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D e c r e t o
nº  6643/2016

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
e

CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 10.719, de 20 de setembro de 2016.
 
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 
Municipais, lavrada no dia 10/11/2016, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido 
na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por Tempo de Serviço, conforme Artigo 6º, da Emenda Cons-
titucional nº 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor MARCOS SALVADOR MATHIAS, matrí-
cula nº 4490-3, no cargo de Médico, Referência 22, “H”, admitido em 08 de novembro de 1996.

Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, 
com reajustes pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de dezembro de 2016.

São Sebastião,       18  de novembro de 2016.

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
SECAD/FAPS/nsa

leI - nº.2407/2016

“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias constante do orçamento e abertura de crédito Adicio-
nal especial”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sancionou e promulgou a seguinte Lei: 

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes dotações orçamentárias cons-
tantes da Lei 2359/2015 (Loa 2016), no valor de R$ 61.850.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos e cinquen-
ta mil reais), assim especificado: 

nº reduzido  Órgão/   Função/
da  Secr/ Departamento natureza sub função/
despesa Depto  da Despesa programa  ação  valor
22 02.02.01 Secr.Assuntos Jur.Div. Subord 3.3.90.91.00 03.122.7003 2.263 500.000,00
29220 02.02.03 Procuradoria Trabalhista 3.1.90.91.00 03.122.7003 2.263 13.800.000,00
101 02.02.08 Procuradoria Judicial 3.3.90.91.00 03.122.7003 2.263 6.550.000,00
284 02.05.03 Depto Financeiro 4.6.90.71.00 28.843.9002 0.006 4.270.000,00
322 02.06.03 Depto Administrativo 4.4.90.52.00 04.122.7001 2.329 240.000,00
363 02.07.03 Depto de Obras Públicas 4.4.90.39.00 15.451.5002 1.078 1.000.000,00
29907 02.09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.93.00 12.361.2001 2.041 240.000,00
555 02.09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 12.361.2001 2.041 840.000,00
29953 02.10.02 Depto de Esportes 4.4.90.51.00 27.812.3007 1.110 400.000,00
745 02.11.02 Depto de Coord. Unid. Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.012 750.000,00
29544 02.11.02 Depto de Coord. Unid. Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.011 8.000.000,00
905 02.14.01 Secr. Adm.Reg.Div. Subord. 4.4.90.52.00 15.122.5010 2.190 660.000,00
17270 02.16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 24.600.000,00
  Total    61.850.000,00
   
Artigo 2º- Para atender a suplementação de que trata o artigo anterior, será utilizado, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, 
o recurso proveniente do excesso de arrecadação da Receita referente a depósitos judiciais do qual o município faz parte, con-
forme o disposto na Lei complementar Federal nº 151 de 05 de agosto de 2015. 

Artigo 3º- Fica aberto ao Orçamento Fiscal o crédito adicional especial no valor de R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhen-
tos mil reais), à Secretaria de Habitação, conforme abaixo:

Órgão/    Função/
Secr/ Departamento natureza sub função/
Depto   da Despesa programa  ação  valor
02.16.01 Departamento de Habitação 4.4.90.61.00 16.482.5005 1.044 11.500.000,00
 Total    11.500.000,00

Artigo 4º- Para atender a suplementação de que trata o artigo anterior, será utilizado, nos termos da Lei Federal nº 
4.320/1964, o recurso proveniente do excesso de arrecadação da Receita referente a depósitos judiciais do qual o 
município faz parte, conforme o disposto na Lei complementar Federal nº 151 de 05 de agosto de 2015. 

Artigo 5º- Ficam alterados os anexos do PPA (Plano Plurianual 2014-2017) da LDO (Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2016 ) e da LOA ( Lei Orçamentária Anual 2359/2015). 

Artigo 6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por Decreto do Poder Exe-
cutivo. 
                                                  
São Sebastião,          17     de novembro de 2.016.

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº 46/2016
SAJUR/SEFAZ/nsa

leI - nº 2408/2016

“Dispõe sobre a alteração do parágrafo 3º do artigo 2º e revoga o artigo 12 da Lei 1872/2007.”

ERNANE BILOTTE 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: 
Artigo 1º- É alterada a redação do § 3° do artigo 2º da Lei 1872/2007, que dispõe sobre a qualificação de pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como as Organizações Sociais, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Artigo 2º - omissis
§3º  -   Somente serão qualificadas como Organização Social,  para fins de celebração de contratos de gestão,  as 
entidades que, efetivamente, comprovarem possuir serviços próprios na área de atuação considerada,  há mais de 
05 (cinco) anos, ficando  dispensada do cumprimento deste prazo  as  entidades  criadas ou autorizadas por Lei 
Municipal, integrantes da administração pública indireta.

Artigo 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário, em especial o 
artigo 12 da lei nº 1872/2007. 

São Sebastião,        17     de novembro de 2016.

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº 41/16
SAJUR/nsa
 

leI - nº. 2409/2016

“Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO INICIAR-TE”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais faz que a 
Câmara de Vereadores aprovou  e ele sanciona e promulga, a seguinte Lei:

Artigo 1º- É declarada de Utilidade Pública ASSOCIAÇÃO INICIAR-TE, inscrita no CNPJ 07.508.933/0001-
33, com sede neste Município. 

Artigo 2º- A entidade distinguida, salvo motivo justo, a critério do Chefe do Poder Executivo deverá apresentar 
até 30 dias após o término do Convênio, ao órgão competente da Prefeitura Municipal de São Sebastião, relatório 
circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano precedente.

Artigo 3º- Cessarão os efeitos de declaração de Utilidade Pública caso a Entidade aqui referida:

I-deixe de cumprir por 03 (três) anos consecutivos as exigências do artigo 2º;
II-Substitua os fins estatutários ou negue-se a prestar os serviços nestes compreendidos; 
III- Altere a sua denominação e dentro de 90 (noventa) dias contados da     averbação no registro público, não 
comunique a ocorrência ao departamento competente da Prefeitura Municipal de São Sebastião.

Artigo 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião,      18    de novembro de 2.016.

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº  37 /2016
Autoria do Vereador: Marcos Fuly
SAJUR/nsa

D e c r e t o - nº  6641/2016

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
e

CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 10369/2016, de 13 de setembro de 2016.
 
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 
Municipais, lavrada no dia 10/11/2016, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido 
na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado.
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CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por Tempo de Contribuição, conforme Artigo 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, 2ª Regra de Transição.

D E C R E T A:

Artigo 1º - É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora ROSALINA BALDINI RODRIGUES, 
matrícula nº 2911-4, no cargo de ENFERMEIRA, Referência 21, “J”, admitida em 04 de agosto de 1992.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo efeti-
vo, com reajustes pela paridade total.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de dezembro de 2016.

São Sebastião,         17   de novembro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
SECAD/FAPS/nsa

D e c r e t o
nº  6642/2016

“Dispõe sobre benefício de pensão por morte.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
e

CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº. 10.555, de 15 de setembro de 2016, re-
querido por EUNICE RIBEIRO DE SOUZA, ora representante dos menores GIOVANA DE SOUZA RIBEIRO 
e GABRIEL DE SOUZA RIBEIRO que solicitam benefício de pensão por óbito em 07/09/2016 do servidor ativo 
CARLOS RIBEIRO, matrícula nº 1906-2, que exercia cargo de Professor de Educação Física, desde 11/04/1988.
 
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 
Municipais, lavrada no dia 10/11/2016, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido 
na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado.

D E C R E T A:
Artigo 1º- São declarados PENSIONISTAS, nos termos da Lei, a Sra. EUNICE RIBEIRO DE SOUZA, na con-
dição de companheira e os menores GIOVANA DE SOUZA RIBEIRO e GABRIEL DE SOUZA RIBEIRO, na 
condição de filhos; 
Artigo 2º- Perceberão benefício de 100% (cem por cento) calculado sobre a última base de contribuição previden-
ciária do servidor falecido, conforme artigo 40 da Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os 
concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social;

I- 50% (cinquenta por cento) para a companheira;
II- 25% (vinte e cinco por cento) para cada filho, com reversão entre si;

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de setembro de 
2016, revogando-se as disposições em contrário.

São Sebastião,        17    de novembro de 2016.

ernane BIloTTe prImaZZI
prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
SECAD/FAPS/nsa

FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBlIca De SÃo SeBaStIÃo

eDItal De conVocaÇÃo 05
concUrSo pÚBlIco 01/2016

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições 
estatutárias, e considerando o resultado Final e Classificação dos aprovados no Concurso Público aberto pelo 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO FSPSS Nº 01/2016, de 04 de MAIO DE 2016, publicado em 04.05.2016, 
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, conforme anexo I: 

Art. 2º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 
2º piso, - Centro, entre os dias 22 (terça-feira) e 24 (quinta-feira) de novembro de 2016, das 09:00 às 16:00, im-
preterivelmente, 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 (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 “j” do edital de abertura 
deste concurso ou protocolo de solicitação 
t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documentação. 

