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EDITAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

DEPARTAMENTO DE RECEITA 

DIVISÃO DE INSPETORIA FISCAL DE RENDAS 
REF.: AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ITBI Nº. 026/2017 

Tendo sido improfícuos os meios de intimação previstos nos incisos I e II, do art. 28, do Decreto nº. 2.332/99, que 

regulamenta o artigo 86 da Lei n.º 1.317/98, fica o contribuinte abaixo indicado, nos termos do inciso III do mesmo 
artigo do Decreto supracitado, alínea “b”, artigo 68, Lei nº. 1.317/98, alterado pelo artigo 1º. da Lei 1.769/05, 

INTIMADO a recolher o montante apurado, bem como a Atualização Monetária, atualizado nos termos do artigo 

73 da supracitada Lei e do artigo 2º. da Lei nº. 1.450/00, apurados de acordo com o demonstrativo de cálculo em 
anexo, e conforme resumo abaixo do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos – 

ITBI.  

 
 

Principal do I T B I .......................... R$ 5.340,00 
Multa ................................................ R$ 3.772,95 

Atualização Monetária ..................... R$ 2.205,90 

Juros ................................................. R$ 4.452,08 
T    O    T    A    L R$ 15.770,93 

 

 
 

SUJEITO PASSIVO: ALEXANDRE LANDIN - CPF: 142.491.878-29 

IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL – IC: 3133.213.2367.0001.0000 
INFRAÇÃO: Não recolheu o ITBI gerado, infringindo o disposto pelos artigos 69 e 70 da Lei nº. 1.317/98. As 

penalidades, conforme o artigo 74, caput e § 2º da Lei  nº 1.317/98. 

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 29 do Decreto nº. 2.332/99, que regulamenta a Lei nº. 1.317/98, 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 17h00min. 
NATUREZA DO DÉBITO: ITBI gerado com a transmissão do bem imóvel situado à Rua Vila Nova, 59 (antigo nº 

10 ) – Boiçucanga, de SATIO FUJII para o Sujeito Passivo citado, de acordo com a Escritura Pública de Cessão de 

Direitos Possessórios com pagamento datado de 20/4/2012. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 100.373/12. 

INSPETORA FISCAL DE RENDAS: Marcus Vinicius de Oliveira – RE 2108-3. 

O não atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em sanções legais descritas na Lei 1317/98. 
SÃO SEBASTIÃO, 27 DE MARÇO DE 2017. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
D E C R E T O Nº 6604/2016 

“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. 6.701, de 23 de junho de 2016. 

CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 
Municipais, lavrada no dia 18/08/2016, 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 
Constitucional nº 41/2003. 

D E C R E T A: 

Artigo 1º- É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor MÁRCIO FERNANDES, matrícula nº 3415-
0, no cargo de INSPETOR FISCAL DE RENDAS, Referência 10, “I”, admitido em 20/06/1994. 

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 Setembro de 2016. 

São Sebastião, 24 de agosto de 2016. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 

 
 

 

 

 
 

 

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 60.220/17 (IN nº 023/17), com fundamento no “Caput” do 
Artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa para locação de espaço na 

Feira Rio Boat Show 2017, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, na Marina da Glória, para divulgação e 

promoção do turismo do Município de São Sebastião, em atendimento a Secretaria de Cultura e Turismo. 
São Sebastião, 24 de março de 2017. 

Daniel Cesar Augusto 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 
 

 
 

 

Tendo sido improfícuos os meios de Notificar sobre as autuações “pessoalmente” e “por via postal registrada”. 
Informe-se aos proprietários dos imóveis relacionados e assim cadastrados junto ao Cadastro Municipal, a 

providenciarem a manutenção dos mesmos conforme estabelecido na Lei Municipal 848/92, 1620/03, 112/10, 

1644/03, 2256/13 e 2321/15 no prazo de 30 dias a partir desta publicação, sob pena de novas sanções previstas na 
Lei. 

Havendo necessidade de maiores informações, solicitá-las junto à Secretaria de Meio Ambiente – Rua Antonio 

Januário do Nascimento nº 213 – Centro - Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais. 

