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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 14/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) cargo (s) abai-
xo descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste processo seletivo, para 
contratação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 
5º da Lei Complementar nº 168/2014, para contratação pelo período de 90 (noventa) dias, 
conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para cobertura 
de afastamento médico da funcionária Shirlei Santana Alcantara e por não haver candidato 
aprovado no Processo de Recrutamento e Seleção Emergencial 12/2016. 

Cargo Nº de vagas
Carga 

horária 
semanal

Salário Benefícios

Enfermeira 
da Atenção 

Básica
1 40

R$ 
2.350,0000 + 
grati�cação 

de até 70% do 
vencimento

CLT e 
convenção 
coletiva de 

trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de Classe 
– COREN-SP
- Não ter �rmado contrato por prazo determinado com a Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião nos últimos 6 (seis) meses.

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e Horário 
Previstos Local

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

10 e 11 de outubro de 
2016, das 9h às 12h e 

das 13h às 16h.

Fundação de Saúde 
Pública de São Sebastião 

– R. Pref. Mansueto 
Piero�i, 391 – 2º piso – 
Centro – São Sebastião/
SP. A/C Departamento 
de Recursos Humanos.

Avaliação Escrita dos 
candidatos e critério de 
desempate
Os candidatos serão 
avaliados através de 
uma prova escrita e 
pela documentação 
apresentada, �cando 
estabelecido como 
critérios de classi�cação 
e desempate, nesta 
ordem:
1) Aprovação na Prova 
Escrita
2) Maior tempo de 
experiência no cargo 
em Unidade de Saúde 
da Família (USF),  
comprovada em Carteira 
de Trabalho ou contrato;
3) Maior proximidade 
da residência com a 
Unidade de Saúde a ser 
lotada,
4) Candidato(a) de 
maior idade.

13/10/2016
Às 09:00hs na sede 

da Fundação de 
Saúde Pública de São 
Sebastião, Rua Pref. 

Mansueto Piero�i, 391 
– 2º piso – Centro – São 

Sebastião/SP

Coordenação de 
Enfermagem

Publicação do resultado 
no site da Prefeitura 
Municipal de São 
Sebastião

14/10/2016 Site: www.saosebastiao.
sp.gov.br

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

17/10/2016 Site: www.saosebastiao.
sp.gov.br

Início das atividades Imediato Unidades de Saúde da 
Família

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

3) Dos Recursos:
3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) vias e 
protocolados no Departamento de Recursos Humanos da Fundação de Saúde Pública de 
São Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. Mansueto Piero�i, 391 – 2º piso – Centro – São Sebas-
tião/SP, e estar devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a denomina-
ção do motivo do recurso, endereço e telefones para contato.
3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência 
do fato gerador.

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

São Sebastião, 07 de outubro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 15/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
- FSPSS, no uso de suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e seleção externa ao (s) 
cargo (s) abaixo descrito (s), mediante condições e instruções estabelecidas neste processo 
seletivo, para contratação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no 
Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para cobertura de afastamento médico 
do funcionário Leandro dos Santos Prado.

Cargo Nº de vagas
Carga 

horária 
semanal

Salário Benefícios

Auxiliar de 
Enfermagem 
da Atenção 

Básica

1 40 R$ 1.470,00

CLT e 
convenção 
coletiva de 

trabalho 

1) Requisitos para o cargo:
- Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar de Enfermagem e registro no COREN-SP;
- Não ter �rmado contrato por prazo determinado com a Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião nos últimos 6 (seis) meses.

1.1) As etapas do Processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data E Horário 
Previstos Local

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

De 10 a 13 de outubro, 
das 9h às 12h e das 13h 

às 16h.

Fundação de Saúde 
Pública de São Sebastião 

– R. Pref. Mansueto 
Piero�i, 391 – 2º piso – 
Centro – São Sebastião/
SP. A/C Departamento 
de Recursos Humanos.

