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EXTRATO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Nº ADM-014/2019. Contratante: P.M.C. P.A.: 
7423/2018. Contratada: PANDA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO EIRELI. Ass.: 27/02/2019. Obj: Con-
tratação de empresa especializada para execução de obras 
de infraestrutura do projeto de urbanização integrada e 
reassentamento de moradias em área de risco e proteção 
ambiental da Vila Esperança – Vila Caic/Fase 1, no mu-
nicípio de Cubatão, incluindo mão de obra, equipamen-
tos e materiais, pelo regime de execução indireta de 
empreitada por preço unitário; obrigando-se a CON-
TRATADA  a executá-los de acordo com o Edital de Con-
corrência nº 3/2018 e demais elementos que compõem 
o processo administrativo mencionado no preâmbulo, 
os quais passam a integrar este instrumento.Valor: R$ 
1.189.571,61. VIGÊNCIA: 10 meses, contados a partir da 
data fixada na ordem de inicio dos serviços a ser expedida 
pela Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), após 
a assinatura do contrato de obra pública. Modalidade: 
Concorrência.Proponentes: 04. Cubatão, 27 de Feverei-
ro de 2019. “486º da Fundação do Povoado e 70º da 
Emancipação”. Márcia Maria dos Santos Silva - Divisão 
de Comunicações – Chefe.

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO 

Nº ADM- 005/2019.  Parceiro Público: P.M.C. Interve-
niente: Secretaria Municipal de Educação. P.A.:7140/2017. 
Parceira: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊN-
CIA SOCIAL ESTRELA DO MAR. Ass.: 01/02/2019.  
Obj: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses, con-
tados a partir de 01 de Fevereiro de 2019. O valor a ser des-
pendido com o presente Aditamento é de R$ 597.816,00. 
Cubatão, 27 de Fevereiro de 2019. “486º da Fundação do 
Povoado e 70º da Emancipação”. Márcia Maria dos San-
tos Silva - Divisão de Comunicações – Chefe

Nº ADM- 006/2019.  Parceiro Público: P.M.C. Interve-
niente: Secretaria Municipal de Educação. P.A.:7140/2017. 
Parceira: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CRIANÇA FE-
LIZ DE CUBATÃO - ASSACRIFE. Ass.: 01/02/2019.  Obj: 
Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses, contados a 
partir de 01 de Fevereiro de 2019. O valor a ser despendido 
com o presente Aditamento é de R$ 1.215.504,00. Cubatão, 
27 de Fevereiro de 2019. “486º da Fundação do Povoado 
e 70º da Emancipação”. Márcia Maria dos Santos Silva - 
Divisão de Comunicações – Chefe

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PRORROG-
AR O “BOLSA MORADIA”, INSTITUÍDO PELA LEI 
Nº 3.442, DE 22 DE MARÇO DE 2011, ÀS FAMÍLIAS 
ATINGIDAS PELO ESCORREGAMENTO E/OU DE-
SLIZAMENTOS HAVIDOS NA ÁREA DENOMINA-
DA “PILÕES” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA, Prefeito Mu-
nicipal de Cubatão, faço saber, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

LEI Nº 3.971 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar 
pelo período de até 12 (doze) meses, o fornecimento do 
“Bolsa Moradia”, previsto no artigo 1º da Lei Municipal 
nº 3.442, de 22 de março de 2011, na importância de R$ 
100,00 (cem) reais ao mês, a cada família atingida pelos 
escorregamentos e/ou deslizamentos havidos na área de-
nominada “Pilões”.

Parágrafo único. Cessará o benefício previsto no 
caput deste artigo nas seguintes hipóteses:
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caso sejam construídas e disponibilizadas unidades 
habitacionais para atender à população atingida antes do 
prazo de 12 (doze) meses;

em razão da suspensão ou interrupção do pagamen-
to do Auxílio Moradia concedido pelo Governo Estadual 
para o mesmo fim.

