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ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que diante dos elementos constantes no processo administrativo nº 6.049/2019, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 60/2019, Oferta de Compra nº 
828300801002019OC00056, realizado pela Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/
SP, em favor da seguinte empresa:

Item Empresa Vencedora Valor Unitário Negociado (R$)
1 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 1,19
4 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 5,51

Itens fracassados: 2 e 3.

Cubatão, 29 de Agosto de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

Aviso de licitação

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
– SISTEMA BEC/SP, O. C. 828300801002019OC00070. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6.339/2019. EDITAL DE 
PREGÃO N.º 70/2019. ABERTURA: 19/09/2019, ÀS 10 HORAS. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICA-
MENTOS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.

O Edital poderá ser obtido através do site www.bec.sp.gov.br, aba Pregão Eletrônico. Código da Unidade de Gestão: 
828300. Informações através do telefone (13) 3372-1111.

Cubatão, 04 de setembro de 2019.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

Aviso de licitação

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
– SISTEMA BEC/SP, O.C. 828300801002019OC00065. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 842/2018. EDITAL DE 
PREGÃO N.º 74/2019. ABERTURA: 18/09/2019, ÀS 10 HORAS. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VEÍCULOS 
NOVOS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO DO ITEM.

O Edital poderá ser obtido através do site www.bec.sp.gov.br, aba Pregão Eletrônico. Código da Unidade de Gestão: 
828300. Informações através do telefone (13) 3362-4065.
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Cubatão, 3 de setembro de 2019.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que diante dos elementos constantes no processo administrativo nº 5.808/2018, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 59/2019, Oferta de Compra n° 
828300801002019OC00051, realizado pela Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema 
BEC/SP, em favor da seguinte empresa:  

Item Empresa Vencedora Valor Unitário Negociado (R$)
1 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 1.700,00
2 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 1.700,00
3 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 1.930,00
4 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 1.930,00
5 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 2.800,00
6 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 2.800,00
7 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 3.300,00
8 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 3.300,00
9 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 4.800,00
10 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 4.800,00
11 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 7.800,00
12 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 7.800,00
13 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 7.235,00
14 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA 7.235,00

Cubatão, 3 de Setembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

CONCORRÊNCIA N.º 4/2018
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO: 7.986/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉC-

NICOS EXECUTIVOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO VISANDO A OBTENÇÃO DO AUTO 
DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB - EM TODOS OS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Após análise e julgamento das propostas apresentadas pelas empresas previamente habilitadas, segue a decisão da 
Comissão Permanente de Licitação:

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR GLOBAL 
OFERTADO

1º ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 874.998,72
2º SATO & MALOSSO – ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA 881.412,40
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Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos quanto às propostas, a partir de 5 de setembro de 2019.
Informamos ainda que o processo ficará disponível para vistas a partir desta data mediante solicitação junto ao De-

partamento de Suprimentos.
Eventuais recursos deverão ser protocolados no Departamento de Suprimentos no seguinte endereço:
Praça dos Emancipadores, s/nº, Bloco Executivo, 2º andar, Centro, Cubatão - SP, CEP 11510-900, das 9h00 às 17h00.
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3362-4065.
Cubatão, 4 de setembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL I

Presidente

COMUNICADO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO n.° 57/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.° 13.115/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O PROJETO “EDUCANDO PARA O TURISMO”
COMUNICADO DE REABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO A 

SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA 
BEC/SP, O.C. 828300801002019OC00052. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 13.115/2018. EDITAL DE PREGÃO N.º 57/2019. 
REABERTURA: 17/09/2019, ÀS 10 HORAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O PROJETO “EDUCANDO PARA 
O TURISMO”, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

O Edital poderá ser obtido através do site www.bec.sp.gov.br, aba Pregão Eletrônico. Código da Unidade de Gestão: 828300. 
Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (13) 3372-1111.
Cubatão, 04 de setembro de 2019.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

