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Aviso de licitação

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10663/2017. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2019. ABERTURA: 
25/06/2019, ÀS 10 HORAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM RUAS DO BAIRRO VILA 
NATAL, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.

O Edital poderá ser obtido através do site www.cubatao.sp.gov.br. Informações através do telefone (13) 3362-6181.
 
Cubatão, 5 de junho de 2019.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

Aviso de SUSPENSÃO

Comunico aos interessados a SUSPENSÃO sine die do Pregão Presencial n° 34/2019, que tem por objeto a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, 
DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO VIA CARTÃO MAG-
NÉTICO, cuja abertura aconteceu no dia 04/06/2019, às 10 horas. Processo administrativo n° 5813/2018. 

Motivo: Suspensão determinada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Cubatão, 6 de junho de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos
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AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A RECEBER, 
EM DOAÇÃO COM ENCARGOS, O IMÓVEL DE PRO-
PRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN-
TO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - CDHU, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a re-
ceber, em doação com encargos, bem imóvel de propriedade 
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo — CDHU, inscrito no Cartório de Reg-
istro de Imóveis de Cubatão sob matrícula n° 14.488, com as 
seguintes especificações:

“UM IMÓVEL, designado LOTE 01, situado no perímet-
ro urbano da cidade, município e comarca de Cubatão — SP, 
destacado da Matrícula n° 13.673, assim descrito e caracter-
izado: A presente descrição tem início no ponto VOO, situado 
no alinhamento da Rua Marli Alves Pereira — Tia Lica. Deste 
ponto, segue em curva à esquerda com raio de 3,31 metros por 
6,03 metros, até o ponto V01; segue no azimute 233°39’51” por 
9,41 metros até o ponto  AP1;  segue no azimute 233°38’21” por 
22,03 metros V02; segue em curva à direita com raio de 14,2 
metros por 18,43 metros, até o ponto V03, confrontando desde o 
ponto VOO, até aqui, com o Lote 2; deflete à direita no azimute 
56°34’13” por 7,59 metros, confrontando com propriedade da 
Prefeitura de Cubatão — 18, até o ponto P8; prossegue, na mes-
ma confrontação e azimute 56°34’13” com distância de 32,75 
metros, até o ponto P9; deflete à esquerda, no azimute 36°21’26” 
e distância de 13,94 metros, confrontando com o remanescente 
2 da matrícula n° 13.637 de propriedade da fazenda do estado 
de São Paulo, até o ponto P10A; deflete à direita, no azimute 
162°58’50” e distância 4,62 metros, confrontando com a Rua 

Marli Alves Pereira — Tia Lica, até o ponto APO, prossegue, 
na mesma confrontação e azimute 162°58’50” com distância de 
13,41 metros até o ponto VOO, início desta descrição, encerran-
do uma área de 467,20 metros quadrados”.

Parágrafo único. O imóvel de que trata o caput deste arti-
go será destinado à abertura de via pública.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente 
Lei, tais como pagamentos de emolumentos e taxas referentes à 
lavratura da escritura pública de doação, bem como de seu re-
spectivo registro de transferência e outras, serão custeadas pelo 
Município e correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 3º A escritura de doação estabelecerá que, em caso 
de reversão por desvio de finalidade ou qualquer outra cir-
cunstância, não se exigirá do donatário qualquer indenização.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 04 DE JUNHO 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 13875/2014
SEJUR/2019

LEI Nº 3.999
DE 04 DE JUNHO DE 2019

Edital de intimação. Processo Administrativo nº 6590/2014. A Presidente da Comissão Processante Permanente – CPP – 4, da 
Prefeitura Municipal de Cubatão – SP, Regianne da Silva Machi, na forma da lei, FAZ SABER a RAFAEL NUNES DOS SAN-
TOS, matrícula nº 22960/0, Auxiliar I – Auxiliar de Serviços Gerais, indiciado no inquérito administrativo que trata de apuração 
de falta funcional, no qual foi decretada sua revelia no ato do interrogatório (art 21 da Lei Municipal 1890/90), que fica INTIMA-
DO a apresentar razões finais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigo 26, da Lei Municipal nº 1890/90. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 

Cubatão, 06 de junho de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
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O Conselho Municipal da Condição Feminina de Cu-
batão - CMCF CUBATÃO, criado pela Lei Municipal 
1.590/1986, alterado pelas Leis 2.779/2002 e 2.838/2003 e 
regimento interno Decreto nº 8.627/2004, no uso de suas 
atribuições legais, torna público a ata da reunião ordinária 
do Conselho Municipal da Condição Feminina no dia 10 
de abril de 2019.