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

14/10/2016 Coordenação de 
Enfermagem

Publicação do resultado 
no site da Prefeitura 
Municipal de São 
Sebastião

17/10/2016 Site: www.saosebastiao.
sp.gov.br

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

18/10/2016 Site: www.saosebastiao.
sp.gov.br

Início das atividades Imediato Unidades de Saúde da 
Família

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

3) Dos Recursos:
3.1) O Recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) vias e 
protocolados no Departamento de Recursos Humanos da Fundação de Saúde Pública de 
São Sebastião – FSPSS, na Rua Pref. Mansueto Piero�i, 391 – 2º piso – Centro – São Sebas-
tião/SP, e estar devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a denomina-
ção do motivo do recurso, endereço e telefones para contato.
3.2) O prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência 
do fato gerador.

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

São Sebastião, 07 de outubro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 13/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista de classi�cados para contratação 
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei 
Complementar nº 168/2014, a �m de adequar a estrutura de trabalho.

Técnico em Segurança do Trabalho
Valéria Lourenço Rosa da Silva
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Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito 
Mansueto Piero�i, 391, 2º piso, - Centro, no dia 10 (segunda-feira) de outubro de 2016 das 
09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Certi�cado de Conclusão de Curso 
c) Carteira de Identidade Pro�ssional 

Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certi�cado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (CRM-SP, COREN-SP, 
CRO-SP, 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 (xerox da 
face  do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, ou protocolo 
de solicitação.

§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos documen-
tos poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento 
de procuração particular com �rma reconhecida com poderes especí�cos para o presente 
ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no 
local, data e horário indicados, será considerada desistência do PROCESSO DE RECRU-
TAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.

Art. 2º - 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. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  
que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será  automatica-
mente ELIMINADO do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGEN-
CIAL.

Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvi-
dos pela Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 

São Sebastião, 07 de outubro de 2016.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 95
CONCURSO PÚBLICO 01/2014
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no 
uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Final e Classi�cação dos 
aprovados no Concurso Público aberto pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS 
Nº 01/2014, de 17 de ABRIL DE 2014, publicado em 17.04.2014, bem como os editais 
de Classi�cação Final e Homologação, publicados no site da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião e SH Dias Consultoria, 

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser lotado na Fun-
dação de Saúde Pública de São Sebastião, município de São Sebastião, conforme anexo I: 

Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito 
Mansueto Piero�i, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 10 (segunda-feira) e 13 (quinta-feira) 
de outubro de 2016, das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes 
documentos: 

Cópia autenticada:
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário e certi�cado de especialização da área que concorre ou Certi�ca-
do de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos no Edital de abertura 
para cada cargo)
c) Carteira de Identidade Pro�ssional 

Original:
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples:
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certi�cado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos �lhos com idade até 14 (catorze) anos
m) Comprovante da anuidade de 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 (xerox da  
face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do 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 documen-
tos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento 
de procuração particular com �rma reconhecida com poderes especí�cos para o presente 
ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no 
local, data e horário indicados, será considerada desistência do concurso, legitimando a 
convocação de outro candidato observada a ordem de classi�cação. 

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  automatica-
mente ELIMINADO do concurso.

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

São Sebastião, 07 de outubro de 2016.

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

ANEXO I 
Odontólogo da Atenção Básica 
Classif./Insc./ Candidato
36 SOD 501299 LUCIANE REIS MIYAMOTO 

ANEXO I I
TERMO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E PENALIDADES
(exigência prevista no item “h” do Edital 01 do Concurso Público da FSPSS-Fundação de 
Saúde Pública de São Sebastião).

IDENTIFICAÇÃO
Nome:____________________________________________
Documento de Identidade: ______________________________
Cargo:_________________________   Inscrição Concurso nº: __________  Classi-
�cação: _____ ° lugar .
O (A) candidato (a) acima identi�cado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício pro�ssional 
ou de qualquer função pública, penalidade 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 pro�ssional ou de qualquer função pública, conforme discrimina-
do a seguir:
Processo: (     ) Administrativo (     ) Disciplinar
Esfera: (     ) Federal (     ) Estadual (     ) Distrital (     ) Municipal
Penalidade:_____________________________________________________
Andamento:____________________________________________________.
(   ) DECLA� não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer Estado da Fede-
ração na qual teria como parte lesada a ADMINIST�ÇÃO PÚBLICA.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença transitada em julga-
do em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado ___________________
____________, no qual teria como parte lesada a ADMINIST�ÇÃO PÚBLICA, com 
seguinte teor (podendo ser resumido):_________________-_________________.
(     ) DECLA� não ter sido condenado (a) em processo criminal em qualquer Estado da 
Federação.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença transitada em 
julgado em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado ________________,
com seguinte teor (podendo ser resumido):________________________________
_____________________________________________________________.
(  ) DECLA� ter sido condenado (a) em processo penal com senten-
ça transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Esta-
do_______________________________, relativo a CRIMES CONT� A ADMI-
NIST�ÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumido):______________ 
_____________________________________________________________.

