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RESOLUÇÃO Nº 001/2016.
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FSPSS
O Diretor Presidente da Fundação de Saúde, no uso de suas prerro-

gativas legais, com fulcro no art. 28, inciso I do Estatuto Social da Enti-
dade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 5959/2014, considerando:

1- Que a Equipe Técnica dos Empregados Públicos lotados na 
sede, juntamente com a Diretoria Executiva da Fundação de Saúde 
Pública de São Sebastião discutiram na 55ª Reunião Técnica, ocorri-
da em 09/12/2015, a proposta do Planejamento Estratégico anual da 
FSPSS/2016, parte integrante desta Resolução – anexo I.

 2- Foram prestados todos os esclarecimentos entre os funcionários e 
Diretoria Executiva, com relação à matéria. 

RESOLVE:
Art. 1º.  Aprovar a proposta do Planejamento Estratégico anual da 

FSPSS/2016, parte integrante desta Resolução – anexo I. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

São Sebastião, 05 de janeiro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI P. DA SILVA
Diretor Presidente 

ANEXO I
1. NASF – A implantação do NASF depende do posicionamento 

na SESAU, o que muitas vezes esbarra em questões financeiras. Discutiu 
a possibilidade de transformar as UBS em Núcleos de Apoio. Disse que 
a Prefeitura já possui um quadro de médicos ideal para implantação do 
Projeto. Citou as ações: oficializar a Secretaria de Saúde, propondo um 
projeto com o quantitativo de médico e plano de trabalho, a fim de ob-
ter um posicionamento da SESAU quanto ao NASF. Responsáveis: Enf. 
Priscila, Enf. Izabelle, os assistentes sociais Jadson e Adelita e a Psicóloga 
Vanessa. Prazo: 30 dias para elaboração da Proposta;

2. Inclusão das Unidades Saúde Família no Morro do Abrigo, 
Cambury e Topolândia. Informou que o Conselho Municipal de Saúde 
e o Conselho Curador, já aprovaram a implantação dessas três unidades 
citadas, agora será enviada para aprovação da DRS XVII Taubaté. Disse 
que está aguardando apenas o cadastramento da população, pelos Agen-
te Comunitários de Saúde, no Sistema ESUS. Propôs um mutirão de ca-
dastramento e lançamento de dados. Responsáveis: Dra. Mamy, Priscila 
e Enf. Izabelle. Prazo: Janeiro/2016;

3. Número insuficiente de farmacêuticos – Previsto um número 
maior de farmacêuticos no aditamento do Contrato de Gestão. Sugeriu 
uma reunião com os farmacêuticos da FSPSS, para o levantamento de 
propostas quanto à definição da política de assistência farmacêutica. 
Responsáveis: Dra. Mamy, Psicóloga Vanessa e Farmacêuticos. Prazo: 
dezembro/2015;

4. Questões e Comissões de Ética no trabalho – Realização de ofi-
cinas com a abordagem desses temas e aplicação da auto avaliação (360°) 
e avaliação da gestão. Responsáveis: Enf. Izabelle e Psicóloga Vanessa;

5. Definição da Missão, Visão e Valores da instituição – definir 
quem somos, objetivos e o que queremos. Responsáveis: Equipe de Ges-
tão da FSPSS. Prazo: Agendada reunião para 12 de Janeiro de 2016;

6. PCMSO – Oficiar e reiterar as Secretarias pertinentes quanto à 
solicitação dos Laudos de Insalubridade, PCMSO e PPRA. Responsável: 
Ana Paula - Gestora de RH. Prazo: Dezembro/2015;

7. Inventário de Bens Patrimoniais: finalização do levantamento 
de procedimentos dos POPs relacionados aos bens. Responsáveis: Alex, 
André, Ana Paula e Angélica. Prazo: 12 de janeiro de 2016;

8. CIPA – Elaboração de projeto e realização de curso referente 
ao tema por membro da equipe de Gestão. Responsáveis: Ana Paula e Dr. 
Vinicius. Prazo: 1ºSemestre/2016;

9. Redimensionamento das equipes de saúde. Responsáveis: As-
sistentes sociais Jadson e Adelita. Prazo: em andamento;

10. Reserva Indígena – realização de reunião para apresentação da 
FSPSS. Responsáveis: Assistentes sociais Jadson e Adelita, Psicóloga Va-
nessa, Dra. Mamy e Dr. Antonio. Prazo: 1ºBimestre/2016;