Assim, para que chegue ao conhecimento de todos, ex-
pedimos e publicamos o presente edital.

Cubatão, 08 de maio de 2019.

Cristina Moreira de Oliveira
Presidente

Ata da reunião ordinária do CMCF
de Cubatão de 10 de abril de 2019 

O Conselho Municipal da Condição Feminina de Cuba-
tão – CMCF, criado pela Lei Municipal 1.590/1986, altera-
do pelas Leis 2.779/2002 e 2.838/2003 e regimento interno 
Decreto nº 8.627/2004, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, faz saber à população:

Ata da reunião ordinária de 10 de abril de 2019 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 
dezoito e 30 horas, no Centro de Referência da Mulher, sito 
à Rua Salgado Filho, 227, foi iniciada a reunião ordinária 
deste Conselho em segunda chamada. Estiveram presentes 
as conselheiras: Cristina (presidente), Ana Carolina (vice 
presidente), Paula Losada, Nailse Machado, Patrícia, Ere-
nita e Mônica. A presidente do CMCF, Cristina Moreira de 
Oliveira, abriu a reunião dando boas-vindas às conselhei-
ras e convidadas. Na sequência, a Conselheira Paula reali-
zou a leitura da ata da reunião ordinária do dia 13 de mar-
ço de dois mil e dezenove, realizando ajustes a pedido das 
conselheiras que, na sequência, aprovaram o documento. O 
segundo item da pauta foi o relato pela presidente Cristina 
sobre a Caminhada em Combate à Violência à Mulher, rea-
lizada no dia 25 de março. Ela salientou que algumas pes-
soas participaram do evento ao se informar dele pelas redes 
sociais. Registrou também a participação das associações e 
clubes parceiros, entre eles o Clube Soroptimista de Cuba-
tão, a Associação de Mulheres a favor da vida, a AMP – 
Associação Mulheres Progressistas, a PLP – Promotoras 
Legais Populares e a Comissão da Mulher Advogada da 
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil e, ainda, a presen-
ça da Profa. Graça – Assessora de Políticas Públicas para 
as Mulheres de São Vicente e Eliane Belfort – Presidente 
da AMP, do Guarujá. O percurso da Caminhada iniciou-se 
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no Parque Novo Anilinas e terminou no Paço Municipal 
com a instalação no loca, do Varal da Vergonha, contendo 
quarenta e três peças de roupas simbolizando o número de 
estupros ocorridos no ano de 2018 em nossa cidade. No ter-
ceiro item da pauta, a conselheira Paula Ravanelli Losada, 
apresentou proposta de Edital de Chamada Pública para 
as entidades, com vistas ao preenchimento das vagas exis-
tentes no CMCF - biênio 2019-2020, cujo documento foi 
lido e aprovado pelas conselheiras presentes, e fica fazen-
do parte integrante desta ata como Anexo I. A confecção 
do edital estava sob a responsabilidade da SEMAS e vem 
sendo aguardada desde janeiro, mas com o sucessivo adia-
mento desta tarefa, foi necessário que o CMCF assumisse 
a responsabilidade pela elaboração da proposta. No quarto 
item da pauta a conselheira Paula Ravanelli Losada apre-
sentou minuta de Projeto de Lei para a criação do Fundo 
Municipal dos Direitos da Mulher, cujo texto fica fazendo 
parte desta ata como Anexo II. Ela registrou que a ideia foi 
apresentada na última reunião do Conselho pela Assessora 
Especial do Prefeito, Dra. Sandra Furquin. Após a leitura e 
aprovação do texto, o projeto de lei será encaminhado por 
oficio ao Prefeito Municipal. Devido ao adiantado do horá-
rio e acúmulo de assuntos, as conselheiras deliberaram que 
o último item da pauta, relativo a discussão e aprovação 
da proposta de alteração do Regimento Interno do CMCF 
fique para a próxima reunião. Na sequência, seguiram os 
informes gerais. A presidente Cristina informou a formali-
zação e uma escala da mesa diretora para atendimentos ao 
público em plantões semanais. Esse atendimento consiste 
no acolhimento e encaminhamento de denúncias para os 
setores competentes. A presidente Cristina também infor-
mou sobre reunião realizada com o presidente Alessandro 
Oliveira e com o secretário Manoel Lima (Maraca), ambos 
do Conselho Municipal de Saúde, no último dia vinte e sete 
de março, para esclarecer denúncias relacionadas à falta de 
atendimento na área de saúde da mulher e nesta oportu-
nidade os mesmos sugeriram que o Conselho oficie a Se-
cretaria de Saúde para que forneça os dados sobre os aten-
dimentos realizados. No mesmo dia, foram recebidos pela 
mesa diretora, o membro do CMDCA – Conselho Munici-
pal da Criança e Adolescente, Caio Vinícius e a conselheira 
do CMCF, Patrícia, que apresentaram projeto “Semear“ de 
formação educacional, visando a intermediação do CMCF 
junto à SEDUC para a viabilização de sua implantação na 
rede municipal de ensino. O projeto apresentado integra a 
presente ata como anexo II. O  CMDC deliberou oficializar 
a SEDUC para agendamento de reunião sobre o assunto. 
Seguindo a pauta, a presidente Cristina informou que par-
ticipa pessoalmente de projeto de prevenção da violência 
doméstica e familiar contra as mulheres, organizado pelo 
Ministério Público e solicitou autorização do CMCF para 
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dar continuidade ao projeto, como representante do conse-
lho, o que foi aprovado por unanimidade. A mesma suge-
riu, ainda, para a próxima reunião, a discussão de um ca-
lendário anual de ações para a mulher. A reunião terminou 
às vinte e uma horas e vinte e quatro minutos. Nada mais 
havendo para constar, eu, Nailse Machado Cruz, lavro a 
seguinte ata. 

