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Cubatão, 31 de maio de 2019.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

PORTARIA  N.º 0532
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto na 
alínea “b”  do inciso III  do § 1º do artigo 40 da Constitu-
ição Federal, a servidora ANA CRISTINA QUEIROZ 
ALEGRIA DE ALMEIDA, matrícula nº. 22.313/0, car-
go/função ESPECIALISTA SAÚDE I - ENFERMEI-
RO,  classe/padrão H-1, do quadro Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  10.190/2.017
GP

PORTARIA  N.º 0533
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E   aposentar   nos termos do artigo 40 § 4º, 
inciso III da Constituição Federal, combinado com o art. 
57 da Lei 8.213/91 e Súmula Vinculante 33, o servidor AN-
TONIO CARLOS GARCIA,  matrícula nº. 5.180/9,  car-
go/função  ESPECIALISTA SAÚDE I – ODONTÓLO-
GO,  classe/padrão J-6, do quadro Complementar. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.



2 Sexta-feira, 31 de Maio de 2019

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  7.081/2.018
GP

PORTARIA  N.º 0534
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto no ar-
tigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezem-
bro de 2.003, a servidora CARMEN DULCE DE SOU-
ZA, matrícula nº. 5.059/3, cargo/função ANALISTA I 
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,  classe/padrão 
H-5, do quadro Complementar. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  7.453/2.004
GP

PORTARIA  N.º 0535
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto na alínea 
“b” do inciso III do § 1º do artigo 40 da Constituição Feder-
al, a servidora ELIANA DA SILVA BOTELHO RIGATO, 
matrícula nº. 23.428/0, cargo/função AUXILIAR I - INS-
PETOR DE ALUNOS,  classe/padrão A-1, do quadro Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  11.620/2.018
GP

PORTARIA  N.º 0536
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto na 
alínea “b” do inciso III do § 1º do artigo 40 da Consti-
tuição Federal, a servidora ELIANE HERZOG  BAR-
RETO, matrícula nº. 22.382/7, cargo de provimento efe-
tivo PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
I - MAGISTERIO,  classe/padrão F-10, do quadro Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº 3.044/2.018
GP

PORTARIA  N.º 0537
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto na 
alínea “a” do inciso III do § 1º do artigo 40 da Consti-
tuição Federal, a servidora ESTELA BARROS DOS 
SANTOS, matrícula nº. 24.813/7, cargo/função TÉCNI-
CO NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO ENFERMAGEM,  
classe/padrão F-10, do quadro Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  3.024/2.019
GP

PORTARIA  N.º 0538
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto na 
alínea “a” do inciso III do § 1º do artigo 40 da Constitu-
ição Federal, o (a) servidor (a) GUARACYARA INAYA 
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MARTINS, matrícula nº. 24.874/5, cargo/função AUX-
ILIAR I - AUXILIAR DE APOIO A SAÚDE,  classe/
padrão A-1, do quadro Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  5.184/2.018
GP

PORTARIA  N.º 0539
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto no ar-
tigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezem-
bro de 2.003, o servidor IVAN WILSON MACHADO 
DE FERRO, matrícula nº. 3.072/7, cargo/função ESPE-
CIALISTA SAUDE II - MÉDICO DO TRABALHO,  
classe/padrão L-5, do quadro Complementar. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  4.106/2.015
GP

PORTARIA  N.º 0540
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos  do  disposto no ar-
tigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2.003, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constitu-
ição Federal, a servidora JEANE SANTOS DOS REIS 
WISINEWSKI, matrícula nº. 5.814/2, cargo de provi-
mento efetivo PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPE-
CIAL,  classe/padrão H-5, do quadro Complementar. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO

70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  3.264/2.019
GP

PORTARIA  N.º 0541
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto no ar-
tigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2.003, o servidor JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, 
matrícula nº. 4.745/4, cargo/função AUXILIAR II - EN-
CANADOR,  classe/padrão C-7, do quadro Complementar. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  5.669/2.017
GP

PORTARIA  N.º 0542
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto no 
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho 
de 2.005, o  servidor  JOSE CARLOS DOS SANTOS I, 
matrícula nº. 2.896/4, cargo/função ANALISTA I - AS-
SISTENTE ADMINISTRATIVO,  classe/padrão H-5, 
do quadro Complementar. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  2.217/2.011
GP
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PORTARIA  N.º 0543
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto no ar-
tigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezem-
bro de 2.003, a servidora MARIA DALVA MACHADO, 
matrícula nº. 20.058/0, cargo/função ANALISTA I - AS-
SISTENTE ADMINISTRATIVO,  classe/padrão J-5, 
do quadro Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  429/1.996
GP

PORTARIA  N.º 0544
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto no ar-
tigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2.003, a servidora MARIA DE LOURDES RODRI-
GUES, matrícula nº. 5.596/7, cargo/função ANALISTA 
I - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,  classe/padrão 
H-1, do quadro Suplementar. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  976/2.008
GP

PORTARIA  N.º 0545
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos  termos do  disposto na 
alínea “a” do inciso III do § 1º do artigo 40 combinado 
com o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal 

de 05/10/1988, a servidora MARIA REGINA CARVAL-
HO, matrícula nº. 25.366/2, cargo de provimento efetivo 
de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - DE-
FICIENCIA VISUAL,  classe/padrão H-1, do quadro 
Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  10.352/2.016
GP 

PORTARIA  N.º 0546
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E     aposentar nos termos do artigo 40 
§ 4º, inciso III da Constituição Federal,combinado com o 
art. 57 da Lei 8.213/91 e Súmula Vinculante 33, o (a) servi-
dor (a) MARILZA TORRES MACHADO, matrícula nº. 
21.297/0, cargo/função ESPECIALISTA SAÚDE I - MÉ-
DICA PEDIATRA,  classe/padrão H-1, do quadro Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  9.909/2.018
GP

PORTARIA  N.º 0547
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do artigo 40 § 4º, 
inciso III da Constituição Federal,combinado com o art. 57 
da Lei 8213/91 e Súmula Vinculante 33, o servidor  NEL-
SON SOUZA MENDES, matrícula nº. 21.432/2, cargo/
função ESPECIALISTA SAÚDE I - MÉDICO CIRUR-
GIÃO PLÁSTICO,  classe/padrão H-1, do quadro Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
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70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  8.729/2.018
GP

PORTARIA  N.º 0548
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do artigo 40 § 
4º, inciso III da Constituição Federal,combinado com o 
art. 57 da Lei 8213/91 e Súmula Vinculante 33, o servidor 
PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, matrícula 
nº. 4.383/7, cargo/função ESPECIALISTA SAÚDE II 
- MÉDICO CLÍNICO GERAL,  classe/padrão L-5, do 
quadro Complementar. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  12.110/2.018
GP

PORTARIA  N.º 0549
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto na 
alínea “b” do inciso III do § 1º do artigo 40 da Constitu-
ição Federal, a servidora  RONILDA GOMES BRETAS 
DA SILVA, matrícula nº. 22.926/0, cargo/função AUX-
ILIAR I - MERENDEIRA,  classe/padrão A-1, do 
quadro Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  3.474/2.019
GP
PORTARIA  N.º 0550
DE 01 DE JUNHO DE 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E aposentar nos termos do disposto na 
alínea “a” do inciso III do § 1º do artigo 40 da Constitu-
ição Federal, a servidor a SILVIA HELENA DONAT-
TO CURY PRESTI, matrícula nº. 23.312/2, cargo de 
provimento efetivo PROFESSORA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL II,  classe/padrão F-10, do quadro Fixo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº  14.956/2.017
GP

PORTARIA Nº  0531
DE 31 DE MAIO DE 2.019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO E PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CU-
BATÃO-SP,  usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com amparo no § 5º do art. 29 do Decreto nº 
57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar). 

R E S O L V E  revogar a designação do servidor  JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, matrícula nº.  2.896/4,  da função 
de SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,  por motivo de aposentadoria do serviço público municipal.

Registre-se, cumpra-se  e publique-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º  DA EMANCIPAÇÃO
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ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº. 
GP

PORTARIA Nº  0551
DE 01 DE JUNHO DE 2.019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO E PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CU-
BATÃO-SP,  usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com amparo no § 5º do art. 29 do Decreto nº 
57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar). 

R E S O L V E  designar o servidor  WANDER LEITE NUNES, matrícula nº.  24.090/4, para exercer a função de 
SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

Registre-se, cumpra-se  e publique-se.

486.º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70.º  DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro Próprio
Processo nº. 
GP
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LEI Nº 3.997
DE 21 DE MAIO DE 2019

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE GER-
ENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL - PMGRSCC, 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:

TÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Ger-
enciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil – 
PMGRSCC, que estabelece diretrizes, critérios e proced-
imentos técnicos para a gestão dos resíduos gerados pela 
atividade, bem como disciplina as ações necessárias de 
forma a minimizar os impactos ambientais, em conform-
idade com o sistema de limpeza urbana local, nos termos 
desta Lei Complementar.

Parágrafo único. O PMGRSCC contempla o desen-
volvimento da função social da cidade e da propriedade 
urbana, nos termos da Lei Federal       nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, da Lei Federal nº 11.445, de   05 de janei-
ro de 2007, da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, e 
das diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional de Meio     
Ambiente - CONAMA.