11. Verificação das estruturas com 100% de adequação sanitária 
das unidades – solicitação das plantas avalizadas de todas as unidades 
de saúde da Família. Responsáveis: Thacia, Mirane e Dr. Antonio. Prazo: 
1ºbimestre/2016;

12. Capacitação de funcionários – realização de reunião para o pla-
nejamento de treinamentos anual para atendimento da demanda, obser-
vando a emissão de certificados, o tipo de curso (capacitação, palestra, 
treinamento) e a carga horária correspondente. Responsáveis: Ana Paula, 
Enf. Priscila, Enf. Izabelle e Angélica. Prazo: inicio em dezembro/2015 a 
1ºbimestre/2016;

13. Fluxos de relacionamento da FSPSS – Realização de levanta-
mento de atividades de cada diretoria para integração. Responsável: Di-
retorias. Prazo: Reunião geral para discussão em março/2016;

14. Avaliações de convênios. Responsável: Dr. Vinicius. Prazo: em 
andamento;

15. Integração entre os funcionários para discussão das experiên-
cias exitosas – realização de evento em comemoração aos 02 anos de 
Fundação de Saúde Pública. Responsável: Dra. Mamy. Prazo: Levanta-
mento dos custos até Fevereiro/2016;

16. EPI’s – Localização do processo de licitação dos EPI’s e seus 
prazos. Responsável: Sr. André. Prazo: 1º Semestre/2016;

17. Site da FSPSS – Proposta de elaboração do site. Responsável: 
Alex. Prazo: 1° trimestre/2016 para criação inicial;

18. CEFOR – Proposta de realização de curso introdutório a par-
tir de novo modelo. Responsável: Enf. Izabelle e Enf. Priscila. Prazo: 
1ºSemestre/2016;

19. Criação de Regulamento do Fundo Rotativo. Responsáveis: 
Dr. Vinicius e Sr. André. Prazo: Janeiro/2016;

20. Espaço Físico da sede da FSPSS – Auxilio no quesito Missão, 
Visão e Valores para a criação da identidade da Fundação. Responsáveis: 
equipe de Gestão. Prazo: não definido;

21. Comissão de Avaliação de Desempenho – mudança nos entes 
componentes da comissão e mudança das preceptoras. Responsável: Mi-
rane. Prazo: Janeiro/2016;

22. Processo de solicitação de filantropia e credenciamento como 
organização social. Responsáveis: Dr. Antonio e Dr. Vinicius. Prazo: Não 
definido;

23. Criação de setor de licitação e jurídico – utilização do siste-
ma CETIL na aquisição de vale-transporte, vale-refeição/alimentação e 
EPI’s. Responsáveis: Thacia e Sr. André. Prazo: 1º Trimestre;

24. Protocolo para doação de bens e abatimento em imposto de 
renda. Responsáveis: Sr. José Carlos e Dr. Vinicius. Prazo: Janeiro/2016.

RESOLUÇÃO Nº 001/2015.
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FSPSS
O Diretor Presidente da Fundação de Saúde, no uso de suas prerro-

gativas legais, com fulcro no art. 28, inciso I do Estatuto Social da Enti-
dade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 5959/2014, considerando:

1- Que a Equipe Técnica dos Empregados Públicos lotados na 
sede, juntamente com a Diretoria Executiva da Fundação de Saúde 
Pública de São Sebastião discutiram na 22ª Reunião Técnica, ocorri-
da em 22/12/2014, a proposta do Planejamento Estratégico anual da 
FSPSS/2015, parte integrante desta Resolução – anexo I.

 2- Foram prestados todos os esclarecimentos entre os funcionários e 
Diretoria Executiva, com relação à matéria. 

RESOLVE:
Art. 1º.  Aprovar a proposta do Planejamento Estratégico anual da 

FSPSS/2015, parte integrante desta Resolução – anexo I. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

São Sebastião, 06 de janeiro de 2015.

ANTONIO CARLOS NISOLI P. DA SILVA
Diretor Presidente 

ANEXO I
Quanto ao Termo de Ajustamento Sanitário (TAS):
•	 Prorrogado	para	2015;
•	 Duas	equipes	parametrizadas;
•	 Inclusão	de	mais	uma	USF	nos	bairros:	Morro	do	Abrigo,	Cam-

buri e Topo e transformar o PACS Boracéia em USF;
•	 Nº	de	farmacêuticos	insuficientes	para	cobertura	das	farmácias.	

