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Extrato do Contrato Administrativo – 2018SEDUC136 – Processo nº 62.344/17
Contratada: Ideal Terraplenagem Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Execução de serviços de construção de Creche no Bairro Maresias, sito na Rua Porto Seguro
esquina com Rua do Forno, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.
Prazo: 18 (dezoito) meses
Modalidade: Concorrência nº 010/17
Valor: R$ 3.164.325,61 (três milhões, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e
sessenta e um centavos).
Data: 16/10/2018
Assinam: Felipe Augusto pelo município e Robson Sant´Anna pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2018SEMAM137 – Processo nº 60.994/18
Contratada: Fral Consultoria Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Execução de serviços de avaliação ambiental com investigações detalhadas e avaliação de risco
à saúde humana e projeto de confinamento e encerramento (itens 1.1 e 1.2, da cláusula 01, do segundo
termo aditivo TCAC) na área do antigo aterro municipal da Baleia, no município de São Sebastião/SP,
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias
Modalidade: Concorrência nº 001/18
Valor: R$ 839.441,86 (oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis
centavos).
Data: 18/10/2018
Assinam: Felipe Augusto pelo município e Lucília Maria Pereira de Oliveira pela contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Processo nº 9258/18
Auto 26900 - DEMOLIÇÃO
Infração Ambiental: Construção área de proteção permanente - APP.
Local: Av Guanabara – Bairro: Maresia
Infrator: ALVARO LUIZ MORMANO DE BRITO
Tendo sido Improfícuos os meios de NOTIFICAR sobre a autuação pessoalmente, dou ciência através da
presente publicação à parte interessada da lavratura do auto de DEMOLIÇÃO 26900 por construção
irregular no endereço acima citado, conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 848/92, artigo 33º,
inciso I, regulamentada pela Lei 2256/2013.
Havendo necessidade de maiores informações, solicitá-las junto à Secretaria de Meio Ambiente – Rua
Antônio Januário do Nascimento nº 213 – Centro - Divisão de Fiscalização Ambiental – Tel.
38926000/ramal 201.
Flavio C. Carvalho
Divisão de Fiscalização Ambiental
Auracy Mansano Filho
Secretário de Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Processo nº 10179/2017
Auto 26179 - DEMOLIÇÃO
Infração Ambiental: Construção em área de preservação permanente - APP.
Local: Rua Do Sol, nº 510 – Bairro: Boicucanga
Infrator: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Tendo sido Improfícuos os meios de NOTIFICAR sobre a autuação pessoalmente, dou ciência através da
presente publicação à parte interessada da lavratura do auto de DEMOLIÇÃO 26179 por construção
irregular no endereço acima citado, conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 848/92, artigo 33º,
inciso I, regulamentada pela Lei 2256/2013.
Havendo necessidade de maiores informações, solicitá-las junto à Secretaria de Meio Ambiente – Rua
Antônio Januário do Nascimento nº 213 – Centro - Divisão de Fiscalização Ambiental – Tel.
38926000/ramal 201.
Flavio C. Carvalho
Divisão de Fiscalização Ambiental
Auracy Mansano Filho
Secretário de Meio Ambiente
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presente publicação à parte interessada da lavratura do auto de DEMOLIÇÃO 26900 por construção
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Outubro de 2018
Ata Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo
HOTEL VILLA´L MARE – PRAIA DE MARESIAS
31/10/2018
Membros Presentes
LEANDRO SAADI, CRISTIANO TEIXEIRA RIBEIR, TERESINHA APARECIDA FILGUEIRAS, FLAVIA
RAQUEL DE MORAES SILVA, NATHALIE DE ASSIS PACHECO, JOSÉ ALBERTO DA SILVA JUNIOR,
ANGELO ITAVO NETO, CARLOS ALBERTO DE ARRUDA, MARCO PERROTTI, CELSO GEBAILE,
EDUARDO CIMINO CARVALHO, FREDERICO MAZZUCCA, ROGERIO BARROSO
Convidados
JUCILEI PEREIRA DA SILVA (SETUR), ISABELA GALVEZ (URBANISMO), JOÃO PAULO CHAGAS
(OBRAS), EUNICE BOURROUL, THALITA BRANDAO, THAIS SIMOES.
