTIANA 
COSTA BITTENCOURT

RUA VALINHOS, 136 - BARRA 
DO UNA

3867-1195 / 3867-1350 VITOR RODRIGO COPPI

E.M. VILMA A.DE ALMEIDA 
RIBAS/E.M.E.I. CARROSSEL

ALAMEDA MAÚA, S/Nº - 
BORACÉIA

3867-6227 / 3867-9222 ANA LUCIA ZAFANI

E.M. MONTÃO DO TRIGO ILHA MONTÃO DO TRIGO

BERÇÁRIO SANTANA I (1 A 
2 ANOS)

RUA ANTÔNIO PEREIRA DA 
SILVA, 301 - TOPOLÂNDIA

3892-5030 SANDRA ACOSTA

BERÇÁRIO SANTANA II (0 
A 1 ANO)

RUA GERALDA GARCIA DE 
SANTANA, 145 - ITATINGA

3892-5318 SANDRA ACOSTA

BERÇÁRIO AMIGO DA 
CRIANÇA

AVENIDA BERNARDO 
CARDIM NETO, 315 - 
MORRO DO ABRIGO

3862-3084 ADRIANA