A Prefeitura Municipal de Cubatão, nos termos da Lei Municipal nº 1.383/1983NOTIFICA os contribuintes relaciona-
dos abaixo a recolher o valor referente à Taxa de Licença para Obras Particulares.
Contribuinte CPF/CNPJ Valor original (R$) Inscrição imobiliária Lançamento   Processo
EDSON MARTINS DE PAULA 658.391.454-91     113,06 0206.0028.0035.002  1437889 5421/1998
EDSON MARTINS DE PAULA 658.391.454-91       32,48 0206.0028.0035.002  1437890 5421/1998
JOSÉ CAMILO SANCHES BARIONI 615.189.647-53     376,54 0107.0052.0289.000  1438686 2923/1974
CLAUDIO MAIA OLIVEIRA 108.254.598-85  1.091,07 0206.0014.0195.000  1443144 13341/2001

O boleto para o pagamento deverá ser retirado na DTD – Divisão de Tributos Arrecadados e Dívida Ativa, no Térreo da 
Prefeitura – Praça dos Emancipadores, s/n, Centro – Cubatão. O não recolhimento do valor no prazo de 30 dias da pub-
licação deste edital ensejará a inscrição dos valores em Dívida Ativa.

Cubatão, 04 Setembro 2019.

Luiz Alberto Maia
Diretor da Receita

GenaldoAntonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças.
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Regulamenta os processos de Atribuição de Uni-
dades para Equipes Gestoras

 e de Classes e Aulas para Professores com vis-
tas ao ano letivo de 2020 e atualização de títulos.

 A Secretária Municipal de Educação, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Os processos de atribuição de Unidades de En-
sino aos gestores, de Constituição de Jornada, Ampliação 
de Jornada e Carga Suplementar para professores da Rede 
Municipal de Ensino, bem como Remoção, Lotação, 
Transitoriedade, Regência e atualização de títulos, destes 
dois núcleos profissionais, serão disciplinados pela pre-
sente resolução e cumprirão o disposto no cronograma 
anexo, que constitui parte integrante da mesma. 

Parágrafo único – Os processos citados no caput serão 
coordenados por Comissão de Atribuição, nomeada pela 
Secretária Municipal de Educação.

DOS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Art. 2º A atribuição de aulas se dará a partir dos 
seguintes campos de atuação e modalidades de ensino:

I - Professor de Educação Infantil I, na Educação In-
fantil de zero a três anos;

II - Professor de Educação Infantil II, na Educação 
Infantil de quatro a cinco anos;

III - Professor de Ensino Fundamental I, no Ensino 
Fundamental I, do 1º ao 5º ano regular, e Educação de 
Jovens e Adultos, da 1ª a 4ª série;

IV - Professor de Ensino Fundamental II, no Ensino 
Fundamental II, do 6º ao 9º ano regular, Educação de Jov-
ens e Adultos da 5ª à 8ª série, Educação Profissional e 
Educação Especial;

V - Orientador Educacional, Coordenador Pedagógi-
co, Assistente de Direção de Escola e Diretor de Escola 
nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ed-
ucação Especial e Educação Profissional.

§ 1º Os anteriormente denominados “Professor-Mag-
istério” doravante serão identificados com a nomenclatura 
oficial prevista nos artigos 72  e 73 da LC 22/2004, segundo 
o enquadramento lá indicado para a lotação desses profes-
sores, Professor de Educação Infantil II ou Professor de En-
sino Fundamental I. 

§ 2º Os professores indicados no parágrafo anterior serão 
classificados no campo de atuação em que se encontrem 
lotados no ano de 2019, sendo vedada qualquer movimen-
tação para outro campo de atuação que não o campo de sua 

RESOLUÇÃO nº 08/2019/SEDUC/GS de 02 de 09 de 2019.

lotação atual. 

os que atuam no Infantil II concorrerão exclusiva-
mente  nos processos da Educação Infantil II;

os que atuam no Ensino Fundamental I concorrerão 
exclusivamente  nos processos do Ensino Fundamental I.

DAS JORNADAS

Art. 3º As Jornadas de Trabalho Docente seguirão o 
disposto na Resolução 15/2017, considerando o que segue:

I – Jornada Integral: 26 aulas em sala;
II – Jornada Parcial: 24 aulas em sala;
III – Jornada Inicial: 12 aulas em sala;

§ 1.º Os docentes do cargo de Professor de Educação 
Infantil I terão sua jornada única disposta no inciso I do 
presente artigo.