PAUTA
PROJETO 2014 – DADETUR – VALOR ESTIMADO DE R$ 1.295.372,13 (hum milhão duzentos e
noventa e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e treze centavos)
Primeiramente o Sr. EDUARDO CIMINO CARVALHO, abre a reunião agradecendo ao Sr. Marco C.
Perrotti pelo espaço cedido para a realização de mais uma reunião do Conselho Municipal de Turismo –
COMTUR, Sr. Jucilei abre a reunião a pedido do Sr. Marco C. Perrotti que fala sobre a importância da
aprovação do projeto pelos membros do Conselho, salientando se tratar de uma conquista, após o projeto
ser aprovado no ano de 2014 não foi executado pela administração anterior, a verba obrigatoriamente
teve que ser devolvida pela atual administração, e após intervenções do Prefeito Felipe Augusto ela esta
sendo recuperada neste momento. Sr. Eduardo Cimino ratifica a sua importância e passa a palavra ao
Sr. João chagas (Diretor de Planejamento), fala sobre a verba a ser pleiteada, cujo objeto não pode ser
alterado o projeto, por se tratar de um projeto anteriormente aprovado. Trata se de uma verba “carimbada”
verba especifica para a costa norte, passa a palavra para a Sra. Isabela Galvez (urbanismo) que apresenta
as novas características do projeto de revitalização da entrada da cidade – costa norte. Isabela esclarece
que o projeto não contemplava as necessidades da entrada da cidade, salientando que nossa realidade
não permitia a estrutura anteriormente criada, lembrando que passa pela cidade turbinas, peças enormes
, carretas entre outras. Por esse motivo pensou em criar uma atmosfera que desse impacto com uma
revitalização do espaço. Contemplando toda a entrada do município costa norte, com paisagismo,
iluminação, drenagem nova, por se tratar de uma área com locais críticos de alagamento e recuperação
das drenagem existentes. Salienta que existem outros projetos de verbas para os pontos de ônibus com
verbas que poderão ser resgatadas como essa apresentada. Isabela apresentou por slide todo o projeto
a ser implantado apos aprovação do COMTUR, o projeto contempla placas com a logomarca do Turismo
da cidade (peixe), porem também contempla os pontos de ônibus do trecho objeto do projeto. SR.
EDUARDO CIMINO, solicita que o “ Bem Vindos” seja em outras línguas, haja vista que a cidade passa
por um momento de se mostrar em diversos outros países, por meio das feiras de turismo. A área de
revitalização São de 500mts. Sra. Isabela informa que o projeto sera encaminhado para o COMTUR e
assim ser disponibilizado para todos no Google Drive do COMTUR. SR. MARCO questiona sobre a
segurança do local com GCM, Guarda Civil e outros para inibir a entrada dos ônibus irregulares na cidade.
Isabela salienta que a GCM e Guarda Mirim ja se encontram na entrada da cidade onde se hospedava a
antiga regional costa norte, e um projeto para novas adequações no local esta sendo viabilizado em
processo de estudo. Sr. Joao esclarece ao Sr. Marco que outros projetos com verbas ja aprovadas, serão
apresentados futuramente ao COMTUR para aprovação, a exemplo dos pontos de ônibus ja citados.
Lembra tambem que o município no começo do ano teve que devolver 12 milhoes de projetos anteriores.
Questionado quanto aos projetos anteriormente aprovados pelo COMTUR, estão em processo de
habilitação de documentação e posterior chamamentos. Questionado sobre os projetos previstos para
2019, Isabela salienta que existem projetos que estão sendo pensado , porem sem a necessidade da
verba do Dade, e outros com verbas do Dade, Sr. Joao solicita que os projetos visando o mirante e demais
seja elaborados e encaminhados a sua divisão, Isabela salienta a dificuldade de elaborar projetos e pede
ajuda para tal, como ja foi solicitado pelo prefeito em reuniões anteriores. Sr. Jucilei coloca apos
esclarecimentos feitos o projeto em votação (REVITALIZAÇAO DA ENTRADA DO MUNICIPIO – COSTA
NORTE – R$ 1.295.372,13). O qual foi aprovado por unanimidade por todos o membros votantes
presentes. Sr. Marco C. Perrotti (Secretario Executivo do Conselho Municipal de Turismo) encerra a
reunião convidando a todos para a próxima, previamente agendada para o dia 13 de novembro, às 14hrs.
– local a ser definido (Costa Norte).
EDUARDO CIMINO CARVALHO
PRESIDENTE
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