Art. 2º  As despesas com a execução da presente Lei 
correrão por conta das dotações próprias do Orçamento 
vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019

“486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação”

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

FÁBIA MARGARIDO ALENCAR DALÉSSIO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

ANDREA MARIA DE CASTRO
Secretária Municipal de Habitação

Processo Administrativo nº 4488/2011
SEJUR/2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PRORROG-
AR O “BOLSA MORADIA”, INSTITUÍDO PELA LEI 
Nº 3.546, DE 16 DE AGOSTO DE 2012, ÀS FAMÍLIAS 
ATINGIDAS PELO INCÊNDIO OCORRIDO NA 
ÁREA DENOMINADA “VILA DOS PESCADORES” 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA, Prefeito Mu-
nicipal de Cubatão, faço saber, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a prorrog-
ar pelo período de 12 (doze) meses, o fornecimento do 
“Bolsa Moradia”, previsto no artigo 1º da Lei Municipal 
nº 3.546, de 16 de agosto de 2012, na importância de R$ 
400,00 (quatrocentos reais) ao mês, a cada família atingi-
da pelo incêndio ocorrido na área denominada “Vila dos 
Pescadores”.

Parágrafo único. Cessará o benefício previsto no 
caput deste artigo caso sejam construídas e disponibiliza-
das unidades habitacionais para atender à população at-
ingida antes do prazo de 12 (doze) meses mencionado no 
caput deste artigo.

LEI Nº 3.972 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019

Art. 2º  As despesas com a execução da presente Lei cor-
rerão por conta das dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019

“486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação”

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

FÁBIA MARGARIDO ALENCAR DALÉSSIO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

ANDREA MARIA DE CASTRO
Secretária Municipal de Habitação

Processo Administrativo nº 10.061/2012
SEJUR/2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROR-
ROGAR O “BOLSA MORADIA”, INSTITUÍDO PELA 
LEI Nº 3.301, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009, ÀS 
FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO INCÊNDIO OCORRI-
DO NA ÁREA DENOMINADA “VILA DOS PESCA-
DORES” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA, Prefeito Mu-

LEI Nº 3.973 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019

nicipal de Cubatão, faço saber, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

. 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar 

pelo período de 12 (doze) meses, o fornecimento do “Bol-
sa Moradia”, previsto no artigo 2º da Lei Municipal nº 
3.301, de 13 de fevereiro de 2009, na importância de R$ 
400,00 (quatrocentos reais) ao mês, a cada família atingi-
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da pelo incêndio ocorrido na área denominada “Vila dos 
Pescadores”.

 Parágrafo único. Cessará o benefício previsto 
no caput deste artigo caso sejam construídas e disponibi-
lizadas unidades habitacionais para atender à população 
atingida antes do prazo de 12 (doze) meses mencionado 
no caput deste artigo.

Art. 2º  As despesas com a execução da presente Lei 
correrão por conta das dotações próprias do Orçamento 
vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019

“486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação”

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

FÁBIA MARGARIDO ALENCAR DALÉSSIO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