§ 2.º Os docentes do cargo de Professor de Educação 
Infantil II, de Professor de Ensino Fundamental I e Edu-
cação Especial terão como jornada única a fixada no inci-
so II do presente artigo.

§ 3.º Os docentes do cargo de Professor de Ensino Fun-
damental II e Professor de Educação Profissional poderão 
ter atribuídas quaisquer das jornadas do presente artigo.

§ 4.º A atribuição das jornadas de que trata o § 3.º obede-
cerá ao número de aulas que comporte a carga horária pre-
vista em cada disciplina da matriz curricular, não podendo 
ser atribuídas aulas que ultrapassem a Jornada Integral.

DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º Os professores e gestores realizarão suas in-
scrições na seguinte conformidade:

I – por preenchimento de formulário próprio para os 
seguintes processos:

a) Manutenção, Redução ou Ampliação do núme-
ro de aulas dos Professores do Ensino Fundamental II 
– preenchimento da opção desejada e assinatura junto à 
lista unificada de professores da Unidade de Ensino onde 
é titular;

b) Transitoriedade – impresso disponível no site e 
entregue na data e local indicados no calendário desta 
resolução. 

c) Remoção por permuta – impresso disponível no 
site e entregue na data e local indicados no calendário 
desta resolução.

II – automaticamente - sem preenchimento de for-
mulário - para os seguintes processos:

a) Remoção por títulos;
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b) Remoção ex-officio
c) Lotação;
d) Regência;
e) Carga Suplementar.

Parágrafo único – Os professores e gestores regentes es-
tão inscritos automaticamente para o processo de Lotação.

Art.5º As inscrições realizadas nas Unidades de Ensino 
serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação 
pelo diretor, dentro do prazo previsto nesta Resolução.

DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS

Art. 6º Os professores e gestores deverão entregar as 
cópias reprográficas autenticadas, ou com visto/confere 
do superior imediato, dos títulos previstos nesta resolução 
para fins de atualização e composição da Classificação 
por Títulos, na data estabelecida no calendário anexo e no 
seguinte local:

I – o titular de cargo apresentará os títulos na Unidade 
de Ensino onde é titular;

II – o regente apresentará seus títulos na Unidade de 
Ensino de atuação. 

§ 1º Os mesmos serão entregues em envelope lacrado, 
e acompanhado de três vias devidamente preenchidas da 
Ficha de Inscrição de Títulos (Anexo III desta Resolução), 
uma via deverá ser inserida no envelope, outra colada 
na parte externa e a terceira será protocolizada pelo re-
sponsável no ato do recebimento.

§ 2º Considera-se responsável pelo recebimento dos títulos 
na Unidade de Ensino os gestores e os secretários de escola.

§ 3º A responsabilidade pelo conteúdo do envelope é 
do professor ou gestor que o esteja apresentando, a aus-
ência da autenticação ou do visto/confere invalida a 
cópia do título apresentado.

§ 4º Não será permitida, em nenhuma hipótese, apre-
sentação de títulos fora dos prazos estabelecidos.

§ 5º Ao final do processo de atribuição os títulos apre-
sentados serão devolvidos às Unidades de Ensino para ar-
quivamento destes no prontuário dos professores e gestores.  

DA CLASSIFICAÇÃO NA UNIDADE DE ENSINO

Art. 7º A Classificação da Unidade de Ensino é o 
resultado da soma do tempo de serviço na Unidade de 
Ensino com o tempo no Magistério Público Municipal de 
Cubatão, observando-se o período, a habilitação e o cam-
po de atuação, considerando-se os seguintes pesos:

I - na Unidade de Ensino: 0,01 ponto por dia trabalhado;

II - no Magistério Público Municipal de Cubatão: 0,05 
ponto por dia trabalhado.