CAPÍTULO I
Dos Objetivos

Art. 2º A gestão municipal dos resíduos sólidos da 
construção civil - RSCC objetiva:

I - realizar o manejo dos RSCC de forma a lhes dar 
destinação que não prejudique a qualidade ambiental e a 
saúde pública, promovendo ações de estímulo à sua reu-
tilização, beneficiamento e reciclagem, reinserindo-os na 
cadeia produtiva, maximizando a vida útil dos aterros;

II - coibir práticas irregulares de deposição de resídu-
os oriundos da atividade de construção civil;

III - estimular atividades que possam agregar valores 
aos resíduos passíveis de aproveitamento;

IV - possibilitar a utilização dos agregados reciclados 
conforme as especificações das normas técnicas, 

V - principalmente em obras públicas;

VI - estabelecer as responsabilidades dos geradores e 
transportadores dos RSCC e demais agentes envolvidos;

VII - apoiar a realização de programas de capaci-
tação de trabalhadores da construção civil de empresas 
privadas e públicas, para a adoção de práticas de manejo 
ambientalmente adequado para os RSCC;

VIII - otimizar o desempenho dos serviços municipais 
de limpeza urbana e de gerenciamento dos RSCC.

CAPÍTULO II
Das Definições e Classificação dos Resíduos

Art. 3º Para efeito desta Lei Complementar ficam ad-
otadas as seguintes definições:

I - RSCC - Resíduos Sólidos da Construção Civil: 
são provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os resultantes 
da preparação e da escavação de terrenos, tais como: ti-
jolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comu-
mente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;

II - agregado reciclado: é todo material granular 
proveniente do beneficiamento de resíduos de construção 
que apresentem características técnicas para a aplicação 
em obras de edificação, de infra-estrutura, em aterros 
sanitários ou outras obras de engenharia;

III - área ou usina de beneficiamento de resíduos: área 
destinada à triagem, trituração e preparação de resíduos 
para reaproveitamento ou reciclagem;

IV - áreas de descarte irregular: áreas públicas ou 
particulares, irregularmente utilizadas para deposição de 
resíduos de naturezas diversas, desprovidas de qualquer 
indício de controle técnico;

V - área de transbordo e triagem de resíduos sólidos 
da construção civil – ATT: equipamento público ou priva-
do, localizado em área pública ou particular, para recebi-
mento e triagem, identificação e classificação dos RSCC, 
coletados a partir de ecopontos ou diretamente de obras 
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VI - por agentes públicos ou privados, para posterior en-
caminhamento à destinação adequada conforme legislação;

VII - área de disposição temporária de resíduos só-
lidos da construção civil: áreas onde serão empregadas 
técnicas de disposição dos RSCC classe “A” no solo, para 
a reservação de materiais segregados e identificados, de 
forma a reduzi-los e confiná-los ao menor volume possív-
el, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente;

VIII - beneficiamento: ato de submeter um resíduo a 
operações e/ou processos que tenham por objetivo dotá-
los de condições que permitam sua utilização como 
matéria-prima ou produto;

IX -  caçamba: receptáculo metálico construído dentro 
do padrão estabelecido nesta Lei Complementar, trans-
portável por veículo de carga próprio;

X - controle de transporte e destinação de resídu-
os-CTR: documento emitido pelo transportador de 
resíduos, contendo informações sobre o gerador, origem, 
quantidade e descrição dos resíduos, destino e tratamen-
tos, conforme o plano de gerenciamento de RSCC e as 
normas da ABNT;

XI - ecopontos ou postos de entrega voluntária – 
PEV’s: equipamentos localizados em pontos estratégicos, 
em área pública ou privada, para o recebimento de resídu-
os, oriundos da construção civil;

XII - equipamentos de coleta e transporte de resíduos 
sólidos da construção civil: dispositivos utilizados para 
coleta e posterior transporte de carga seca, contentores 
metálicos e têxteis, entre outros;

XIII - gerador: pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, responsável por atividades ou empreendimentos 
que geram RSCC, assim identificados:

a) gerador de pequenos volumes: o responsável por 
obra que gere RSCC em volume inferior a 1m3 (um metro 
cúbico) ou o equivalente a 200 kg (duzentos quilogramas) 
por semana.

b) gerador de grandes volumes: o responsável por obra 
que gere RSCC em volume superior a 1m3 (um metro 
cúbico) ou o equivalente a 200 kg (duzentos quilogramas) 
por semana, bem como as empresas de construção civil.

XIII - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de 
ações exercidas direta ou indiretamente, nas etapas de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinações 
finais ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos e 
dos rejeitos;

XIV - reciclagem: processo de transformação dos 
resíduos sólidos que envolve a alteração de suas proprie-
dades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 
transformação em insumos ou novos produtos, observa-

dos os padrões e as condições estabelecidos pelos órgãos 
competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA e, se couber, do Sistema Nacional de Vigilân-
cia Sanitária -SNVS e do Sistema Único de Atenção à 
Sanidade Agropecuária - SUASA;

XV - rejeitos: resíduos sólidos submetidos à dis-
posição final ambientalmente adequada, depois de es-
gotadas todas as possibilidades de tratamento e de re-
cuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis;

XVI - reutilização: processo de aproveitamento dos 
resíduos sólidos, não submetidos à transformação bi-
ológica, física ou físico-química, observados os padrões 
e as condições estabelecidos pelos órgãos competentes do 
SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA;

XVII - serviço de agendamento de coleta de resídu-
os sólidos da construção civil: serviço integrante do 
PMGRSCC, para agendamento da retirada de pequenos 
volumes dos RSCC, que serão encaminhados ao ecopon-
to mais próximo da fonte geradora dos resíduos;

XVIII  - transportador: pessoa física ou jurídica, en-
carregada da coleta e/ou do transporte dos resíduos reti-
rados das fontes geradoras para as áreas de destinação.

Art. 4º Para efeito desta Lei Complementar os RSCC 
ficam classificados em:

I - classe A: Resíduos recicláveis e reutilizáveis como 
agregados, tais como:

a) de construção, demolição, reformas e reparos de 
pavimentação, e de outras obras de infra-estrutura, inclu-
sive dos solos provenientes de terraplenagem;

b) de construção, demolição, reformas e reparos de ed-
ificações, compreendendo os componentes cerâmicos (ti-
jolos, blocos, telhas, placas de revestimento), argamassa 
e concreto;

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças 
pré–moldadas em concreto (blocos, tubos, meios – fios) e 
produzidas nos canteiros de obras;

II - classe B: são os resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como: plásticos, papeis/papelão, metais, 
vidros, madeiras e outros;

III - classe C: resíduos desprovidos de tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis, inviabilizando a sua 
reciclagem/recuperação; tais como os produtos oriundos 
do gesso;

IV - classe D: resíduos perigosos, oriundos do pro-
cesso de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e 
outros, ou oriundos de demolições, reformas e reparos de 
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clínicas radiológicas, de instalações industriais e outros 
que sejam contaminadores ou prejudiciais à saúde; telhas 
e demais objetos e materiais que contenham amianto ou 
outros produtos     nocivos à saúde.

TÍTULO II
Do Programa Municipal de Gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos 
da Construção Civil – PMGRSCC 

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 5º O Programa Municipal de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos da Construção Civil – PMGRSCC com-
preende:

I - o Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos 
da Construção Civil;

II - os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
da Construção Civil.

CAPÍTULO II
Do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos 

da Construção Civil

Art. 6º O Plano Municipal de Gestão dos Resíduos 
Sólidos da Construção Civil, estabelece técnicas e pro-
cedimentos para o exercício das responsabilidades dos 
geradores de RSCC, de forma a cumprir os objetivos 
definidos no artigo 2º.

Parágrafo único.  O gerador de pequenos volumes 
poderá ser atendido por meio do serviço de agendamento 
de coleta, transporte e destinação final disponibilizado 
pelo Município ou por terceiro, devidamente autorizado 
ou utilizar os ecopontos.

Art. 7º Fica o gerador de pequenos volumes re-
sponsável por triar, segregar e acondicionar os RSCC 
gerados em recipientes devidamente fechados, de acordo 
com a classificação contida no artigo 4º, para:

I - colocá-los em local adequado à remoção pelo 
serviço de coleta, mediante agendamento, ou

II - entregá-los no ecoponto mais próximo da fonte 
geradora dos resíduos.

§ 1º  O gerador de pequenos volumes poderá agendar 
o serviço de coleta dos RSCC, uma vez por semana, des-
de que o volume retirado não exceda 1m3 (um metro cúbi-
co) ou 200 kg (duzentos quilogramas).

§ 2º  Ultrapassado o limite previsto no parágrafo an-
terior, o gerador de pequenos volumes será considerado 
como gerador de grandes volumes, passando a arcar com 
a coleta e destinação final, mediante a contratação de 

transportador cadastrado no Município.

§ 3º  Fica obrigado solicitar, junto à Secretaria de 
Obras o requerimento de alvará para todas as obras ger-
adoras de RSCC, cuja apresentação do Plano de Gerenci-
amento de Resíduos da Construção Civil, será condição 
para a expedição de licença, após analise e aprovação do 
órgão municipal de Meio Ambiente.

Art. 8º O Plano Municipal de Gestão dos Resíduos 
Sólidos da Construção Civil poderá contar com o suporte 
de uma rede de equipamentos, compreendendo:

I - rede de ecopontos ou postos de entrega voluntária;

II - área de transbordo e triagem – ATT;

III - área de reciclagem;

IV - área de disposição temporária dos RSCC.

Parágrafo único. Deverá ser feito o cadastramento 
de áreas públicas ou privadas, aptas para recebimento, 
triagem e armazenamento temporário de pequenos vol-
umes, em conformidade com o porte da área urbana mu-
nicipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos 
oriundos de pequenos geradores para as áreas de benefi-
ciamento.

Art. 9º O Poder Executivo poderá, no todo ou em 
parte, transferir a implantação, operação e controle da 
rede de equipamentos à iniciativa privada, observado o 
respectivo licenciamento junto aos órgãos competentes.

Art. 10. Os ecopontos e postos de entrega voluntária 
poderão ser implantados segundo prioridade definida 
pelo órgão municipal responsável pelo gerenciamento do 
serviço de limpeza urbana.

§ 1º  A instalação dos ecopontos e postos de entrega 
voluntária deverá assegurar soluções eficazes de captação 
e destinação dos resíduos, bem como a manutenção ou 
a recuperação da qualidade paisagística e da funcionali-
dade ambiental do local.

§ 2º  Sempre que possível, os postos de entrega vol-
untária serão instalados em locais próximos às áreas de 
descarte irregular de resíduos.

Art. 11. Os ecopontos e postos de entrega voluntária 
deverão receber os RSCC dos geradores de pequenos vol-
umes.

Art. 12. O Poder Executivo, direta ou indiretamente, 
implementará em suas campanhas e programas de edu-
cação ambiental, temas de orientação à população, aos 
trabalhadores da construção civil, e às construtoras e in-
corporadoras, sobre a utilização correta da rede de equi-
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pamentos referida no artigo 8º.

CAPÍTULO III
Do Plano de Gerenciamento de RSCC

Art. 13. O Plano de Gerenciamento de RSCC, elabora-
do e implementado pelo gerador de grandes volumes, obje-
tivará estabelecer os procedimentos necessários ao manejo 
e à destinação ambientalmente adequados, dos resíduos, 
nos termos das diretrizes emanadas pelo CONAMA.

Parágrafo único. O Plano de Gerenciamento de 
RSCC integrará o respectivo requerimento de alvará de 
todas as obras geradoras de RSCC para análise pelo órgão 
municipal de meio ambiente.

Art. 14. O Plano de Gerenciamento de RSCC conterá 
a identificação dos métodos a serem utilizados pelo gera-
dor de grandes volumes junto ao órgão municipal de meio 
ambiente, que fiscalizará, a seu critério, a execução de 
cada uma das seguintes etapas:

I - caracterização: identificação, quantificação e qual-
ificação dos resíduos;

II - triagem: separação dos resíduos na origem, pref-
erencialmente pelo gerador, ou nas áreas de destinação 
licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de 
resíduos estabelecidas no artigo 4º;

III - acondicionamento: confinamento dos resíduos 
após a geração até a etapa de transporte, asseguradas as 
condições de reutilização e de reciclagem, no que couber;

IV - transporte: deslocamento dos resíduos, nos ter-
mos das normas técnicas;

V - estocagem: guarda dos resíduos das classes A e B, 
para aproveitamento posterior;

VI - destinação: reaproveitamento, reciclagem, esto-
cagem ou aterramento dos resíduos, mediante a infor-
mação do volume e do local a ser encaminhado;

VII - disposição final: descarte dos resíduos, medi-
ante a informação do volume a ser disposto, nos termos 
do artigo 19.

Art. 15. Os RSCC gerados em uma obra poderão ser 
reutilizados, desde que o Plano de Gerenciamento de 
RSCC contemple o local de destino, o volume a ser dis-
posto e a forma de transporte que será utilizada.

§ 1º  Será admitida a estocagem temporária dos RSCC 
na obra em que forem gerados, desde que armazenados 
dentro dos limites do terreno da obra, sendo vedada a de-
posição em passeios públicos, praças ou vias públicas

§ 2º  Será admitida a imediata reutilização dos RSCC 
em outra obra, vedado o depósito em áreas não licencia-

das para tal fim.

§ 3º  A alteração do local indicado no Plano Gerenci-
amento de RSCC para a reutilização, a reciclagem ou o 
beneficiamento de material deverá ser previamente co-
municada ao órgão municipal de meio ambiente.

  
Art. 16. O Plano de Gerenciamento de RSCC de-

verá ser apresentado em 03 (três) vias, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

II - cópia do projeto arquitetônico;

III - planilha descritiva dos RSCC, nos termos do 
ANEXO I, que integra esta Lei Complementar;

IV -  cronograma de remoção dos RSCC, nos termos 
do ANEXO II, que integra esta Lei Complementar;

V - cópia do espelho do IPTU sempre que houver 
demolição.

Parágrafo único.  O Plano a que se refere o “caput” 
deverá ser mantido no local da obra, depois de aprova-
do, para ser apresentado aos técnicos e fiscais dos órgãos 
competentes sempre que solicitado.

Art. 17. Os editais de licitação visando à execução de 
obras ou serviços públicos de engenharia deverão exigir 
a apresentação e aprovação do Plano de Gerenciamento 
de RSCC.

Parágrafo único A destinação dos RSCC gerados 
pela Administração Municipal, direta ou indireta, caberá 
à empresa que vier a ser contratada, observada a legis-
lação federal e, nos termos desta Lei Complementar. 

CAPÍTULO IV
Das Normas e dos Critérios de Destinação e Dis-

posição Final dos RSCC

Art. 18. Na geração dos RSCC deverá ser estabeleci-
do como objetivo primário, a sua minimização e, como 
secundário, a redução, a reutilização, a reciclagem e a 
destinação final.

Art. 19. Os RSCC deverão ser destinados de acordo 
com sua classificação, atendidos os seguintes critérios:

I - classe A: 

a) reutilizados ou reciclados, na forma de agregados;

b) encaminhados às áreas licenciadas para atividades 
de aterro dos RSCC, onde serão reservados para posterior 
utilização;

c) dispostos em terrenos, onde serão utilizados na reg-
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ularização do relevo, para a implantação de melhorias.

II - classe B: reutilizados, reciclados ou encaminha-
dos às áreas de armazenamento temporário, dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

III - classe C: armazenados, transportados ou destina-
dos, nos termos das normas técnicas;

IV - classe D: armazenados, transportados, reutiliza-
dos e destinados, nos termos das normas técnicas.

§ 1º  Os RSCC poderão ser utilizados nos serviços internos 
de aterros sanitários, desde que apresentados na forma de agre-
gados reciclados ou na condição de solos não contaminados.

§ 2º  Durante a execução de obra de demolição deverá 
ser promovida a desmontagem dos componentes da edi-
ficação, respeitadas as classes estabelecidas no artigo 4º, 
para as suas respectivas destinações.

Art. 20. Os RSCC não poderão ser dispostos em áreas 
de descarte irregular, encostas, corpos d’água, lotes va-
gos, passeios, vias e áreas públicas, áreas não licenciadas 
e em áreas protegidas por lei.

CAPÍTULO V
Das Áreas de Disposição e de Beneficiamento

Art. 21. O Poder Executivo poderá manter áreas 
próprias ou indicar alternativas adequadas à disposição 
final dos RSCC.

Art. 22. O Poder Executivo poderá contratar a im-
plantação e gerenciamento de áreas de triagem e trans-
bordo, de sistemas de beneficiamento, de reciclagem e/ou 
de disposição final dos RSCC, em áreas públicas ou par-
ticulares, nos termos da legislação vigente, em especial a 
lei de uso, ocupação e parcelamento do solo, a legislação 
ambiental e a lei de licitações.

Art. 23. A implantação e a operação das áreas, previs-
tas neste capítulo, estarão sujeitas ao licenciamento ambi-
ental, bem como à legislação ambiental.

Art. 24. A implantação, a operação e o controle dos 
pontos de entrega, das áreas de disposição e de beneficia-
mento serão de responsabilidade do Serviço de Limpeza 
Urbana e deverão ser regulamentados por decreto.

CAPÍTULO VI
Da Coleta e Transporte dos RSCC

Art. 25. A execução dos serviços de coleta e trans-
porte de RSCC só poderá ser realizada por meio de eq-
uipamentos adequados, conforme descrito nesta Lei 
Complementar, sob a gestão e fiscalização da Companhia 
Municipal de Trânsito de Cubatão - CMT - Cubatão.

Parágrafo único. Todo aquele que pretender explorar 

os serviços descritos no “caput” deverá requerer alvará 
de licença para funcionamento e localização junto à Sec-
retaria Municipal de Finanças, bem como prévio cadastro 
junto à Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão - 
CMT - Cubatão, conforme descrito no ANEXO III.

Art. 26. Toda caçamba e todo veículo transportador de 
RSCC deverão, anualmente, após vistoria e aprovação, ser ca-
dastrados junto à Companhia Municipal de Trânsito - CMT, 
mediante o recolhimento da respectiva Taxa de Serviço.

Parágrafo único. A Companhia Municipal de Trân-
sito - CMT expedirá o certificado de cadastramento da 
caçamba e do veículo transportador de RSCC, mediante a 
constatação do seguinte:

I - estar  em  conformidade com os padrões definidos 
pelos artigos 27 e 28 desta Lei;

II - comprovação de quitação dos débitos fiscais mu-
nicipais a que está sujeito o fornecedor dos serviços em 
razão do exercício da atividade descrita nesta Lei.

Art. 27. Os equipamentos utilizados para a coleta e 
transporte de RSCC deverão conter as seguintes especifi-
cações e características:

I - caçambas metálicas estacionárias:

a) dimensões máximas de 2,70m (dois metros e setenta 
centímetros) de comprimento por 1,60m (um metro e ses-
senta centímetros) de altura e 1,80m (um metro e oitenta 
centímetros) de largura;

b) alças de manuseio ou mecanismo equivalente para 
deslocamento de caçamba;

c) ser confeccionadas de forma a garantir sua durabil-
idade e estabilidade, além da segurança aos transeuntes e 
trabalhadores durante o manuseio.

II - veículos coletores de entulho:

a) veículos destinados à coleta e transporte do entul-
ho, desprovidos de qualquer tipo de deformação ou im-
perfeição, e de acordo com os artigos 29 e 30 desta Lei 
Complementar.