ANDREA MARIA DE CASTRO
Secretária Municipal de Habitação

Processo Administrativo nº 1975/2009
SEJUR/2019

De ordem do superintendente, Sr. Aparecido Amaral 
de Carvalho, foram concedidas as seguintes pensões por 
morte: * a Sra. Maria de Lourdes Machado Coelho de 
Oliveira, esposa do “de cujus” Geraldo Coelho de Olivei-
ra, registro 1.988/4, sendo 100% (cem por cento) do valor 
que o falecido recebia como aposentado, com efeito, a 
partir de 18/11/2017; a Sra. Leticia de Souza Nunes, filha 
da “de cujus” Dinora Monteiro de Sousa Lopes, registro 
23.226/9, sendo 100% (cem por cento) do valor que a fale-
cida recebia como ativa, com efeito, a partir de 14/12/2017; 
a Sra. Rosevanda Souza Ximenes, esposa do “de cujus” 
Fernando Ximenes, registro 1.871/5, sendo 100% (cem 
por cento) do valor que o falecido recebia como aposenta-
do, com efeito, a partir de 07/12/2017; o Sr. Carlos José 
Pereira de Moura, esposo da “de cujus” Angela Maria 
Oliveira de Moura, registro 2.504/5, sendo 100% (cem 
por cento) do valor que a falecida recebia como aposenta-
da, com efeito, a partir de 02/01/2018; o Sr. Santo Macha-
do de Lima, esposo da “de cujus” Dirce Martins de Lima, 
registro 889/8, sendo 100% (cem por cento) do valor que 
a falecida recebia como aposentada, com efeito, a partir 
de 17/12/2017; o Sr. Adriano Monteiro de Castro, filho 
do “de cujus” Leandro Leonel de Castro, registro 23.291/9, 
sendo 50% (cinquenta por cento) do valor que o falecido 
recebia como ativo, com efeito, a partir de 02/01/2018; a 
Sra. Juliana Monteiro de Castro, esposa do “de cujus” 
Leandro Leonel de Castro, registro 23.291/9, sendo 50% 
(cinquenta por cento) do valor que o falecido recebia 
como ativo, com efeito, a partir de 02/01/2018; a Sra. 
Priscila de Siqueira Oliveira da Silva, esposa do “de 
cujus” Antonio Carlos Oliveira da Silva, registro 109/0, 

ATOS DO SUPERINTENDENTE
Para fins de regularização da homologação das pensões concedidas ano de 2.018.