§ 1º Para a realização do cálculo será considerado o 

ano com 365 dias e como data limite 30/06/2019,

§ 2º. Para efeito de contagem de tempo como professor 
na Unidade de Ensino, será considerado todo o período 
trabalhado naquela unidade incluído o tempo como Re-
gente quando for o caso, excluídas as faltas injustificadas, 
licenças sem vencimentos, afastamentos para o desen-
volvimento de projeto em outra unidade, desenvolvimen-
to de projetos especiais da Secretaria de Educação e aulas 
eventuais, inclusive dobras; 

§ 3º Nos casos de Transitoriedade, o tempo de serviço na 
Unidade de Ensino será contabilizado na unidade de atuação.

§ 4º A Unidade de Ensino deverá divulgar lista com a 
classificação de seus professores por período e disciplina, 
mantendo essas listas em livro próprio para fins de arqui-
vamento, após ciência de todos os interessados;

DA CLASSIFICAÇÃO NA SEDUC

Art. 8º  Professores e gestores serão classificados se-
gundo os campos de atuação previstos na LC 22/2004, 
entre seus pares de mesma situação funcional, gerando-se 
duas listas classificatórias:

I –  Classificação Básica;
II – Classificação por Títulos.

Art. 9º A Classificação Básica é formada apenas com 
o tempo de serviço de professores e gestores no seu re-
spectivo cargo, descontadas as faltas injustificadas e as 
licenças sem vencimentos, na ordem de 0,05 pontos por 
dia de exercício, considerando o ano com 365 dias e como 
data limite 30/06/2019, servindo para os processos de:

I - Gestores
a) Transitoriedade;
b) Regência;

II – Professores
a) Constituição de Jornada – nível SEDUC;
b) Manutenção de Jornada – nível SEDUC;
c) Transitoriedade;
d) Regência;
e) Ampliação de Jornada;
f) Carga Suplementar de Trabalho – nível SEDUC.

Art. 10 A Classificação por Títulos é o resultado 
da soma do tempo de serviço com o valor decorrente da 
contagem dos títulos apresentados pelos professores e ge-
stores, servindo para os processos de:

a) Remoção ex-officio;
b) Remoção por Títulos;
c) Lotação.

Art. 11 A Classificação Básica e a Classificação por 
Títulos serão publicadas pela Secretaria Municipal de Edu-
cação no sítio http://www.cubatao.sp.gov.br/servicos-serv-
idor/ itens Classificação Básica e Classificação por Títulos. 
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Art. 12 A Classificação por Títulos, além do tempo de serviço, observará os seguintes títulos:

Parágrafo único – Os professores e gestores regentes 
deverão apresentar títulos referentes aos últimos cinco 
anos, de 01/07/2014 a 30/06/2019 para fins de lotação, 
desde que já não os tenha apresentado anteriormente.

Art. 13 No caso de empate entre dois ou mais profes-
sores ou gestores, serão adotados os seguintes critérios 

de desempate:
I -   tempo de exercício na carreira do Magistério Mu-

nicipal de Cubatão;
II -  maior idade;
III - maior prole.

DOS RECURSOS
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Art. 14 Em havendo discordância na classificação, o 
professor e o gestor poderão interpor recurso por escri-
to nos seus respectivos processos, considerando o cal-
endário anexo.

Parágrafo único – O recurso deverá ser formal-
izado por meio de impresso próprio, disponível no site 
http://www.cubatao.sp.gov.br/servicos-servidor/ item 
Atribuição de Aulas, dirigido à Secretária de Educação, a 
ser protocolizado no local indicado no calendário anexo, 
devendo constar:

a) descrição da discordância;
b) fundamentação legal;
c) documentos comprobatórios.

Art. 15 Os recursos protocolizados serão julgados em 
caráter definitivo por comissão especialmente nomeada 
pela Secretária de Educação.

Parágrafo único – Os recursos que não respeitarem o 
estabelecido nesta resolução ou não respeitarem o prazo 
determinado pelo calendário anexo, serão recebidos e jul-
gados indeferidos.

DAS FASES DE ATRIBUIÇÃO

Art. 16 O processo de atribuição de aulas se dará em 
duas fases, sendo a primeira na Unidade de Ensino, con-
forme o estabelecido no § 2º do artigo 48 da LC 22/2004. 