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

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no local, data e horário indi-
cados, será considerada desistência do concurso, legitimando 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, 21 de novembro de 2016.

antonIo carloS nISolI pereIRA Da SIlVa
Diretor presidente - Fundação de Saúde pública de São Sebastião

aneXo I 

Auxiliar de Enfermagem da Atenção Básica
Classificação/Inscrição/Candidato
    3        2000276102       VANESSA MARIA MATTOS MIRANDA DE OLIVEIRA

aneXo I I

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

IDENTIFICAÇÃO
Nome:______________________________________________________________________
Documento de Identidade: ________________________________________________________
Cargo:_________________________   Inscrição Concurso nº: __________  Classificação: _____ ° lu-
gar .
O (A) candidato (a) acima identificado (a):
(    ) D E C L A R A, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício profissional ou de qualquer função 
pública, penalidade disciplinar de advertência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão públi-
co 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 discriminado 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 transitada em julgado em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado _______________________________
, no qual teria como parte lesada 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 transitada em julgado em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado _______________________________, com se-
guinte teor (podendo ser resumido):
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com sentença transitada em 
___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Estado_______________________________, re-
lativo a CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):________________________________________________________________.

D E C L A R A entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida no edital de chamamento nº 01/2016, 
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
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Prevenir e orientar sobre doenças como a Dengue, 
Chikungunya e Zika Vírus é o principal foco do pro-
grama desenvolvido pela equipe do IEC (Informa-
ção/Educação/Comunicação), do Departamento de 
Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de 
São Sebastião, durante a Semana Estadual de Mobili-
zação Contra a Dengue. As atividades iniciadas nesta 
segunda-feira (21), prosseguem até sexta-feira (25), 
com palestras, oficinas, apresentação teatral, exibição 
de filmes e vivências monitoradas;

A programação, aberta ao público, acontece no 
Observatório Ambiental localizado no Complexo 
Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico da ci-
dade. No primeiro dia foi realizada, pela manhã, a pa-
lestra “Água e Lixo, o que o Aedes Aegypti tem a ver 
com isso?” que procura sensibilizar e conscientizar as 
pessoas sobre os caminhos do lixo, as boas práticas 
em relação ao seu descarte e, consequentemente, a 
eliminação dos criadouros.

Já, no período da tarde, foi promovida a Oficina 
“Transformando Ideias” ensinando a confeccionar 
mobiliários com o material PET e como fazer uma 
composteira caseira. A oficina ensina a reutilizar os 
materiais recicláveis que, muitas vezes, são descarta-
dos de forma incorreta e acabam se transformando 
em criadouros da dengue.

Vivência
Nesta terça-feira (22), acontece Vivência Monito-

rada das 9h às 16h, com a abordagem dos seguintes 

Programação é desenvolvida 
no Observatório Ambiental

Município realiza Semana de Mobilização contra a Dengue Palestras e oficinas 
são uma das atividades na programação até o dia 25

temas: água, coleta seletiva, ciclo evolutivo do  mos-
quito da dengue, criadouros, prevenção e sintomas 
da Dengue, Chikungunya e Zika vírus.

As atividades prosseguem quarta e sexta, dias 23 
e 25, com a seguinte programação do “Circuito Xô 
Mosquito”: Caminho Lúdico (9h e 14h), Caça aos 
Criadouros (9h30 e 14h30), exibição do filme “Xô 
Aedes Aegypti (10h e 15h) e Teatro de Fantoche 
(10h30 e 15h30).

E, na quinta-feira (24), será dia de exibição do 
documentário “O Mundo Macro e Micro do Aedes 
Aegypti”, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). De forma didática, explica sobre o ciclo 
evolutivo do Aedes aegypti, os principais criadouros 
e as doenças transmitidas  pelo mosquito. As ativida-
des serão coordenadas pela equipe do IEC formada 
pelas agentes de endemias, Aniele Vieira Santos Ja-
cinto e Cleonilda da Silva Floriza.
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O Hospital de Clínicas de São Sebastião 
(HCSS), contará a partir desta quarta-feira (23), 
com sua Capelania Hospitalar.

O local será inaugurado às 9h, com santa mis-
sa a ser celebrada pelo bispo diocesano dom José 

Hospital de Clínicas passará a contar com assistência religiosa para pacientes, familiares e funcionários da unidade

HCSS ganha Capelania Hospitalar
Instalação será entregue nesta quarta-feira (23), com santa missa

Carlos Chacorowski . Na ocasião, será nomeado 
como capelão da unidade, o padre Márcio José da 
Fraga.

Denominada “São Camilo de Lellis”, a capela-
nia servirá para o atendimento espiritual e pas-

toral aos enfermos, familiares e funcionários do 
hospital. A capelania é uma assistência religiosa 
e social prestada aos serviços civis e militares, 
prevista e garantida pela Constituição Federal de 
1988, sob a lei 6923 art. 5 e inciso VII.