Dr. Antônio solicita que seja feito ofício para a Assistência Farmacêutica 

sobre pendências;
•	 CNES	dos	funcionários	está	atualizado;
•	 CNES	das	USF	deverá	ser	verificado	junto	á	SESAU	se	será	ne-

cessário realizar novo cadastramento ou se será transferido para a FSPSS 
o atual; 

•	 Completar	médicos	do	concurso;
•	 Quanto	aos	ACS,	deverá	 ser	verificado	 junto	à	SESAU	a	 lista	

dos readaptados definitivos, a lista dos que tiveram cessão definitiva e 
lista dos cargos disponíveis e opções;

•	 PCMSO;
•	 Verificar	adequação	dos	parâmetros	do	atendimento	da	equipe	

(01 consulta/hab/ano) (9-13unidades);
•	 Treinamento	de	SIAB	in	loco;
•	 Soicitar	CNES	para	a	FSPSS	e	unidades;
•	 Fazer	as	RTs	;
•	 Inventário	de	bens	patrimoniais;
•	 Comissões	de	ética;
•	 Eleições	dos	Conselhos:	Curador	e	Fiscal	(14/01/15);
•	 Rever	protocolos	para	implantação;
•	 Criar	CIPA;
•	 Criar	logo	e	marca	da	FSPSS	e	crachás;
•	 Atendimento	com	classificação	de	risco	nas	unidades	(verificar	

com Enf ª Flavia);
•	 Pactuações:	*redimensionamento	das	USF	com	mais	de	quatro	

mil	habitantes;	*PACS	Boracéia	–	USF	Boracéia	(1º	trimestre	de	2015);	
USF Camburi II (julho de 2015); USF São Francisco (outubro de 2015) 
USF Olaria e Itatinga I e II (ano de 2016).

Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) - MS
•	 Manter	a	equipe	mínima	dentro	das	USF;
•	 Reserva	Indígena;
•	 Executar	educação	permanente;
•	 Verificar	estrutura	das	Unidades	com	100%	de	adequação	sani-

tária;
•	 100%	de	cobertura	de	ESF;
•	 Implantar	NASF	(5	equipes);
•	 Capacitação	100%	dos	funcionários	admitidos)
•	 Capacitar	100%	as	equipes	de	Atenção	Básica;
Plano de Metas 2015 da FSPSS:
•	 Criar	Fluxos	de	relacionamento	na	FSPSS;
•	 2ª	etapa	do	Processo	de	Sindicância;
•	 Abertura	de	seis	sindicâncias;
•	 Avaliação	e	criação	de	protocolos	e	SAE;
•	 Programar	treinamentos;
•	 Treinar	SIAB	in	loco;
•	 Organizar	 reuniões	 e	 treinamentos	 de	 acordo	 com	dias	 úteia	

para não prejudicar metas;
•	 POPs	para	unidade	e	gestão;
•	 Mural	e	site	da	FSPSS;
•	 Utilizar	 laboratório	 de	 enfermagem	da	 faculdade	 para	 treina-

mentos;
•	 Convenio	com	a	FASS	para	desconto	em	folha;
•	 Calendário	de	eventos	mensal	da	VE	e	MS;
•	 Homenagem	para	todos	os	profissionais	no	dia	da	profissão;
•	 Convênio	para	empréstimo	pessoal	 consignado	com	o	Banco	

do Brasil ou Caixa Econômica Federal;
•	 Plano	de	saúde	ainda	em	negociação;
•	 Reunião	com	enfermeiros	mensal	+	treinamentos;
•	 Reunião	 +	 treinamentos	 bimestral	 para	médicos	 e	 odontólo-

gos;
•	 Contratação	de	assessor	administrativo;
•	 	Aditamento	de	metas	sem	impacto	financeiro;
•	 Aditamento	do	contrato	de	gestão	com	impacto	financeiro;
•	 Iniciar	plano	de	carreira;
•	 Mudar	a	dinâmica	de	trabalho	interna.	Focar	na	organização	do	

serviço;
•	 Priorizar	treinamento	para	auxiliares	de	limpeza;
•	 Avaliação	do	período	(auto-avaliação	e	avaliação	de	gestão);
•	 Barreiras:	EPI;
•	 Integração	trimestral	com	todos	funcionários;
•	 PMAQ,	necessidade	de	treinamento	da	gestão;
•	 Organizar	trabalho	da	Instituição;
•	 Auxiliares	administrativos	da	gestão	deverão	participar	da	reu-

nião técnica;
•	 Rever	a	Lei	da	FSPSS;
•	 Rever	o	estatuto	funcional;
•	 Descritivo	das	funções	de	todos	os	funcionários.

ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 61.175/2016
I CHAMADA PÚBLICA 2016 PARA O CREDENCIAMENTO 

DOS FORNECEDORES DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMEN-
TÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR PARA AQUISIÇÃO EM 2017 – AGRICULTORES INDI-
VIDUAIS, 

TENDO EM VISTA O EQUÍVOCO OCORRIDO NO ANEXO I, 
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ONDE SE LÊ: 

ANEXO I – ESTIMATIVA DE CONSUMO
ABÓBORA SECA 
OU PAULISTA KG 2.083 MARÇO A NOVEMBRO
ABOBRINHA MENINA 
OU ITALIANA KG 910 MARÇO A NOVEMBRO

LEIA-SE:
ANEXO I – ESTIMATIVA DE CONSUMO
ABÓBORA SECA 
OU PAULISTA KG 910 MARÇO A NOVEMBRO
ABOBRINHA MENINA 
OU ITALIANA KG 2.038 MARÇO A NOVEMBRO

TERMO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 61.789/15
CONVITE Nº 071/2015
O Município de São Sebastião, através do seu Secretário de Adminis-

tração, no uso de suas atribuições legais e considerando razões de interes-
se público, resolve, nos termos do Artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, REVOGAR o presente certame que tem por objeto a 
aquisição de aparelhos de ar condicionado, de acordo com a manifesta-
ção do Secretário de Administração juntada aos autos do processo licita-
tório, dando-se a competente publicidade pelos meios oficiais à presente 
decisão para que todos tenham conhecimento, iniciando-se, a partir de 
então, o prazo previsto no  art. 109, I, “c”, da mesma lei.

São Sebastião, 25 de novembro de 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEDUC111 – Processo 
n.º 61.074/15.

Contratado: Comercial Caravelas LTDA – ME. 
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Fornecimento de mobiliário escolar para unidades de ensino 

municipais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Presencial nº 036/15.
Valor: R$ 1.115.330,50 (Um milhão, cento e quinze mil, trezentos e 

trinta reais e cinquenta centavos).
Data: 04.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Abdul Latif Ab-

dul Latif Abdul Rahim pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SESAU115 – Processo 
n.º 60.680/16

Contratada: Comercial Caravelas LTDA – ME .
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Fornecimento de mobiliário para a Secretaria da Saúde.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Presencial n° 022/16
Valor: R$ 274.051,77 (Duzentos e setenta e quatro mil, cinquenta e 

um reais e setenta e sete centavos).
Data: 09.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Abdul Latif Ab-

dul Latif Abdul Rahim pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEADRE116 – Processo 
n.º 61.751/15

Contratada: Elídia Nunes Gonçalves – ME.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: Desjejum matinal e refeição para os servidores da SEADRE.
Prazo: 2 (dois) meses
Modalidade: Pregão Presencial n° 064/15
Valor: R$ 485.985,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil e novecen-

tos e oitenta e cinco reais).
Data: 10.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Elídia Nunes 

Gonçalves pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEDUC121 – Processo 
n.º 61.403/15

Contratada: Volpp Construtora e Transportes LTDA – EPP.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Pintura das unidades escolares.
Prazo: 10 (dez) dias.
Modalidade: Pregão Presencial n° 050/15
Valor: R$ 861.556,29 (Oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos).
Data: 18.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Adriano Cesar 

Pereira pela Contratada.

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Lei Complementar nº 168/2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 103
CONCURSO PÚBLICO 01/2014
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE 

SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e consideran-
do o resultado Final e Classificação 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 edi-
tais de Classificação Final e Homologação, publicados no site da Prefei-
tura 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, municí-
pio 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 05 (segunda-feira) e 06 (terça-feira) de dezembro de 2016, das 
09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes docu-
mentos: 

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 (CRE-

MESP, COREN, CROSP etc..)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão cré-

dito 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 con-
ta corrente (xerox da  face do cartão) 

ANEXO I 
Auxiliar Administrativo
95 MAA 506134 CAUAN LUCAN FARIA MELO GONÇALVES

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: __________  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 profissional 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 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 ADMINISTRA-

ÇÃO 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 (po-
dendo ser resumido):____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.
(     ) 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 Jus-

tiça do Estado _______________________________, com seguinte teor (podendo ser resumido):
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
(  ) DECLARA ter sido condenado (a) em processo penal com sentença transitada em ___/_____/_____, no Tribunal de Justiça do Esta-

do_______________________________, relativo a CRIMES CONTRA 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 pre-
juízo 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

p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do Pou-

paTempo, 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 proto-
colo de solicitação 

t) Preencher o anexo II a ser entregue juntamente com a documen-
tação. 