 
 

 

 
 

 

 
 

EDITAL Nº. 0001/2017 

CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE USUÁRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 
PASSE LIVRE NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 

Considerando a intenção da Administração Pública em aprimorar a concessão do Passe Livre; 

Considerando a Lei Municipal nº. 1917/2008, que dispõe sobre a concessão do passe livre referente à isenção do 
pagamento de tarifas de transportes coletivos urbano concedido às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

Considerando que para a concessão do benefício é necessária a previsão de quantidade de beneficiários cadastrados 

e itinerários; 
Considerando que este edital é para fins de cadastramento e recadastramento de beneficiários para a concessão do 

passe livre 

A Secretaria de Saúde, no exercício de suas atribuições legais, e, com fundamento no artigo 74, I e III da Lei 
Orgânica do Município. 

PUBLICA O SEGUINTE EDITAL: 

Convocamos a comparecer na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 1º. Andar, 
centro, todos os interessados em realizar cadastramento e recadastramento para concessão do passe livre, conforme 

regras a seguir: 

Art. 1º. Os interessados devem comparecer nos dias 05/04/2017 a 19/04/2017, nos períodos das 9 às 17 horas 
impreterivelmente; 

Art. 2º.  Fazem jus ao benefício pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que se enquadrarem na 

Classificação Internacional de Doenças e problemas Relacionados à Saúde – Tabela CID10, conforme tabela do 
anexo I, da Lei Municipal nº. 1917/2008; 

Art. 3º. Os interessados devem apresentar a seguinte documentação: 
- laudo médico conclusivo, emitido pela Rede Pública de Saúde; 

- cédula de identidade; 

- certidão de nascimento (se menor); 
- certidão de interdição (se interditado); 

- carteira de trabalho (obrigatório), salvo quando o beneficiário for interditado, aposentado ou menor de 16 

(dezesseis) anos; 
- cartão do PIS/PASEP (obrigatório); 

- carta ou declaração de concessão do benefício do INSS (se beneficiário); 

- 02 fotos 3X4 recentes; 
- comprovante de residência em nome do beneficiário, ou dos ascendentes, descendentes e colaterais, tutores, 

curadores ou procurador legal – conta de luz, água, IPTU; 

- título de eleitor do município, salvo quando o beneficiário for interditado ou menor; 
- cartão magnético ou credencial de identificação das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, anterior, no 

caso de renovação (obrigatório). 

São Sebastião, 29 de março de 2017. 
 

 

 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA – DIVISÃO 

DE TRÁFEGO – ÓRGÃO AUTUADOR 271150 – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Considerando a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito e, Considerando a 

Resolução CONTRAN 619/2016; A Divisão de Tráfego no uso de suas atribuições torna público, a listagem de 

notificações de autos de infrações de trânsito que foram devolvidas pelos Correios, notificando os proprietários dos 
veículos que, caso queiram, terão o prazo indicado abaixo, para oferecer defesa da autuação e/ou indicar o 

condutor/infrator quando for o caso. 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

E d i ç ã o  n º  0 0 5  –  3 1  d e  m a r ç o  d e  2 0 1 7  

 

2 

 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

E d i ç ã o  n º  0 0 5  –  3 1  d e  m a r ç o  d e  2 0 1 7  

 

3 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

E d i ç ã o  n º  0 0 5  –  3 1  d e  m a r ç o  d e  2 0 1 7  

 

4 

 
 

Tendo sido improfícuos os meios de Notificar sobre as autuações “pessoalmente” e “por via postal registrada”. 
Informe-se aos proprietários dos imóveis relacionados e assim cadastrados junto ao Cadastro Municipal, a 

providenciarem a manutenção dos mesmos conforme estabelecido na Lei Municipal 848/92, 1620/03, 112/10, 

1644/03 e 2256/13 no prazo de 30 dias a partir desta publicação, sob pena de novas sanções previstas na Lei. 
Havendo necessidade de maiores informações, solicitá-las junto à Secretaria de Meio Ambiente – Rua Antonio 

Januário do Nascimento nº 213 – Centro - Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais. 

 

 
Flavio C. Carvalho 
Chefe - Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais 

LEANDRO SAADI 
Secretário de Meio Ambiente 
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Flavio C. Carvalho 

Chefe - Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais 

LEANDRO SAADI 
Secretário de Meio Ambiente 