D E C L A R A entregar neste ato a �cha de antecedentes criminais exigida no edital de cha-
mamento 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 responsabilidade penal pela 
prática do delito de falsidade ideológica, previsto no Código Penal Brasileiro.

São Sebastião, _____/_____/______.

___________________________ (assinatura do candidato)

Testemunhas:
____________________________________________ 

Assinatura e Matrícula do Servidor Público

____________________________________________ 
Assinatura e Matrícula do Servidor Público

COMUNICADO
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
- FSPSS, no uso de suas atribuições estatutárias, torna público para conhecimento dos 
interessados, que para os critérios de classi�cação do Processo de Recrutamento e Seleção 
Emergencial n° 13/2016, para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho não foram con-
siderados os itens 3 e 4 do edital de abertura do Processo Seletivo, sendo utilizado somente 
os itens 1, 2 e 5 para os critérios de classi�cação.

São Sebastião, 07 de outubro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREI� DA SILVA
Diretor Presidente
REFERENTE AO AUTO DE INF�ÇÃO Nº. 095/2016
1- Tendo sido improfícuos os meios de intimação estabelecidos na Lei Comple-
mentar n.º 106/2009, Artigo 79, incisos I e II, e com base no mesmo Artigo, inciso III, �ca o 
contribuinte, abaixo indicado, INTIMADO a pagar a multa imposta de R$ 1.902,61 (Hum 
mil novecentos e dois reais e sessenta e um centavos), prevista no Artigo 42 da Lei Com-
plementar nº. 106/09, e atualizada conforme o Artigo 75, da referida lei, e Artigo 2.º  da Lei 
1450/2000, conforme demonstrado abaixo. 
2- Multa...................................................................................R$ 1.902,61
3- Sujeito Passivo : CARILLO CONSTRUÇÕES LTDA ME – CCM 20.314
4- CNPJ : 13.043.910/0001-01.
5- Infração: Cometeu infração ao Artigo 32 e seu Parágrafo Único, da Lei Comple-
mentar nº. 106/09,  não apresentando os documentos �scais solicitados por meio do Termo 
de Inicio de Ação Fiscal nº 017/2016.
6- Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 
pagamento dos valores mencionados ou para recurso, de acordo com o artigo 80 da Lei 
106/2009, na sede da Divisão de Inspetoria Fiscal, situada à Rua Prefeito João Cupertino 
dos Santos, nº. 52 – Centro – São Sebastião-SP, no horário das 8h30min às 17h30min.
7- Natureza da Dívida: Descumprimento de Obrigação Acessória relativa ao 
ISSQN , conforme item 5.
8- Processo Administrativo nº. 7990/2016.
9- Inspetor Fiscal de Rendas: Cristina Cláudia Acciaris Leite –  RE 4331-1 
10- O não-atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em san-
ções legais descritas na L.C. n.º 106/2009, com ênfase ao procedimento descrito nos Artigos 
80 ao 88 da mesma Lei.
11- São Sebastião, 07 de Outubro de 2016.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINIST�TIVO 

1. Tendo sido improfícuos os meios de noti�cação “por via postal registrada”, 
�ca(m) o(s) contribuinte(s) abaixo indicado(s) noti�cado(s) para ciência da análise e 
conclusão do(s) correspondente(s) processo(s) administrativo(s), a saber:

Contribuinte Inscrição Imobiliária Decisão Processo

Anita Alves 
Ferreira Dos 

Santos

3034.361.4469.
0001.0054

Aguardando 
Interessado 8.243/2.016

2. Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 
apresentar o documento, devendo comparecer à Divisão de Cadastro Fiscal, situada à Rua 
Sebastião Silvestre Neves, n.º 214-centro, no horário das 08h30min às 17h30min.