I – na Unidade de Ensino:
Constituição de Jornada dos professores;
Manutenção da Ampliação de aulas dos professores 

do Ensino Fundamental II;
Atribuição de Carga Suplementar aos professores do 

Ensino Fundamental II.

II – na Secretaria de Educação
Remoção ex-officio – pela Classificação por Títulos;
Manutenção da Ampliação de aulas dos professores 

do Ensino Fundamental II não totalmente atendidos na 
Unidade de Ensino – pela Classificação Básica;

Remoção por Títulos – pela Classificação por Títulos;
Lotação – pela Classificação por Títulos;
Transitoriedade – pela Classificação Básica;
Regência – pela Classificação Básica;
Ampliação de Jornada dos professores do Ensino Fun-

damental II – pela Classificação Básica;
Atribuição de Carga Suplementar aos professores do 

Ensino Fundamental II não atendidos na Unidade de En-
sino – pela Classificação Básica;

Parágrafo único – A classificação a ser utilizada para 
todos os processos previstos para a Fase I será a Classifi-
cação da Unidade de Ensino. 

DA CONSTITUIÇÃO DE JORNADA DOS PROFES-
SORES

Art. 17. Compete ao Diretor, ouvidos os demais mem-

bros da Equipe Gestora, atribuir as classes e aulas aos 
Professores, considerando os critérios de perfil de for-
mação e atuação.

§ 1º Em razão do estabelecido no artigo 40 da LC 
22/2004 os professores deverão constituir sua jornada de 
12, 24 ou 26 aulas no mesmo período.

§ 2º Em virtude das variações anuais na demanda 
escolar, a Secretaria Municipal de Educação poderá re-
organizar as jornadas dos professores do Ensino Funda-
mental II.

Art. 18. Primeiramente os professores de Ensino Fun-
damental II constituirão sua Jornada Inicial de 12 aulas 
na Unidade de Ensino onde são titulares.

§ 1º Os professores do Ensino Fundamental II que at-
uam no Regime Integral de Trabalho, RIT, constituirão 
de imediato a jornada de 26 aulas que lhes são garantidas 
por lei devendo, quando  não for possível, ter atribuídas  
24 aulas  e mais duas em plantão de substituição. 

§ 2º Os professores do Ensino Fundamental II que não 
conseguirem constituir um total de 12 aulas no mesmo 
período na Unidade de Ensino onde são titulares, estarão 
inscritos automaticamente para a remoção ex-officio.

§ 3º Os professores de Ensino Fundamental II que at-
uam na Educação Especial, em razão de suas especifici-
dades, constituirão suas jornadas segundo os lotes esta-
belecidos pela Secretaria de Educação.

Art. 19 Em um segundo momento, os professores do 
Ensino Fundamental II que possuíam ampliação para jor-
nadas previstas na Resolução 15/2017 (24 ou 26 aulas com 
alunos) e fizeram opção de manutenção da ampliação, es-
colherão essas aulas obrigatoriamente na seguinte ordem: 

I - na Unidade de Ensino onde é titular, escolhendo, 
obrigatoriamente, 12 ou 14 aulas que estejam disponíveis 
na sua disciplina, conforme o número de aulas da ampli-
ação que possuía em 2019, independentemente de perío-
do e respeitado o acúmulo de cargo.  

II - na Secretaria de Educação, para os não contempla-
dos na Unidade de Ensino. 

§ 1º A manutenção da ampliação em Unidade de Ensi-
no distinta da sua titularidade é uma possibilidade excep-
cional que só ocorrerá se não houver  aulas disponíveis  
no local de lotação do professor, independentemente de 
período e respeitado o acúmulo de cargo, desde que haja 
compatibilização de horários. 

§ 2º Vencidas as etapas acima sem conseguir número 
suficiente de aulas para manutenção da ampliação, o pro-
fessor perderá a ampliação.  

Art. 20 Os professores do Ensino Fundamental II que 
não estavam ampliando em 2019 poderão se inscrever 
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para ampliar, atingindo 24 ou 26 aulas, conforme as jor-
nadas previstas na Resolução 15/2017, ou optar, durante a 
fase de atribuição da carga suplementar, pelo número de 
aulas que for de seu interesse.   