Art. 28. As caçambas metálicas estacionárias deverão 
ser mantidas sempre limpas e cobertas, pintadas em am-
arelo, com sinalização própria que permita sua percepção 
de dia e à noite, e com as seguintes características visuais:

I - película refletiva em laranja e preto, alternadamente, 
em faixas inclinadas de 45° (quarenta e cinco graus), nas 
quatro faces, em suas bordas verticais, na largura mínima 
de 0,10m (dez centímetros);

II - triângulos equiláteros vermelhos com 0,45m 
(quarenta e cinco centímetros) de lado, em película re-
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flexiva, de acordo com determinação do órgão federal 
competente, localizados no centro de cada uma das quat-
ro faces;

III - identificação do prestador do serviço (nome/razão 
social e telefone);

IV - numeração de cadastro da caçamba e identifi-
cação da tara (peso) da mesma em formato retangular de 
enquadramento, com 0,16m (dezesseis centímetros) de 
altura, por 0,35m (trinta e cinco centímetros) de largura.

Art. 29. O veículo de tração que movimenta a caçam-
ba deverá ser dotado de equipamento elevatório próprio 
para o manuseio, a remoção e transporte da caçamba.

Art. 30. Os veículos coletores de entulho deverão 
ser mantidos em perfeitas condições para utilização em 
serviço, sempre limpos, cobertos e com as seguintes car-
acterísticas visuais:

I - identificação do fornecedor de serviços (nome/
razão social e telefone);

II - indicação do número de cadastramento do veículo 
coletor e identificação da tara (peso) do mesmo em form-
ato retangular de enquadramento, com 0,16m (dezesseis 
centímetros) de altura, por 0,35m (trinta e cinco centímet-
ros) de largura.

Art. 31. Os serviços de coleta e transporte de RSCC 
realizados em vias públicas, somente serão permitidos 
com o acompanhamento do documento denominado 
Controle de Transporte de Resíduos – CTR - “Histórico 
de Carga”, nos termos do ANEXO IV, que integra esta 
Lei Complementar.

Art. 32. O prazo máximo para estacionamento de 
caçambas metálicas estacionárias, em vias públicas, no 
mesmo local, é de 03 (três) dias ininterruptos, incluído o 
dia da colocação, podendo este ser prorrogado por até 12 
(doze) horas do dia subsequente para a sua retirada.

§ 1º  Ficam proibidos a parada e o estacionamento de 
caçambas, bem como de veículo de coleta de entulho e 
similares:

I - as vias regulamentadas com proibição de estacion-
amento ou parada de veículos em geral;

II - em áreas de parada de transporte coletivo, pontos 
de táxi e a cinquenta metros dos pontos de parada desses 
veículos;

III - em faixas de uso exclusivo para táxi, bicicleta ou 
ônibus;

IV - em calçadas e locais destinados à circulação de 
pessoas com deficiência; 

V - em esquinas, a menos de 10m (dez metros) do al-
inhamento da via transversal;

VI - em vias públicas nos dias em que ocorrem feiras 
livres;

VII - sobre faixas de pedestres.

§ 2°  Não será permitido o estacionamento de mais de 
1 (uma) caçamba por vez no mesmo local, ressalvados ca-
sos especiais, devidamente comprovados e descritos no 
Plano de Gerenciamento de RSCC, por necessidade do 
tipo de serviço e autorizados pela Companhia Municipal 
de Trânsito – CMT- Cubatão, quando serão admitidas, no 
máximo, 2 (duas) caçambas.

§ 3°  Quando estacionadas na via pública, as caçam-
bas deverão ser colocadas no leito trafegável, guardada 
a distância aproximada de 0,30m (trinta centímetros) das 
guias, de forma a não obstruir o escoamento das águas 
pluviais.

 § 4°  Poderá a CMT-Cubatão (Companhia Municipal 
de Cubatão) providenciar a remoção imediata da caçam-
ba metálica estacionária ou o guinchamento do veículo 
coletor de resíduo, quando colocar pessoas ou patrimônio 
público ou privado em situação de risco ou, ainda, com-
prometer o funcionamento do sistema viário. 

§ 5º  Quando a remoção ocorrer pelos fatos a que se 
refere o parágrafo 4º, ao fornecedor será aplicada multa 
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e no caso de 
reincidência, a multa será aplicada em dobro.

§ 6º  A multa a que se refere o parágrafo anterior será 
recolhida junto à Companhia Municipal de Trânsito - 
CMT.

§ 7°  A permanência de caçambas metálicas estac-
ionárias ou de veículos coletores de resíduos em áreas de 
estacionamento regulamentado existentes ou que venham 
a ser criados, sujeitará o fornecedor dos serviços ao recol-
himento prévio, aos cofres públicos, de preço estabeleci-
do para esse tipo de local, equivalente ao dobro do valor 
estimado para um período de 36h (trinta e seis horas). 

§ 8°  O pagamento do preço previsto no parágrafo an-
terior deverá ser efetuado através de documento próprio e 
apresentado à Companhia Municipal de Trânsito de Cu-
batão -CMT-Cubatão. 

§ 9°  Durante o período de estacionamento e imediata-
mente após a remoção da caçamba ou saída de veículo 
coletor de resíduo, o prestador ou o tomador do serviço 
providenciará a limpeza do local. 

Art. 33. O prestador do serviço deverá dispor de local 
para a guarda das caçambas e dos veículos coletores de 
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resíduos, quando não estiverem em uso.

Art. 34. Ficam proibidos:

I - a utilização de equipamentos coletores de resíduos 
dos prestadores de serviços licenciados, para lixo orgâni-
co ou para armazenamento e transporte de materiais per-
igosos e nocivos à saúde;

II - a operação de movimentação das caçambas ou de 
veículo coletor de resíduos no período das 7h (sete horas) 
às 19h (dezenove horas), quando estacionadas nas vias 
centrais da Cidade, notadamente na Avenida 9 de Abril, 
no trecho compreendido entre a Rua São Paulo e a Aveni-
da Martins Fontes; na Avenida Joaquim Miguel Couto, no 
trecho compreendido entre a Rua José Búcolo Sobrinho 
e Rua Leão XIII ;e a Avenida Martins Fontes em toda a 
sua extensão;

III - a movimentação de caçambas ou de veículos co-
letores de resíduos, carregados ou não, sem a cobertura 
devida;

IV - a utilização de caçamba ou de veículo coletor de 
resíduo como instrumento de qualquer tipo de propagan-
da ou anúncio; 

V - a utilização de pranchas para o transporte do 
RSCC até o veículo, de modo que atrapalhe a circulação 
de pedestres pelas calçadas ou  passeio; 

VI - a utilização de caçambas metálicas estacionárias 
com a capacidade volumétrica aumentada pelo empre-
go de chapas, placas ou outros dispositivos, fixos ou re-
movíveis;

VII - não portar, ou deixar de apresentar a CTR – Histórico 
de Carga, às autoridades policiais, fiscais e de trânsito.

CAPÍTULO VII
Do Cadastramento

Art. 35. Para exercer a atividade de transporte dos 
RSCC, o transportador deverá manter seu cadastro atu-
alizado no órgão municipal responsável pela limpeza ur-
bana:

§ 1º  O requerimento para o cadastro deve constar os 
seguintes documentos:

I - inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Ju-
rídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

II - inscrição no Cadastro de Contribuintes Munici-
pais (CCM);

III - Certidão Negativa de Débitos do local físico da 
empresa e do estacionamento dos veículos/equipamentos;

IV - Certidão Negativa de Débitos Tributários da 

empresa;

V - cópia do Contrato Social da empresa.

§ 2º  O cadastramento terá validade de 01 (hum) ano 
devendo ser renovado por igual período.

§ 3º  O  pedido de renovação do cadastramento deverá 
ser requerido 03 (três) meses antes do vencimento,  vinc-
ulando-se  o recolhimento de taxas e débitos devidos.

§ 4º  A não apresentação dos documentos menciona-
dos no § 1º ensejará a não renovação do cadastro.

Art. 36. Fica instituído o Certificado de Transporte de 
Resíduos – CTR, conforme modelo definido no Anexo III 
desta Lei.

§ 1º  Deverá obrigatoriamente constar no CTR as 
seguintes informações:

I - Identificação do gerador;

II - Identificação do transportador devidamente cadas-
trado na prefeitura;

III - Quantidade do RCC;

IV - Natureza e classificação do RCC, conforme 
definido no artigo 4º desta Lei;

V - Data e local da retirada;

VI - Destino final;

VII - CNPJ e número da Licença de Operação – LO, 
emitida pelo órgão competente, das empresas legalmente 
habilitadas para receber os resíduos.

§ 2º  Para efeito de fiscalização, durante a execução do 
transporte, o transportador deverá portar o CTR específi-
co do transporte em curso, sob pena de apreensão de todo 
material e veículo. 

CAPÍTULO VI
Das Ações Educativas

Art. 37. Além da medida prevista no artigo 12, o Pod-
er Executivo poderá elaborar material digital ou cartilhas 
de conscientização e orientação sobre essa legislação de 
RSCC, para nortear os pedidos de aprovação de projeto 
arquitetônico, reforma e demolição, disponibilizando-os 
às entidades de classe ligadas à construção civil, às con-
strutoras e incorporadoras e aos estabelecimentos que 
comercializam material de construção.

Art. 38. O Poder Executivo poderá firmar convêni-
os ou parcerias para a realização de programas e outras 
medidas de orientação aos empresários, técnicos, mestres 
de obras, trabalhadores da construção civil e demais pes-
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soas envolvidas, objetivando a redução, segregação e dis-
posição final adequada dos RSCC.