sendo 20% (vinte por cento) do valor que o falecido rece-
bia como ativo, com efeito, a partir de 19/11/2017; o Sr. 
Anthonny Siqueira da Silva, filho do “de cujus” Anto-
nio Carlos Oliveira da Silva, registro 109/0, sendo 20% 
(vinte por cento) do valor que o falecido recebia como 
ativo, com efeito, a partir de 19/11/2017; o Sr. Carlos 
Caua Marques da Silva, filho do “de cujus” Antonio 
Carlos Oliveira da Silva, registro 109/0, sendo 20% (vinte 
por cento) do valor que o falecido recebia como ativo, 
com efeito, a partir de 19/11/2017; o Sr. Gabriel Siqueira 
da Silva, filho do “de cujus” Antonio Carlos Oliveira da 
Silva, registro 109/0, sendo 20% (vinte por cento) do valor 
que o falecido recebia como ativo, com efeito, a partir de 
19/11/2017; o Sr. Carlos Ryan Oliveira da Silva, filho do 
“de cujus” Antonio Carlos Oliveira da Silva, registro 
109/0, sendo 20% (vinte por cento) do valor que o falecido 
recebia como ativo, com efeito, a partir de 19/11/2017; a 
Sra. Francisca das Graças Rodrigues de Oliveira da 
Silva, esposa do “de cujus” Ediel Antonio da Silva, regis-
tro 62/0, sendo 100% (cem por cento) do valor que o fale-
cido recebia como ativo, com efeito, a partir de 15/02/2018; 
o Sr. Reginaldo dos Santos Lima, união estável da “de 
cujus” Maria Ines Aparecida Santana, registro 5599/2, 
sendo 100% (cem por cento) do valor que a falecida rece-
bia como aposentada, com efeito, a partir de 17/11/2017; a 
Sra. Gabrielle Carvalho Santos, filha do “de cujus” Sil-
vio Rodrigues dos Santos, registro 27.657/1, sendo 50% 
(cinquenta por cento) do valor que o falecido recebia 
como ativo, com efeito, a partir de 04/10/2017; o Sr. Am-
arildo Fernandes Mange, esposo da “de cujus” Maria de 
Lourdes Lira Fernandes Mange, registro 5.762/9, sendo 
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100% (cem por cento) do valor que a falecida recebia 
como aposentada, com efeito, a partir de 02/03/2018; a 
Sra. Maria de Lourdes Servo de Oliveira, esposa do “de 
cujus” Ivanildo João de Oliveira, registro 20.130/3, sendo 
50% (cinquenta por cento) do valor que o falecido recebia 
como aposentado, com efeito, a partir de 19/03/2018; a 
Sra. Lourdes Santos dos Reis, esposa do “de cujus” Ari-
cio Viana dos Reis, registro 20.022/0, sendo 100% (cem 
por cento) do valor que o falecido recebia como aposenta-
do, com efeito, a partir de 25/04/2018; a Sra. Antonieta 
Silva Andrade Passarelli, esposa do “de cujus” Narcizo 
Antonio Passarelli, registro 5.660/1, sendo 100% (cem 
por cento) do valor que o falecido recebia como aposenta-
do, com efeito, a partir de 11/04/2018; a Sra. Luciana 
Alessandra Farina Machado, esposa do “de cujus” Iti-
bere Rocha Machado, registro 1763/2, sendo 100% (cem 
por cento) do que o falecido recebia como aposentado, 
com efeito, a partir de 23/04/2018; a Sra. Adelaide de 
Araujo João, filha do “de cujus” Achiles João, registro 
20.083/9, sendo 50% (cinquenta por cento) do valor que o 
falecido recebia como aposentado, com efeito, a partir de 
01/12/2017; o Sr. Adylson de Araujo João, filho do “de 
cujus” Achiles João, registro 20.083/9, sendo 50% 
(cinquenta por cento) do valor que o falecido recebia 
como aposentado, com efeito, a partir de 01/12/2017; a 
Sra. Maria Helena da Silva Theodosio, esposa do “de 
cujus” Mauro Duarte Theodosio, registro 20.111/0, sendo 
100% (cem por cento) do valor que o falecido recebia 
como aposentado, com efeito, a partir de 11/04/2018; a 
Sra. Maria José Nazario, esposa do “de cujus” Agenor 
Nazario, registro 2639/6, sendo 100% (cem por cento) do 
valor que o falecido recebia como aposentado, com efeito, 
a partir de 25/05/2018; a Sra. Marlene Nunes da Silva 
Ferreira, esposa do “de cujus” Benedito de Fatima Fer-
reira, registro 2.873/3, sendo 100% (cem por cento) do 
valor que o falecido recebia como ativo, com efeito, a par-
tir de 18/06/2018; a Sra. Maria Ausenita dos Santos 
Aragão, esposa do “de cujus” Decio Flavio Aragão, reg-
istro 2.063/1, sendo 100% (cem por cento) do valor que o 
falecido recebia como ativo, com efeito, a partir de 
09/05/2018; a Sra. Rosemarli Barroso dos Santos Trin-
dade, esposa do “de cujus” Waldir Trindade, registro 
3.082/0, sendo 100% (cem por cento) do valor que o fale-
cido recebia como aposentado, com efeito, a partir de 
10/06/2018; a Sra. Maria de Nazaré Silva de Góis, com-
panheira do “de cujus” Nivaldo José de Farias, registro 