3. O não atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará no indefe-
rimento da solicitação, de acordo com o disposto pelo Artigo 13, inciso I da Lei 1.317/98.

Andréa Peres Magalhães Castro
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINIST�TIVO 
Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto às soli-
citações de revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano e/ou da Taxa de Coleta de Lixo, 
�cam os contribuintes abaixo relacionados noti�cados para ciência da análise e conclusão 
dos correspondentes processos administrativos, a saber:

Contribuinte Inscrição Cadastral Decisão Processo

João Bernardo 
Rodrigues

3034.364.1204.
0001.0000 Indeferimento 93/2015

Luiz De Souza 3134.121.6448.
0071.0000 Indeferimento 1.146/2.016

José Benício De 
Carvalho

3034.361.4469.
0001.0000 Indeferimento 9.022/2.016

Francisco De 
Assis

3034.361.1448.
0057.0000 Indeferimento 1.395/2.016

Comunicamos, outrossim, que o indeferimento das solicitações acima relacionadas justi�ca-
se pelo não atendimento aos requisitos previstos na legislação vigente, qual seja Lei nº. 
1.317/98 (e alterações), e por essa razão deverão promover o pagamento do(s) tributo(s) 
devido(s).
O prazo para apresentação de recurso do contribuinte é de 30 dias, a contar da data da 
publicação deste Edital de Noti�cação de Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou 
fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o 
disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in �ne, da LC 1.317/1998. 

São Sebastião, 17 de outubro de 2016.

ANDRÉA PERES MAGALHÃES CASTRO
Chefe da Divisão de Cadastro Fiscal

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

Contribuinte Inscrição 
Cadastral Exercício Tributo Valores 

em R$ Processo 

Bmlb 
Participações 

Ltda

3133.241.6318.
0002.0000

2014

ITU

13.594,76

2264/20162015 14.512,41

2016 15.889,64

Izidro 
Fernandes

3134.142.1390.
0140.0000 2016

TAXA 
DE 

LIXO
654,60 9.414/2.016

Amarildo 
Aniceto Dos 

Santos

3134.121.3407.
0014.0000 2015

TAXA 
DE 

LIXO
1.054,70 13.041/2.015

Amarildo 
Aniceto Dos 

Santos

3134.121.6255.
0645.0000 2015

TAXA 
DE 

LIXO
584,20 13.042/2.015

Luiz Carlos 
Guizelini 
Balieiro

3133.241.2478.
0001.0000 2016 ITU 9.662,87 14.146/2.014

Manacá 
Imóveis Ltda

3134.124.4359.
0001.0000

2014

ITU

31.842,01

8.242/2.0152015 33.991,34

2016 37.214,12

O prazo para pagamento ou apresentação de recurso do contribuinte é de 30 (trinta) dias, a 
contar da data da publicação deste Edital de Noti�cação de Lançamento. 
O pagamento com atraso sujeitará o contribuinte à multa de 2% (dois por cento) ao mês ou 
fração de mês, além de juros à razão mensal de 1% (um por cento) em conformidade com o 
disposto nos artigos 18, 33 e 163, parte in �ne, da LC 1.317/1998. 
São Sebastião, 17 de outubro de 2016.
Andréa Peres Magalhães Castro
 
REF. : TERMO DE CONCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL N.º017/2016

1- Tendo sido improfícuos os meios de noti�cação “pessoalmente” e “por via pos-
tal registrada”, previstos nos incisos I e II, do art. 79, da Lei Complementar n.º 106/09, �ca 
o contribuinte abaixo indicado, nos termos do inciso III do retro citado artigo, noti�cado da 
conclusão da Revisão Fiscal Homologatória do ISSQN, conforme o Termo de Conclusão de 
Ação Fiscal n.º017/2016, com base na análise dos documentos descritos no item 4.
 
2- SUJEITO PASSIVO: CARILLO CONSTRUÇÕES LTDA ME
CCM: 20.314      -      CNPJ: 13.043.910/0001-01
3- PERÍODO FISCALIZADO: 01/01/2011 A 31/12/2012 e 01/01/2015 a 
31/12/2015.
4- DOCUMENTOS ANALISADOS: Nenhum documento foi apresentado, foram 
analisados somente os lançamentos no sistema GISS ON LINE.
5- IRREGULARIDADES CONSTATADAS: Não apresentou os documentos 
solicitados, não cumpriu as obrigações acessórias e causou embaraço a �scalização.
6- RELAÇÃO DE AUTOS E TERMOS: Termo de Inicio de Ação Fiscal nº 
017/16; Autos e Infração e Imposição de Multa de nºs. 107/16 a 111/16.
7- CRÉDITO TRIBUTÁRIO APU�DO: MULTAS= R$ 59.472,99; TOTAL 
GE�L= R$ 59.472,99.
8- PROCESSO ADMINIST�TIVO: Nº7.990/2016.
9- INSPETOR(A) FISCAL DE RENDAS: Cristina Claudia Acciaris Leite– RE 
4331-1
10- São Sebastião, 07 de outubro de 2016.
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Prefeitura substitui ponte  
no Sertão de Juquehy
Equipamento antigo estava com estrutura abalada devido à ação do tempo

Foto: Ricardo Faustino | PM
SS 
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A Prefeitura de São Sebastião iniciou a substituição de 
pequena ponte de madeira localizada em uma das vias pú-
blicas do Sertão de Juquehy, em Juquehy, na Costa Sul de 
São Sebastião nessa quinta-feira (6).

De acordo com o diretor da Secretaria das Administra-
ções Regionais, Jorge Paulo Pereira, o antigo equipamento 
estava com a estrutura abalada devido à ação do tempo e a 
passagem de veículos pesados.

O trabalho executado pela equipe da Regional Juquehy 
envolve a retirada de todo madeiramento e a colocação de 
três tubos armados com 1,50 cm de diâmetro. Além disso, 
a Prefeitura colocará, a partir da próxima semana, bloque-
tes por cima da tubulação que �cará em forma de arco.

A ponte �ca na rua Almirante Cochrane, onde há algu-
mas pousadas e várias residências de moradores e veranis-
tas. Enquanto os serviços estavam em execução o trânsito 
�cou interditado, já que não havia como os veículos circu-
larem. Já a travessia dos pedestres não foi prejudicada.
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Município aplica mais de 2,6 mil doses 
entre crianças e adolescentes

Campanha de Multivacinação foi realizada em setembro em todo o país

O total de doses aplicadas em São Sebastião du-
rante a Campanha Nacional de Multivacinação foi 
de 2.610 distribuídas entre crianças e adolescentes, 
público-alvo da mobilização ocorrida entre 19 e 30 
de setembro com enfoque principal no sábado (24), 
considerado o Dia “D” de mobilização proporcio-
nando aos pais e responsáveis a oportunidade de ga-
rantirem a proteção de seus �lhos.

De acordo com dados da Vigilância Epidemioló-
gica de São Sebastião, o maior número de vacinas foi 
aplicado em crianças de um ano a quatro anos, 11 
meses e 29 dias com total de 2.238 doses. Para essa 

faixa etária foram oferecidos todos os imunobiológi-
cos para crianças com atraso ou ainda para as que fal-
tavam ser vacinadas com a polio oral pelo motivo de 
mudança da polio trivalente para bivalente, explicou 
Milene Lima, chefe de Divisão da Vigilância Epide-
miológica do município.

Outras 372 doses foram aplicadas em adolescentes 
de 9 a 14 anos. As meninas receberam a HPV e tam-
bém os jovens também foram imunizados contra He-
patite B, Dupla Adulta e Tríplice Viral. Milene expli-
cou que essa campanha não era Campólio, ou seja, a 
vacinação indiscriminada da poliomielite para crian-

ças menores de cinco anos, mas a busca de crianças e 
adolescentes com esquema vacinal incompleto.

Campanha
 “Todo mundo unido, �ca mais protegido”, foi o slo-

gan da campanha deste ano do Ministério da Saúde que 
enviou aos estados 19,2 milhões de unidades extras de 
14 vacinas sendo distribuídas, ao todo, 26,8 milhões de 
doses. Com a campanha, a expectativa do Ministério é a 
redução de doenças imunopreveníveis no país e do aban-
dono à imunização. Como a vacinação foi de forma sele-
tiva para a população alvo, não havia meta a ser alcançada.