§ 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 reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 

§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devida-
mente habilitado, no local, data e horário indicados, 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 conce-
dida 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, den-
tro 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, 02 de dezembro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
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Quem gosta de animaizinhos de estimação, é 
maior de 18 anos, tem consciência sobre as respon-
sabilidades que uma adoção implica e deseja dar 
um novo lar a gatinhos e cãezinhos, pode procurar 
o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ ), insta-
lado no Jaraguá, Costa Norte de São Sebastião.

O órgão, subordinado à Secretaria de Saúde (Se-
sau), embora tenha promovido duas feirinhas de 
filhotes ao longo de novembro, ainda conta com 
nove bichinhos destinados à adoção. São nove cãe-
zinhos e oito gatinhos, de ambos os sexos, saudá-
veis, brincalhões e prontos para serem adotados.

Mas vale atentar para a importância da posse 
responsável que é composta, basicamente, por dez 
regrinhas:

1 – Antes de adquirir um animal, considere que 
seu tempo médio de vida é de 12 anos. Pergunte à 
família se todos estão de acordo, se há recursos ne-
cessários para mantê-lo e verifique quem cuidará 
dele nas férias ou em feriados prolongados.

2 – Adote animais de abrigos públicos e priva-
dos (vacinados e castrados), em vez de comprar 
por impulso.

3 – Informe-se sobre as características e necessi-
dades da espécie escolhida: tamanho, personalida-
de, peculiaridades, espaço físico.

4 – Mantenha o seu animal sempre dentro de 
casa, jamais solto na rua. Para os cães, passeios são 
fundamentais, mas apenas com coleira-guia e con-
duzido por quem possa contê-lo.

5 – Cuide da saúde física do animal. Forneça 
abrigo, alimento, vacinas e leve-o regularmente ao 
veterinário. Dê banho, escove-o e exercite-o regu-
larmente.

6 – Zele pela saúde psicológica do animal. Dê 
atenção, carinho e ambiente adequado a ele.

7 – Eduque o animal, se necessário, por meio de 
adestramento, mas respeite suas características.

8 – Recolha e jogue os dejetos em local apro-
priado.

9 – Identifique o animal com plaqueta e registre-
o no Centro de Controle de Zoonoses ou similar, 
informando-se sobre a legislação do local. Tam-
bém é recomendável uma identificação permanen-
te (microchip).

10 – Evite as crias indesejadas de cães e gatos. 
Castre os machos e fêmeas. A castração é a única 
medida definitiva no controle da procriação e não 
tem contra-indicações.

Serviço: O CCZ fica na avenida Dário Leite 
Carrijo, 2598. O telefone para contato é o (12) 
3861-2555 e o horário de visitação é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

CCZ ainda tem filhotinhos para serem adotados
Interessados em dar um 

novo lar a gatinhos e 
cãezinhos deve procurar 

a unidade no Jaraguá
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A Prefeitura de São Sebastião foi representada em 
São Paulo em um evento de grande importância para 
a preservação ambiental no País, isto é, a festa de 30 
anos de existência da Fundação SOS Mata Atlântica. 

A celebração das conquistas da ONG ao longo 
destas três décadas reuniu cerca de 400 pessoas no 
auditório do Museu de Arte de São Paulo (Masp) 
Unilever em 29 de novembro e contou com a presen-
ça da bióloga chefe de divisão de Agricultura e Abas-
tecimento da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), 
Cintia Castro de Freitas, convidada a participar como 
representante municipal e como parceira  em várias 
ações voltadas à preservação da floresta.

A cerimônia contou com inúmeras autoridades 
presentes como Fábio Feldmann, primeiro presiden-
te da ONG e ex-deputado federal; o atual presidente 
da Fundação, Pedro Luiz Passos; o diretor de políticas 
públicas, Mário Mantovani; o empresário e também 
ex-presidente da ONG,  Roberto Klabin, e Henrique 
Cardim, um dos maiores especialistas em arborização 
urbana do Brasil, entre outros parceiros e ambienta-
listas convidados para a festa que contou com a par-
ticipação especial  do  coral “Menino Gigante” e da 
cantora Mariana Aydar.

Na ocasião Zélia Brito, chefe da Reserva Biológica 
do Atol das Rocas (ICMBIO/MMA) e Márcia Hiro-
ta, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlânti-
ca foram homenageadas.

Floresta
A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em 

biodiversidade no mundo. Nela vivem quase 72% da 
população brasileira – mais de 145 milhões de habi-
tantes em 3.429 municípios, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Cerca de 
70% dos animais brasileiros ameaçados de extinção 

são abrigados por ela que, hoje, conta apenas com 8,5 
% de remanescentes florestais.

De acordo com a bióloga Cíntia Freitas, este bio-
ma exerce influência na região, como qualidade do ar, 
produção de água, regulação do clima e saúde do solo, 
que dependem diretamente dos remanescentes desta 
floresta, que também é fonte de recursos e matérias-
primas essenciais à economia do país, para atividades 
como a agricultura, a pesca, o turismo, a indústria e a 
geração de energia.

Parceira e articuladora de alguns projetos ligados 
à ONG no município de São Sebastião, como a vin-
da da exposição itinerante "A Mata Atlântica é aqui", 
projeto ligado ao Ministério da Cultura que esteve no 
município por três vezes em sete anos, além de outros 
eventos e manifestações ambientais em outras locali-
dades a convite da própria SOS Mata Atlântica, a bi-
óloga destaca os trabalhos da Semam neste contexto. 
“Em 2015, a secretaria criou um grupo técnico que 
iniciou o trabalho de diagnóstico para a elaboração 
do Plano Municipal de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica, o PMMA, envolvendo técnicos de 
outras pastas  e alguns voluntários”, disse Cíntia fri-
sando ser de suma importância a conclusão do refe-
rido plano.

Para o chefe de divisão de Recursos Hídricos, 
Fernando Parodi,  o PMMA é um instrumento de 
planejamento em que, conforme previsto em na Lei 
da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06, a Lei da Mata 
Atlântica), os municípios devem assumir sua parte na 
proteção dessa importante floresta. “O Plano Munici-
pal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 
reúne e normatiza os elementos necessários à prote-
ção, conservação, recuperação e uso sustentável da 
Mata Atlântica. Sua elaboração e implementação de-
verá ser efetivada em cada município do Bioma pelas 

Prefeituras e Conselhos de Meio Ambiente”, afirmou. 
De acordo com ele, a necessidade de revisão dos 

mapas, a correção e a complementação do diagnós-
tico foi identificada.  “No início não tínhamos mapas 
específicos para conduzir os trabalhos. Parte do ser-
viço de elaboração de mapas foi terceirizado e estes 
entregues no final do último mês”, observou.

Durante o evento em São Paulo, Cíntia solicitou 
pessoalmente ao governador do Estado, Geraldo Alk-
min, atenção e apoio no que diz respeito ao desma-
tamento e a crescente ocupação em áreas de risco do 
município. “Ele (Alkmin) comentou sobre uma libe-
ração de recursos de compensação ambiental oriun-
dos dos grandes empreendimentos no Litoral Norte 
(Programa Litoral Sustentável) que vem a contribuir 
nesse processo”, declarou.

Conscientização Ambiental
Responsável pela divisão que cuida das árvores 

urbanas isoladas no município, a bióloga deu desta-
que à importância de estimular o engajamento da so-
ciedade e conectar os temas ambientais ao dia a dia 
das pessoas. “Principalmente em ter uma fiscalização 
efetiva para a preservação da biodiversidade da Mata 
Atlântica em nossa região”, salientou. 

Como forma de conscientização, ela desenvolve 
ações de educação ambiental na região, como pales-
tras com o tema Mata Atlântica e Arborização Ur-
bana, além de realizar inúmeros plantios de espécies 
nativas com estudantes e comunidade, buscando 
sempre alertar sobre as leis ambientais, denúncias e 
infrações ambientais que envolvem a vegetação de 
porte arbóreo, destacando, também, a necessidade 
de se trazer a floresta para a cidade, a fim de manter 
o equilíbrio ambiental e a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas.

Cerca de 400 pessoas estiveram no Masp para festejar 
as conquistas da fundação nessas três décadas em ação

Secretaria de Meio Ambiente é representada 
nos 30 anos da Fundação SOS Mata Atlântica

A bióloga Cíntia Castro Freitas foi convidada a participar do evento no Masp