TÍTULO III
Das responsabilidades e competências

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 39. Os proprietários, possuidores, incorporadores 
e construtores de imóveis, na qualidade de geradores dos 
RSCC, responderão solidariamente pelos serviços de 
coleta, remoção, transporte e destinação, contratados e 
prestados, nos termos desta Lei Complementar.

CAPÍTULO II
Das Competências

Art. 40. Compete ao órgão municipal de meio ambiente:

I  - autorizar a implantação da rede de equipamentos 
de apoio ao gerenciamento dos RSCC;

II - analisar e aprovar o Plano de Gerenciamento de 
RSCC, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
como condição necessária, dentre outros documentos 
exigíveis, à expedição de alvará de edificação, reforma, 
demolição e de outras obras;

III - fiscalizar o gerenciamento dos RSCC nas áreas 
definidas no artigo 3º, e a execução do Plano de Gerenci-
amento de RSCC, pelos grandes geradores;

IV - elaborar e promover, junto à Secretaria de Comu-
nicação, ou aos parceiros e convênios destinados à esse 
fim, campanhas de conscientização e orientação sobre a 
Legislação que trata de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil, a fim de evitar os prejuízos 

decorrentes da disposição irregular desses resíduos, à 
qualidades paisagística, ambiental e sanitária do Município;

V - encaminhar ao setor competente, e fazer publicar, 
o despacho de deferimento ou indeferimento do Plano de 
Gerenciamento de RSCC em veículo oficial de divulgação 
ou sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Cubatão.

Art. 41. Compete ao órgão municipal responsável por 
obras:

I - Solicitar, junto ao requerimento de alvará para to-
das as obras geradoras de RSCC, a apresentação do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que 
será condição para a expedição de licença, após análise e 
aprovação do órgão municipal de Meio Ambiente;

II - Condicionar a emissão da Carta de Habite-se à 
apresentação de declaração emitida pelo órgão municipal 
de meio ambiente, atestando o atendimento ao Plano de 
Gerenciamento de RSCC, anteriormente aprovado.

Parágrafo único. No caso de obras públicas, caberá 
ao órgão responsável, manter atualizados os registros de 
coleta, transporte e destinação dos resíduos de RSCC, 
fornecendo-os ao órgão municipal de meio ambiente, 
sempre que solicitado

Art. 42. Compete ao órgão municipal responsável 
pela limpeza urbana:

I - o gerenciamento dos resíduos gerados pelo serviço 
de limpeza urbana;

II - o gerenciamento dos resíduos gerados de ma-
nutenção em próprios;

III - manter atualizados os registros de coleta, trans-
porte e destinação dos resíduos de RSCC, sob sua re-
sponsabilidade, fornecendo-os ao órgão municipal de 
meio ambiente, sempre que solicitado.

Art. 43. Compete a Companhia Municipal de Trânsito 
de Cubatão – CMT, ordenar e fiscalizar o exercício da 
atividade de locação de serviço de remoção e transporte 
de RSCC.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras competên-
cias dispostas no “caput”, a Companhia Municipal de 
Trânsito deverá efetuar e manter atualizado, o cadastro 
dos transportadores de RSCC, que exerçam atividade no 
município.

Art. 44. Os geradores dos RSCC deverão apresentar 
os documentos integrantes do Plano de Gerenciamento de 
RSCC, inicialmente aprovado, aos técnicos e fiscais dos 
órgãos competentes sempre que solicitado.

CAPÍTULO III
Da Fiscalização

Art. 45. Compete à fiscalização, para a efetiva apli-
cação e cumprimento desta Lei:

I - à COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
- CMT, quanto aos aspectos concernentes ao Sistema 
Viário e de Trânsito;

II - ao órgão ambiental, quanto aos aspectos ambientais;

III - à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
- SEFIN, quanto aos aspectos fiscais;

IV - ao órgão responsável pela limpeza urbana, quan-
to aos aspectos gerais desta Lei.

Art. 46. A fiscalização deverá promover a intimação 
do infrator, visando ao cumprimento às disposições desta 
Lei Complementar.

§ 1º  A intimação conterá os dispositivos legais que 
foram infringidos, bem como aqueles que deverão ser 
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cumpridos, conferindo-se prazo para cumprimento, que 
poderá ser imediato ou não excedente a 10 (dez) dias. 

§ 2º  Mediante requerimento devidamente justificado 
e, a critério do órgão emissor da intimação, poderá ser 
prorrogado, por igual período, o prazo fixado para o cum-
primento da intimação.

§ 3º  A intimação, ou seu extrato, será publicada em 
veículo oficial de divulgação ou no sítio eletrônico da Pre-
feitura Municipal de Cubatão, caso o infrator se recuse a 
assiná-la ou não seja encontrado.

Art. 47. O infrator terá prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos, a contar da data do recebimento ou da publi-
cação da intimação para apresentar recurso.

Parágrafo único. A apresentação de recurso não con-
ferirá efeito suspensivo à intimação, quando se tratar de 
medidas urgentes envolvendo a segurança pública, prote-
ção sanitária e/ou poluição ambiental.

Art. 48. O descumprimento do disposto nesta Lei 
Complementar ensejará a aplicação das seguintes 
sanções, no que couber, a critério da autoridade, levan-
do-se em conta a potencialidade da infração:

I - advertência;

II - interdição;

III - apreensão e remoção de máquinas e equipamen-
tos, conforme o caso;

IV - embargo da obra;

V - suspensão ou cancelamento do cadastro emitido 
pela CMT-CUBATÃO; 

VI - suspensão ou cassação da licença de funciona-
mento;

VII - cancelamento do Plano de Gerenciamento de 
RSCC;

VIII - multa.

§ 1º  As penalidades serão impostas a qualquer pessoa 
física ou jurídica que cumprir em desacordo ou descum-
prir o disposto nesta Lei Complementar. 

§ 2º  A aplicação de qualquer penalidade prevista nes-
ta Lei Complementar não dispensará o infrator das de-
mais sanções e exigências previstas na legislação federal 
ou estadual.

§ 3º  A Prefeitura poderá, independentemente das 
sanções previstas neste artigo, promover a retirada dos 
RSCC depositados em local inadequado, e efetuar a re-
spectiva cobrança do responsável, com acréscimo de 

100% (cem por cento) a título de administração dos 
serviços, sem prejuízo de novas autuações.

CAPÍTULO IV
Das Multas

Art. 49. A afronta a qualquer dispositivo desta 
Lei Complementar ou o não cumprimento de intimação 
emitida pela fiscalização, implicará na lavratura do Auto 
de Infração, contendo os seguintes elementos:

I - dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;

II - nome, endereço, CNPJ ou CPF e RG, conforme o 
caso;

III - descrição objetiva do fato;

IV - indicação do dispositivo infringido;

V - dispositivo que determina a penalidade;

VI  - valor da multa expressa em Reais (R$);

VII - assinatura e identificação de quem o lavrou;

VIII - assinatura do infrator ou averbação da recusa 
em assinar.

Parágrafo único. Na fixação do valor da multa deverão 
ser considerados:

I - as condições econômico-financeiras do infrator;

II - os antecedentes do infrator;

III - a existência de prévia comunicação da irregulari-
dade, a tempo de minimizar consequências lesivas;

IV - o grau de intensidade do dano;

V - a gravidade da infração, sopesadas as condições acima.

Art. 50. No caso de reincidência, caracterizada pelo 
cometimento de nova infração da mesma natureza e grav-
idade, a multa será aplicada em dobro.

Art. 51. O pagamento da multa não desonera o infra-
tor do cumprimento da exigência a que estiver obrigado.

Art. 52. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data 
da ciência do Auto de Infração, o infrator deverá efetuar 
o pagamento da multa, ou apresentar recurso.

§ 1º  Apresentada a defesa, o órgão emissor da inti-
mação decidirá no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável 
por igual período.

§ 2º  Indeferida a defesa, o infrator deverá promover o 
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recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias conta-
dos da data da publicação da decisão.

Art. 53. As multas não pagas nos prazos legais serão 
inscritas na dívida ativa e executadas judicialmente.

Art. 54. Os valores provenientes das multas serão des-
tinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, criado 
pela Lei nº 3.808, de 20 de dezembro de 2016.

Art. 55. O descumprimento das disposições previstas nesta 
Lei Complementar ensejará a aplicação das seguintes multas:

I - pelo descumprimento das normas, sem dano ambi-
ental: R$ 500,00 (quinhentos reais);

II - pelo descumprimento das normas, com dano am-
biental: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

III - pelo descumprimento das normas, em áreas de 
preservação permanente: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

       
Parágrafo único. Os valores das multas previstas no 

“caput” serão atualizados anualmente por decreto.

TÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 56. Os geradores de grandes volumes de RSCC 
deverão, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da vigên-
cia desta Lei Complementar, apresentar plano de gerenci-

amento dos resíduos sólidos da construção civil, por cada 
obra, a serem submetidas à aprovação do órgão municipal 
de meio ambiente, nos termos dos parágrafos do artigo 
13.

Art. 57. As despesas decorrentes da execução desta 
Lei Complementar correrão pelas dotações orçamentári-
as próprias, suplementadas se necessário.

Art. 58. Esta Lei Complementar entra em vigor após 
120 dias da data da publicação.