DA REMOÇÃO 

Art. 21 A Remoção de gestores e professores ocorrerá, 
respeitadas suas jornadas, nas seguintes modalidades:

I   – ex-officio;
II  – por títulos;
III – por permuta.

Parágrafo único - Os professores que atuam no Ensi-
no Fundamental II poderão se candidatar à remoção para 
uma unidade de ensino disponível, na seguinte conform-
idade:

professor RIT: pelas 26 aulas; 
professor titular de 12 aulas: pelas 12 aulas.

Art. 22  Para a Remoção serão oferecidas as vagas:
I    -  provenientes de aposentadoria, exoneração, falec-

imento e  readaptação funcional;
II  - decorrentes da perda de titularidade, de profes-

sores ou gestores que estejam afastados do cargo por mais 
de dois anos, considerando o período compreendido entre 
01/07/2017 e 30/06/2019, em razão de processo de read-
aptação ainda não concluído;

III - decorrentes de perda de titularidade, dos profes-
sores ou gestores que estiveram em afastamento médico 
por mais de dois anos, considerando o período compreen-
dido entre 01/07/2017 e 30/06/2019;

IV - remanescentes da redução de jornada de trabalho 
dos professores do Ensino Fundamental II;

V - decorrentes de afastamentos ou permuta de serv-
idores que estejam em atuação fora da Secretaria de Edu-
cação, por período superior a dois anos, conforme deter-
minado no Inciso V do artigo 38 da Lei Complementar 
22/04 e parecer da Procuradoria Municipal;

Parágrafo único - As Unidades de Ensino da Edu-
cação Infantil I oferecerão obrigatoriamente uma vaga de 
professor por classe. 

Os demais adultos necessários à proporcionalidade 
adulto/criança será indicada pela Secretaria de Educação, 
conforme previsto no parágrafo único do artigo 10 do De-
creto 10.696/2017. 

Sendo insuficiente o número dos profissionais indica-
dos no item anterior, as vagas remanescentes serão ofere-
cidas a professores.

DA REMOÇÃO EX-OFFICIO

Art. 23 Haverá excedente ou ex-officio quando o 
número de titulares da carreira do Magistério Público 
Municipal for maior que o número de cargos da unidade 
de ensino ou, no caso dos professores do Ensino Funda-
mental II, não for possível constituir a Jornada Inicial de 
12 aulas.

I – Do Professor:

a) a perda de titularidade do professor ocorrerá dentro 
de cada período, iniciando-se pelo candidato com menor 
pontuação na classificação por tempo de serviço na Uni-
dade de Ensino;

b) em caso de empate, perderá a titularidade o profes-
sor com menor tempo efetivo de serviço no Magistério 
Público Municipal de Cubatão.

II – Do Gestor:

a) a perda de titularidade do gestor dar-se-á consider-
ando a contagem de todo o tempo de serviço na Unidade 
de Ensino;

b) em caso de empate, perderá a titularidade o gestor 
com menor tempo de serviço no Magistério Público Mu-
nicipal de Cubatão.

Art. 24 A Remoção ex-officio antecede a Remoção 
por Títulos.

DA REMOÇÃO POR TÍTULOS

Art. 25 Os candidatos à Remoção por Títulos deverão 
comparecer, de acordo com calendário anexo, em local e 
horário previamente informado pela Secretaria de Edu-
cação.

Art. 26 A opção de escolha seguirá a Classificação 
por Títulos dos candidatos.

Art. 27 O cargo será declarado VAGO somente após a 
saída do titular por escolha. A seguir, será oferecido aos 
demais candidatos que estejam em classificação posterior 
à do profissional removido. 

Parágrafo único – Os candidatos inscritos para Re-
moção por Títulos terão uma única oportunidade de es-
colha de novo posto de trabalho dentre os cargos vagos 
oferecidos, sendo lhes vedada nova oportunidade de es-
colha neste mesmo processo anual de remoção. 

Art. 28 O candidato removido deverá apresentar-se 
à Unidade de Ensino de destino para entrega do en-
caminhamento até o primeiro dia útil posterior à data da 
atribuição, para efetivação de sua escolha.