Cubatão, 10 de abril de 2019.

Nailse Machado Cruz 
Suplente da 1ª secretária do CMCF

Cristina Moreira de Oliveira
Presidente do CMCF

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Cubatão – (CMDCA) torna público 
o que segue:

a) Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
Julho de 1990;
b) Considerando a Lei Federal nº 12.696, de 25 
de Julho de 2012;
c) Considerando a Resolução do CONANDA nº 
139, de 17 de março de 2010;
d) Considerando a Resolução do CONANDA nº 
152, de 09 de agosto de 2012;
e) Considerando a Resolução do CONANDA nº 
170, de 27 de janeiro de 2015;
e) Considerando a Lei Municipal nº 2.674, de 13 de 
Dezembro de 2000;
f) Considerando a Lei Municipal nº 3.119, de 26 de 
setembro de 2006;
g) Considerando a Lei Municipal n° 3.214, de 07 de 
Dezembro de 2007;
h) Considerando a Lei Municipal n° 3.624, de 12 de 
Dezembro de 2013;
i) Considerando a Resolução CMDCA n° 055, de 
09 de março de 2015;
j) Considerando decisão aprovada na Assembleia 
Ordinária realizada no dia 04 de abril de 2019.

Fica reconstituída a COMISSÃO ORGANIZADO-
RA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSEL-

HEIROS TUTELARES – MANDATO 2020-2024, 
com a finalidade de organizar e realizar o processo de 
escolha para preenchimento dos cargos de Conselhei-
ros Tutelares – Titulares e Suplentes para o quadriênio 
2020/2024, formada pelos seguintes membros: 

Membros Conselheiros:
Carla Garcia Dias – (Sociedade Civil)
Paulo de Toledo Ribeiro – (Sociedade Civil)
Sabrina Duarte Pereira Ferreira – (Poder Executivo)
Silvio Gomes – (Poder Executivo)

Apoio Técnico e Logístico:
Sandra Lúcia Furquim de Campos  – Representante da 

Prefeitura Municipal de Cubatão
Thamires Alcantara Fagundes – Representante da So-

ciedade Civil (Camp de Cubatão)

Apoio Administrativo:
Caio Vinicius Marques de Andrade  
Gilmar Balbino dos Santos

Assim, para que chegue ao conhecimento de todos ex-
pedimos e publicamos o presente edital.

Cubatão, 04 de abril de 2019.

Antonio Jorge dos Santos 
Presidente do colegiado do CMDCA

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N° 012/2019
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Jornalista responsável: Morgana Monteiro Mtb.29202-SP

Diagramador responsável: Júlio Cesar Chaves MTb.065882-SP

CONVOCAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO comunica que realizará no Plenário deste Legislativo, em 13 de junho de 
2019 (quinta-feira), às 10 h, AUDIÊNCIA PÚBLICA, objetivando dar cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de 2019.

Cubatão, 13 de junho de 2019

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

DVA/bspe

ATOS ADMINISTRATIVOS
DE 05/06/2019

Requerimento sem nº
Requerente: Viktor Gabriel Alcova Medeiros Prado
Objeto: Incorporação de Anuênios
Decisão: Deferido

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente