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 21 DE MAIO DE 2019

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação”

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GILBERTO FREITAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

MAURO HADDAD NIERI
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Processo Administrativo nº 6001/2015
SEJUR/2018
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Devido a uma falha técnica, o texto da Lei 3997, de 21 de maio de 2019, foi publicado de forma incompleta na edição 
196/ano I, em 21 de maio de 2019. Republicamos a lei na edição de hoje para que surte seus efeitos legais.
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O SUPERINTENDENTE DA CAIXA DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CU-
BATÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei 609/65 e suas alterações,

Resolve:

APOSENTAR, a partir de 01 de junho de 2019, nos 
termos do disposto no artigo 40, §1º, inciso I da Consti-
tuição Federal, com a redação dada pela Emenda Con-
stitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003, combinado 
com o artigo 202 da Lei Municipal nº 325/1959, o ser-
vidor ALESSANDRO ROLIM DA SILVA, matrícula n° 

30089/0, ocupante do cargo de Escriturário, padrão 04-A 
do quadro efetivo.

Registre-se e Cumpra-se

486º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70º DA EMANCIPAÇÃO

Aparecido Amaral de Carvalho
Superintendente

Registrada em livro próprio
Processo nº 00052/2015

PORTARIA N° 015/2019
DE 31 DE MAIO DE 2019

DECRETO Nº 10.999
DE 31 DE MAIO DE 2019

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R$ 11.237.320,00 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E 
TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usando das atribuições legais e de conformidade com o disposto 
no artigo 6º, incisos II e III da Lei Municipal nº 3.964 de 28 de dezembro de 2.018,

                                        D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto nas diversas Secretarias, um crédito na importância de R$ 11.237.320,00 (onze milhões, duz-
entos e trinta e sete mil e trezentos e vinte reais), suplementar às dotações de seu orçamento vigente, observadas as 
seguintes discriminações:

       CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$
01 021202 041220002.2.174 3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.348.460,00
01 021202 041220002.2.174 3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.403.280,00
01 021202 041220002.2.174 3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.713.980,00
01 021202 041220002.2.174 3390.93.00 Indenizações e Restituições 1.497.930,00
01 021202 041220002.2.864 3390.41.00 Contribuições 600.000,00
01 021202 288430000.0.003 4690.71.00 Princ. da Dív. Contr. Resgatada 3.000.000,00
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01 021203 041220002.2.177 3390.39.00 Outros Serv. Terc - P. Jurídica 673.670,00
    TOTAL 11.237.320,00

Artigo 2º - O valor do crédito aberto pelo artigo anterior será coberto, dentro das normas vigentes, com recursos ori-
undos das anulações abaixo discriminadas:

       CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$
01 020301 044510002.2.017 3370.41.00 Contribuições 100.000,00
01 020301 999999999.9.999 9999.99.00 Reserva de Contingência 600.000,00
01 020704 103010008.1.021 4490.51.00 Obras e Instalações 500.000,00
01 020704 103010008.2.447 3191.13.00 Obrig. Patr. Intra-Orçamentários 1.850.000,00
01 020802 185410015.2.082 3390.36.00 Outros Serv. Terc – P. Física 15.000,00
01 020802 185410015.2.354 3390.30.00 Material de Consumo 15.000,00
01 020802 185410015.2.354 3390.39.00 Outros Serv. Terc - P. Jurídica 15.000,00
01 020802 185420015.2.079 3390.35.00 Serviços de Consultoria 32.752,00
01 020901 123610020.1.036 4490.39.00 Outros Serv. Terc - P. Jurídica 100.000,00
01 020901 123610020.1.036 4490.51.00 Obras e Instalações 300.000,00
01 020901 123610020.2.445 3191.13.00 Obrig. Patr. Intra-Orçamentários 1.403.280,00
01 020901 123650020.1.023 4490.39.00 Outros Serv. Terc - P. Jurídica 100.000,00
01 020901 123650020.1.023 4490.39.00 Outros Serv. Terc - P. Jurídica 100.000,00
01 020901 123650020.2.446 3191.13.00 Obrig. Patr. Intra-Orçamentários 477.788,00
01 021003 041220002.2.418 4490.52.00 Equip. e Material Permanente 38.500,00
01 021101 041220002.2.336 3191.13.00 Obrig. Patr. Intra-Orçamentários 5.590.000,00

TOTAL 11.237.320,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 
EM 31 DE MAIO DE 2019    

486° da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

ENGº PEDRO DE SÁ FILHO
Secretário Municipal de Planejamento

Processo nº 003/2019/SEPLAN
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 08/2019

R.Q. Nº 04-14-01/2019; COMPRA DIRETA Nº 11/2016; CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CU-
BATÃO; OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÕES; CONTRATADA: JOÃO AVELINO NETO – ME; 
VALOR TOTAL: R$ 6.851,10 (SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS); CÓDI-
GO DA DOTAÇÃO: 339030.04 – MATERIAL DE CONSUMO – GÁS ENGARRAFADO; VIGÊNCIA: 10 DE MAIO 
DE 2019 E TÉRMINO EM 09 DE MAIO DE 2020

FRANCENEIDE DE MORAIS SANTOS SILVA
Chefe da DVA

DVA/tep

PORTARIA Nº 157/2019
DE 30 DE MAIO DE 2019

FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, e dando 
cumprimento à deliberação da Mesa da Câmara, RESOLVE:

DESIGNAR o servidor KLEBER ALVARENGA CAMPOS ALMEIDA como Presidente, o servidor WILLIAN 
HENRIQUE MOTTA como Secretário, e o servidor BRUNO YUJI TANAKA como Membro dos trabalhos da Comissão 
Especial de Vereadores nomeada pela Resolução nº 2937, de 30 de maio de 2019.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência, 30 de maio de 2019.

486º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
70º DA EMANCIPAÇÃO

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

WANDERLEY MANGE DE OLIVEIRA
Diretor-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 2936
DE 30 DE MAIO DE 2019

FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, RE-
SOLVE:

Artigo 1º – Ficam nomeados em Comissão Especial de Vereadores os seguintes Senhores Vereadores: WILSON PIO 
DOS REIS – Presidente, JOEMERSON ALVES DE SOUZA  – Relator, IVAN DA SILVA – Membro para, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias, “ORGANIZAR ATO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 35º ANIVERSÁRIO DA BANDA 
ESTUDANTIL MARCIAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA”, conforme o disposto no Requerimento nº 031/2019.
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Artigo 2º – Fica concedido adiantamento no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para cobrir as despesas 
do Ato Solene.

Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
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Diretor-Secretário
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2019 -REQUISIÇÃO Nº 05-14-01-/19

Objeto:  CURSO FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO

Fabio Alves Moreira,  Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, ratifica, nos termos do Inciso I, do artigo 25, da 
Lei 8.666/93, com posteriores alterações, a contratação  do INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINIS-
TRAÇÃO PUBLICA LTDA (IBRAP) . 

Cubatão,   31 de Maio de 2019.

Douglas Lisboa Nogueira
Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO E BEM-ESTAR 
DOS ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA: RAFAEL DE SOUZA VILLAR
FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara 

Municipal de Cubatão, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, faz saber que nos termos do    § 6º, do Artigo 
56, da Lei Orgânica do Município de Cubatão, promulga 
a seguinte Lei:

Título I
Das Disposições Preliminares

Capítulo I
Dos Princípios e Objetivos

LEI Nº 3.998
De 31 de maio de 2019

Art. 1º Institui a Lei de Proteção e Bem-Estar 
aos animais no Município de Cubatão, dispondo sobre 
seus princípios, objetivos, instrumentos, bem como o 
reconhecimento de que os animais são seres sencientes, 
que possuem direito à atenção, ao respeito, aos cuidados 
e à proteção da espécie humana, atendidos os seguintes 
princípios:

I - o respeito integral, sendo proibido 
qualquer tratamento que exponha o animal à exploração 
ou ao maus-tratos;

II - a representação adequada na efetivação 
da tutela jurídica dos animais;

III - a necessidade de se estabelecer condições 
mínimas de subsistência aos animais;

IV - a promoção da educação ambiental para 
a conscientização pública da importância da proteção aos 
animais.
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Art. 2º A presente Lei tem por objetivo:
I - que a fauna nativa, migratória, doméstica 

e exótica, em qualquer fase do seu desenvolvimento, seus 
ninhos, abrigos, habitat e ecossistemas necessários à sua 
sobrevivência sejam protegidos pelo poder público e pela 
coletividade;

II - estimular processos pedagógicos de ed-
ucação formal e não formal, visando demonstrar a im-
portância dos temas relacionados com a proteção dos an-
imais e do meio ambiente;

III - determinar o estabelecimento de políti-
cas públicas pautadas no combate às práticas que submet-
am à crueldade ou coloquem em risco a existência das 
espécies.

Capítulo II
 Das Definições

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - silvestres: aqueles encontrados livres na 

natureza, pertencentes às espécies nativas, migratórias, 
aquáticas ou terrestres, que tenham o ciclo de vida ocor-
rendo dentro de limites do território brasileiro, ou águas 
jurisdicionais brasileiras ou em cativeiro sob a compe-
tente autorização federal;

II - exóticos: aqueles não originários da fau-
na brasileira;

III - domésticos: aqueles de convívio do ser 
humano, dele dependentes e que não repelem o jugo hu-
mano;

IV - domesticados: aqueles de populações ou 
espécies nativas advindas da seleção artificial imposta 
pelo homem, a qual alterou as características presentes 
nas espécies silvestres originais;

V - filantrópicos: aqueles que aproveitam as 
condições oferecidas pelas atividades humanas para esta-
belecerem-se em habitat urbanos ou rurais;

VI - comunitário: aquele que estabeleceu com 
membros da população do local onde vive vínculos de 
afeto, dependência e manutenção;

VII - educação ambiental: os processos por 
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem va-
lores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e com-
petências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade;

VIII - pesca: toda operação, ação ou ato ten-
dente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar 
recursos pesqueiros;

IX - maus-tratos e crueldade contra animais: 
ações diretas ou indiretas capazes de provocar privação 
das necessidades básicas, sofrimento físico, medo, es-
tresse, angústia, patologias ou morte.

Capítulo III
Da Proteção da Vida Animal

Art. 4º Compete ao Poder Público Municipal:
I - combater todas as formas de agressão à 

fauna, em especial a caça e o tráfico de animais;
II - socorrer, resgatar animais em perigo, 

ameaçados por desastres naturais ou artificiais, vítimas 
de maus-tratos ou abandono;

III - desenvolver programas de educação am-
biental voltados à defesa e proteção dos animais;

IV - identificar e monitorar as espécies raras, 
endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna nativa;

V - apoiar organizações sem fins lucrativos 
que visem à tutela de animais domésticos abandonados;

VI - criar e manter unidades de conservação 
que visem à proteção da fauna nativa.

Art. 5º O Poder Público Municipal deverá elab-
orar e manter atualizado cadastro da fauna do Município 
de Cubatão, em especial das espécies ameaçadas de ex-
tinção com a respetiva divulgação em site oficial da pre-
feitura.

Art. 6º Fica autorizado ao Poder Público Mu-
nicipal a criação e regulamentação de funcionamento de 
centros de triagem animal, com a finalidade de receber e 
albergar, até a sua soltura, animais nativos provenientes 
de apreensões ou doações.

Art. 7º Fica proibido o emprego de veículos de 
tração animal, a condução de animais com carga e o trân-
sito montado nos seguintes locais e situações existentes 
no Município de Cubatão:

I - em todas as suas vias públicas asfaltadas 
ou calçadas;

II - em toda área definida por lei como área 
urbana do Município; e

III - em todo tipo de evento que envolva risco 
de ocorrer maus tratos e crueldades 

§ 1º - Ficam excluídos da proibição contida no 
“caput” deste artigo o emprego de animais pelo Exército 
Brasileiro e pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
em qualquer situação, e o uso de animais em exposição e 
em atividades desportivas, cívicas, religiosas ou de lazer 
e diversão pública, organizadas por associações próprias 
devidamente legalizadas.

Art. 8º Nas áreas e situações existentes no Mu-
nicípio de Cubatão em que for permitido o emprego de 
veículos de tração animal o seu uso será condicionado a 
alvará municipal, cuja concessão dependerá do interessa-
do se comprometer, sob as penas que esta Lei estabelece, 
a cumprir as seguintes obrigações:

I - registrar o veículo e o animal no órgão 
municipal competente;

II - limitar o emprego do animal ao horário 
que vai das 6 (seis) às 18 (dezoito) horas, proibido todo 
trabalho noturno e aos domingos;

III - manter local próprio ou cedido a título 
gratuito ou oneroso para pastagem do animal, distante no 
mínimo 200 (duzentos) metros de qualquer via pública 
asfaltada ou calçada;

IV - manter o animal no local de pastagem 
devidamente cercado ou amarrado, sem estorvo para o 
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animal ou perigo para a circulação de pessoas e veículos;
V - não deixar o animal pastar em áreas pú-

blicas ou terrenos particulares cujo dono não tenha ex-
pressamente permitido a pastagem;

VI - manter o animal devidamente ferra-
do, limpo, alimentado, com sua sede saciada e com boa 
saúde, conforme atestado de veterinário concedido em 
período inferior a 6 (seis) meses;

VII - manter o animal devidamente marcado, 
de modo indelével e através de método indolor, com seu 
número de registro;

VIII - não abandonar o animal, quando não 
houver mais interesse em sua manutenção, devendo então 
este ser encaminhado ao Serviço Municipal competente.

Art. 9º Os veículos de tração animal deverão 
possuir obrigatoriamente:

I - rodas com pneumáticos e molas;
II - sistema de freios com alavanca e lonas;
III - pintura em cor clara e traseira com lumi-

noso ou pintura fosforescente;
IV - arreios ajustados à anatomia do animal; e
V - local reservado ao transporte de água e 

comida para o animal.

Art. 10 Fica proibido o uso de chicotes, aguilhão 
ou qualquer tipo de instrumento que possa causar sofri-
mento, desconforto ou dor ao animal.

Art. 11 Os animais apreendidos em virtude do 
disposto nesta Lei ficarão sob a guarda do Município que 
o manterá em local adequado até a sua destinação.

Art. 12 Os animais apreendidos em virtude 
do disposto nesta Lei poderão sofrer qualquer das des-
tinações: resgate, leilão, adoção e doação, a critério do 
órgão responsável.

§ 1º - Quando o órgão responsável decidir pelo 
leilão do animal, só poderá fazê-lo em região do Mu-
nicípio com características rurais, devendo o comprador 
comprometer-se a manter o animal nas condições estabe-
lecidas nesta Lei.

 § 2º - Fica proibida a venda em leilão a quem já 
tenha sido multado por infração ao disposto nesta Lei.

Título II
Das espécies de animais

Capítulo I
Animais Silvestres

Art. 13 Os animais silvestres deverão, prioritari-
amente, permanecer em seu habitat natural.

§ 1º - Para a efetivação deste direito, seu habi-
tat deve ser o quanto possível, preservado e protegido de 
qualquer violação, interferência ou impacto negativo que 
comprometa sua condição de sobrevivência.

 § 2º - As intervenções no meio que provoquem 
impacto negativo devem ser reparadas ou compensadas 
por meio de indenização revertida diretamente a progra-
mas de proteção à fauna silvestre do município de Cu-

batão.

Art. 14 As pessoas físicas ou jurídicas man-
tenedoras de animais silvestres exóticos, mantidos em 
cativeiros, residentes ou em trânsito no município de Cu-
batão, que coloquem em risco a segurança da população, 
deverão obter a competente autorização junto ao poder 
público municipal, sem prejuízo das demais exigências 
legais.

Art. 15 É vedada a introdução de animais pert-
encentes à fauna silvestre exótica dentro do território do 
Município de Cubatão.

Art. 16 Institui-se o Programa de Proteção à fau-
na do Município de Cubatão.

§ 1º - O Município de Cubatão, por meio de projetos 
específicos, deverá:

I - atender às exigências legais de proteção à 
fauna silvestre;

II - promover a integração dos serviços de 
normatização, fiscalização e de manejo da fauna silvestre 
do Município de Cubatão;

III - promover inventário da fauna local;
IV - promover parcerias e convênios com uni-

versidades, entidades sem fins lucrativos e com as indus-
trias do polo industrial para a defesa da vida animal;

V - elaborar planos de manejo de fauna, 
principalmente para as espécies ameaçadas de extinção;

VI - criar mecanismos e colaborar no com-
bate ao tráfico de animais silvestres.

§ 2º - O município de Cubatão deverá viabilizar a 
implantação de centros de manejo de animais silvestres, 
para:

I - atender, prioritariamente, os animais sil-
vestres vitimados da região;

II - prestar atendimento médico-veterinário 
e acompanhamento biológico aos animais silvestres;

III - dar apoio aos órgãos de fiscalização no 
combate ao comércio ilegal e demais infrações cometidas 
contra animais silvestres;

IV - promover estudos e pesquisas relativos à 
fauna silvestre e meio ambiente;

V - promover ações educativas e de con-
scientização ambiental.

Art. 17 A administração Pública Municipal, 
através de órgão competente designado para este fim, 
publicará a cada 04 (quatro) anos a lista atualizada de 
espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção e as 
provavelmente ameaçadas de extinção no município de 
Cubatão e subsidiará campanhas educativas visando a 
sua divulgação.

Capítulo II
Dos animais domésticos

Art. 18 O dever de cidadania é caracterizado com 
a posse responsável de animais domésticos e/ou domesti-
cados e fica proibido o abandono de animais domésticos 
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e/ou domesticados.

Art. 19 O controle populacional e de zoonoses 
de caninos, felinos e equinos no município de Cubatão é 
caracterizado como política de saúde pública.

Art. 20 O controle populacional e de zoonoses 
será exercido mediante a prática de esterilização cirúrgi-
ca, promovida e coordenada pelo Poder Público Munici-
pal, devendo ser regulamentada no prazo máximo de 06 
(seis) meses a partir da vigência da presente Lei.

Parágrafo único - É vedado o extermínio de ani-
mais urbanos excedentes ou abandonados como forma de 
promover o controle populacional ou de zoonoses.

Art. 21 As cirurgias de esterilização deverão 
ser realizadas no Centro de Zoonoses, ou em razão de 
impossibilidade em qualquer estabelecimento municipal 
adequado que já tenha as instalações e equipamentos 
necessários a esta finalidade.

Parágrafo único - Fica autorizado ao Município 
celebrar termo de parcerias com entidades sem fins lu-
crativos e/ou entidades educacionais de ensino superior 
para dar cumprimento ao disposto no “caput” do presente 
artigo.

Art. 22 Os procedimentos cirúrgicos de esteri-
lização deverão obedecer às seguintes condições:

I - realização de cirurgias por equipe com-
posta de médicos veterinários;

II - utilização de procedimento anestésico 
adequado às espécies.

.
Parágrafo único - Fica expressamente proibida a 

realização de ato cirúrgico antes de ser atingido, pelo an-
imal, estágio de absoluta insensibilidade a qualquer tipo 
de estímulo doloroso.

Art. 23 Os procedimentos administrativos e fun-
cionais a serem adotados para a operacionalização da es-
terilização gratuita serão de responsabilidade do Municí-
pio de Cubatão.

Art. 24 O Município de Cubatão deverá manter 
programas permanentes de controle de zoonoses, através 
de vacinação e controle de reprodução de cães e gatos, 
ambos acompanhados de ações educativas para a proprie-
dade ou guarda responsável.

Art. 25 É vedada a prática de sacrifício de cães 
e gatos em todo o território do município de Cubatão, 
por métodos cruéis, consubstanciados em utilização de 
câmaras de descompressão, câmaras de gás, eletrochoque 
e qualquer outro procedimento que provoque dor, estresse 
ou sofrimento.

Parágrafo único - Considera-se método aceitável 
a utilização ou o emprego de substância apta a produzir 
a insensibilização e a inconscientização antes da parada 
cardíaca e respiratória do animal.

Art. 26 O animal comunitário deverá ser manti-
do no local onde se encontra, sob os cuidados do órgão 
municipal competente e cujas as atribuições estão relacio-
nadas a seguir:

I - prestar atendimento médico-veterinário 
gratuito;

II - realizar a esterilização gratuita;
III - proceder a identificação a ser feita por 

meio de cadastro renovável anualmente.

Art. 27 Serão responsáveis-tratadores do animal 
comunitário aqueles membros da comunidade que com 
ele tenham estabelecido vínculos de afeto e dependência 
recíproca e que para tal fim se disponham voluntaria-
mente.

Parágrafo único - Os responsáveis-tratadores serão 
cadastrados pelo órgão supracitado e receberão crachá do 
qual constará a qualificação completa e logotipo do Mu-
nicípio de Cubatão.

Título III
Das atividades de carga e eventos de entretenimento

Capítulo I
Do transporte de animais

Art. 28 É vedado:
I - fazer viajar um animal a pé, sem lhe dar 

descanso, água e alimento;
II - conservar animais embarcados sem água 

e alimento, devendo as empresas de transporte providen-
ciar as necessárias modificações em seu material, veícu-
los e equipamentos, adequando-os às espécies de animais 
transportadas no período de 06 (seis) meses a partir da 
publicação desta Lei;

III - conduzir, por qualquer meio de loco-
moção, animais colocados de cabeça para baixo, de mãos 
e pés atados, ou de qualquer modo que lhe produza sofri-
mento ou estresse;

IV - transportar animais em cestos, gaiolas ou 
veículos sem as proporções necessárias ao seu tamanho 
e número de cabeças, e sem que o meio de condução em 
que estão encerrados esteja protegido por rede metálica 
ou similar, que impeça a saída de qualquer parte do corpo 
do animal;

V - transportar animal sem a documentação exigida 
por Lei;

VI - transportar animal fraco, doente, ferido 
ou que esteja com mais da metade do período gestacional, 
exceto para atendimento médico-veterinário;

VII - transportar animais de qualquer espécie 
sem condições de segurança para quem os transporta;

VIII - privar os animais da liberdade de movi-
mentos, impedindo-lhes aqueles próprios da espécie;

IX - submeter animais a processos medica-
mentosos que levem à engorda ou crescimento artificial 
sem a devida orientação e acompanhamento médico-vet-
erinário, desde que comprovado mediante prontuário 
médico-veterinário atualizado;

X - impor aos animais condições reprodu-
tivas artificiais que desrespeitem seus respectivos ciclos 
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biológicos naturais.

Capítulo II
Das atividades de diversão, cultura e entretenimento

Art. 29 É proibido realizar ou promover lutas en-
tre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, 
touradas, simulacros de tourada e vaquejadas em locais 
públicos ou privados.

Art. 30 São proibidas provas de rodeio e espe-
táculos similares que envolvam o uso de instrumentos 
como sedém, esporas ou qualquer outro instrumento que 
vise induzir o animal à realização de atividade ou com-
portamento que não se produziria naturalmente sem o 
emprego de artifícios.

Art. 31 Fica proibida a instalação de circos, es-
petáculos congêneres e eventos que utilizem ou exibam 
animais silvestres, nativos ou exóticos, domésticos ou do-
mesticados.

§ 1º - Por espetáculos congêneres, entend-
am-se as vaquejadas, rodeios e touradas.

§ 2º - Definem-se como eventos que utilizam 
ou exibem animais, todos aqueles que, para seu exercício, 
desrespeitando as funções naturais dessas criaturas 
agridam os princípios básicos de seus direitos e/ou sejam 
passíveis de enquadramento na legislação vigor.

§ 3º - São consideradas como funções naturais 
dos animais todas aquelas que, por serem parte integrante 
do comportamento de cada espécie, caso realizadas, não 
determinam constrangimento físico ou psicológico de 
qualquer tipo, desconforto ou dor, maus tratos ou cruel-
dade.

Art. 32 O Município de Cubatão só concederá 
licença para a instalação de circos ou espetáculos congê-
neres aos estabelecimentos que não exibam ou façam uso 
de animais de qualquer espécie.

§ 1º - A licença de instalação e funcionamento 
só será emitida pelo órgão competente do Município após 
vistoria e mediante termo de compromisso, assinado pe-
los interessados, afirmando não fazerem uso de qualquer 
espécie de animal.

§ 2º - Fica também proibida a manutenção de 
animais silvestres, nativos ou exóticos, domésticos ou do-
mesticados para simples exibição, considerando-se como 
exceção os zoológicos mantidos pelo poder público e os 
criadores autorizados pelo IBAMA ou pelo órgão federal 
ou estadual competente com jurisdição na cidade, deven-
do as duas modalidades obterem condições necessárias 
para o bem-estar dos animais.

Título IV
Das infrações e vedações

Art. 33 Constitui infração, para os efeitos desta 
Lei, toda ação ou omissão que importe na inobservância 
de preceitos estabelecidos ou na desobediência às deter-
minações de caráter normativo dos órgãos das autori-

dades administrativas competentes.

Art. 34 É vedada a matança, perseguição, caça, 
utilização de espécimes da fauna silvestre, nativos ou 
em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente, ou em desacordo 
com a obtida.

Art. 35 É vedada a prática de atividade que im-
peça a procriação da fauna, ou ato que vise modificar, 
danificar ou destruir ninhos, abrigos ou criadouros natu-
rais, bem como realizar a venda, exposição, exportação, 
guarda ou posse em cativeiro ou depósito.

Art. 36 É vedado o transporte de ovos, larvas, ou 
espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, 
bem como produtos e objetos delas provenientes.

Art. 37 É vedada a introdução de espécime ani-
mal, sem parecer técnico oficial favorável e licença expe-
dida pela autoridade competente.

Art. 38 É vedada a comercialização de produtos 
e objetos que impliquem na caça, perseguição, destruição 
ou apanha de espécimes da fauna silvestre.

Art. 39 Constitui infração o perecimento de es-
pécimes da fauna aquática existentes em rios, açudes, la-
goas, baías ou águas costeiras provocadas pela emissão 
de efluentes ou carreamento de materiais tóxicos.

Parágrafo Único - Incorre em infração quem:
I - causar degradação em viveiros, açudes 

ou estações de aquicultura de domínio público;
II - explorar campos naturais de invertebra-

dos aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autor-
ização da autoridade competente;

III - atracar embarcações ou lançar detritos 
de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, 
devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 40 É vedada a prática de pesca profissional, 
sem autorização do órgão competente e a utilização de 
explosivos ou substâncias que, em contato com a água, 
produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas.

Art. 41 É vedada a importação ou exportação 
de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de 
evolução, bem como a introdução de espécies nativa ou 
exótica em corpos hídricos, sem autorização do órgão 
ambiental competente.

Art. 42 É vedada a prática de maus tratos e cruel-
dade contra animais através de ofensas, agressões físicas, 
sujeitando-os a qualquer tipo de experiência, prática ou 
atividade capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, bem 
como as que provoquem condições inaceitáveis de ex-
istência.

Parágrafo Único - Incorrem na prática de maus tra-
tos aqueles que:

I - mantenham animais em local desprovido 
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de asseio ou que lhes impeça a movimentação, o descanso 
ou os privem de ar e luminosidade;

II - obriguem os animais a trabalhos exces-
sivos ou superiores as suas forças e a todo ato que re-
sulte em sofrimento, para deles obter esforços que não 
alcançaria senão com castigo;

III - não propiciem morte rápida e indolor a 
todo animal cujo sacrifício seja recomendado;

IV - não propiciem morte rápida e indolor a 
todo animal cujo abate seja necessário para o consumo;

V - vendam ou exponham à venda animais 
em áreas públicas sem a devida licença de autoridade 
competente;

VI - enclausurem animais conjuntamente 
com outros que os molestem;

VII - exercitem cães conduzindo-os presos a 
veículo motorizado em movimento;

VIII - pratiquem qualquer forma de divulgação 
e propaganda que estimule ou sugira qualquer prática de 
maus-tratos ou crueldade contra animais.

Art. 43 Fica proibida a instalação e manutenção 
de criadouros e abatedouros de animais para comercial-
ização de peles.

Art. 44 São vedadas, em todo o Município de 
Cubatão, as seguintes modalidades de caça:

I - profissional: aquela praticada com o intu-
ito de auferir lucro com o produto de sua atividade;

II - amadorista ou esportiva: aquela pratica-
da por prazer, sem finalidade lucrativa ou de caráter com-
petitivo ou simplesmente recreativo.

.
Art. 45 Fica proibida a extração de garras de 

felinos (onicotomia) no Município de Cubatão, seja esta 
realizada através de ato cirúrgico ou de qualquer outro 
modo com a mesma finalidade

Título V
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 46 As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei correrão por conta de dotações orçamentári-
as próprias, suplementadas se necessário.

Art. 47 O Poder Executivo, mediante Decreto, 
regulamentará as normas complementares e necessárias 
para a execução da presente Lei.

Art. 48 Caberá ao Executivo a fixação de penal-
idades ou multas pelo descumprimento de todo o con-
stante na presente Lei.

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO,
Em 31 de maio de 2019.
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Presidente
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