1.882/0, sendo 100% (cem por cento) do valor que o fale-
cido recebia como aposentado, com efeito, a partir de 
03/07/2018; a Sra. Regina Celia Hernandes Cavalheiro, 
esposa do “de cujus” João Leme Cavalheiro, registro 
2.898/8, sendo 100% (cem por cento) do valor que o fale-
cido recebia como aposentado, com efeito, a partir de 
26/06/2018; a Sra. Zenia de Matos, companheira do “de 
cujus” João Luiz Ferreira, registro 237/0, sendo 50% 
(cinquenta por cento) do valor que o falecido recebia 
como ativo, com efeito, a partir de 25/02/2018; a Sra. 
Tereza de Jesus Gonçalves Ferreira, Pensão Alimentí-
cia do “de cujus” João Luiz Ferreira, registro 237/0, sendo 
50% (cinquenta por cento) do valor que o falecido recebia 
como ativo, com efeito, a partir de 25/02/2018; o Sr. Decio 
Bernstorff Damião, companheiro da “de cujus” Cristi-
ane Aparecida Martins Correa, registro 23.306/7, sendo 
100% (cem por cento) do valor que a falecida recebia 
como aposentada, com efeito, a partir de 11/06/2018; a 
Sra. Maria do Rosario de Queiroz, esposa do “de cujus” 
Dilson da Paz, registro 2219/6, sendo 100% (cem por cen-
to) do valor que a falecida recebia como aposentada, com 
efeito, a partir de 20/05/2018; o Sr. Joelson Alves de 
Aquino, esposo da “de cujus” Daise Augusta de Fatima 
Pedro Aquino, registro 329/0, sendo 100% (cem por cento) 
do valor que a falecida recebia como aposentada, com efeito, 
a partir de 22/08/2018; a Sra. Ana Clara Batalha Santana, 
filha do “de cujus” Waldir Santos de Santana, registro 58/0, 
sendo 50% (cinquenta por cento) do valor que o falecido re-
cebia como aposentado, com efeito, a partir de 15/10/2018; a 
Sra. Regenia Marcia Batalha Santana, esposa do “de cu-
jus” Waldir Santos de Santana, registro 58/0, sendo 50% 
(cinquenta por cento) do valor que o falecido recebia como 
aposentado, com efeito, a partir de 15/10/2018;a Sra. Eliza-
beth Oliveira Santana, companheira do “de cujus” Valdir 
Laurindo Martins, registro 395/0, sendo 50% (cinquenta por 
cento) do valor que o falecido recebia como aposentado, com 
efeito, a partir de 22/09/2018; o Sr. Domingos Pucciarielo 
Junior, companheiro da “de cujus” Ana Teresa Ventura, 
registro 30.022/0, sendo 100% (cem por cento) do valor que 
a falecida recebia como aposentada, com efeito, a partir de 
11/09/2018; o Sr. Helio Rodrigues dos Reis, esposo da “de 
cujus” Maria Aparecida Neri Correa Rodrigues dos Reis, 
registro 2132/5, sendo 100% (cem por cento) do valor que a 
falecida recebia como aposentada, com efeito, a partir de 
30/10/2018. Cubatão, 27 de fevereiro de 2019. Aparecido 
Amaral de Carvalho. Superintendente.
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A COMISSÃO PROCESSANTE DE INQUÉRITO 
ADMINISTRATIVO, nomeada pela Portaria nº72 de 07 
de fevereiro de 2019, da Câmara Municipal de Cubatão, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o dispos-
to no disposto no art.20 “caput” e §3º da Lei Municipal 
nº1.890/1990, CITA, pelo presente Edital, o servidor, Sr. 
José Weverton Ferreira Filho, ocupante do cargo de mo-
torista legislativo, matrícula nº 2015 e inscrito no CPF sob 
o nº265.831.058-70, por não se encontrar em exercício e por 
não residir no endereço constante de seus registros funcio-
nais, estando, portanto, em lugar incerto e não sabido, para, 
comparecer ao interrogatório designado para o dia 12 de 
março de 2019, às 10:30 horas, na Sala de Reuniões deste 

EDITAL DE CITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº125/2019.

Poder Legislativo, localizada no Prédio Anexo, podendo 
constituir defensor para acompanhar todos os atos do pro-
cesso, sob pena de revelia, na forma do art.21 da referida 
Lei Municipal, oportunidade em que lhe será dada ciência 
do TERMO DE INDICIAÇÃO, mencionado nos artigos 
18 e 20 da Lei Municipal nº1.890/1990, correspondente às 
fls.06 a 09, destes autos. Será o presente edital publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Cubatão, aos 27 de fevereiro de 2019.

Otávio Augusto Mania
Presidente da Comissão Processante de

Inquérito Administrativo

Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2019