DA REMOÇÃO POR PERMUTA

Art. 29 Os candidatos interessados no processo de 
Permuta só poderão efetuar a remoção, se ambos ainda 
não o tiverem feito ou se já tiver passado o interstício de 
3 anos da permuta anterior e, desde que o tempo faltante 
para aposentadoria não seja igual ou inferior a 2 (dois) 
anos.

§ 1º O requerimento de Permuta deverá ser entregue no 
prazo estabelecido no calendário anexo, com os dados fun-
cionais dos dois permutantes e a indicação dos lotes e Uni-
dades, sendo vedada permuta com mais de dois candidatos. 

§ 2º Sendo constatados vícios na permuta realizada 
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pelos interessados, o processo será revertido e a remoção 
anulada, sem prejuízo das demais cominações legais.

Art. 30 A Permuta apenas será considerada autoriza-
da após decisão da Secretaria Municipal de Educação, 
seguindo o disposto na Lei Complementar 22/04.

DA LOTAÇÃO

Art. 31 Estão inscritos automaticamente para o pro-
cesso de Lotação os professores e gestores:

I – que estiverem atuando como regentes;
II – que perderem titularidade;

§ 1º No momento de escolha do candidato, havendo 
cargo vago, a lotação será obrigatória. 

§ 2º Não deverão participar do processo de Lotação os 
professores e gestores que:

se encontrem em atuação fora da Secretaria de Edu-
cação;

estejam afastados em licença médica por período su-
perior a dois anos; 

estejam afastados das funções do cargo devido a pro-
cesso de readaptação não concluído.

Art. 32 A Lotação dar-se-á nas vagas remanescentes 
do concurso de Remoção e a partir da pontuação obtida 
na Classificação por Títulos, considerando sempre e ex-
clusivamente o tempo de serviço prestado na matrícula 
correspondente;

DA TRANSITORIEDADE

Art. 33 Os titulares interessados em se inscrever no 
processo de Transitoriedade deverão, obrigatoriamente, 
apresentar motivo significativo que justifique a neces-
sidade de transição para outro local de trabalho, uma vez 
que já foi garantida a professores e gestores esta opor-
tunidade, através dos processos de Remoção por Títulos 
e Permuta. 

§ 1º Os casos em que a motivação do pedido for por 
acúmulo de cargo, o interessado deverá, obrigatoria-
mente, anexar ao requerimento (disponibilizado no site) a 
declaração de horário da escola em que acumula.

§ 2º Os motivos serão analisados para fins de deferi-
mento ou indeferimento.

§ 3º As inscrições para este processo acontecerão 
após o processo de Remoção, no período indicado no cal-
endário anexo.

§ 4º Os pedidos de transitoriedade só serão deferidos 
por uma vez, podendo ser renovados por igual período, 
conforme o disposto no parágrafo 5º do artigo 47 da LC 
22/2004.

§ 5º Os candidatos deverão preencher e assinar a 
declaração constante no formulário de inscrição confir-

mando que ainda não transitaram ou só o fizeram por 
uma única vez.

§ 6º Constatadas divergências nas informações presta-
das a transição será anulada e o servidor responsabilizado. 

DA REGÊNCIA

Art. 34 As vagas oferecidas para a Regência serão as 
remanescentes dos processos de Lotação, de Transitorie-
dade, de impedimentos dos titulares e de classes criadas.

Parágrafo único – Consideram-se classes criadas, 
aquelas abertas depois de concluído o processo de de-
manda. 

Art. 35 Os professores e gestores que não conseguiram 
lotar estão automaticamente inscritos para o processo de 
Regência, exceto aqueles que não estejam exercendo as 
funções do cargo devido a processo de readaptação não 
concluído.

§ 1º Os servidores em processo de readaptação cita-
dos no caput, que tenham perdido sua titularidade pelo 
afastamento superior a dois anos, não terão aulas atribuí-
das, apenas aparecerão como “Professor em Processo de 
Readaptação” no local onde estejam atuando. 

§ 2º Os professores e gestores que não comparecer-
em ou não realizarem escolha, no processo de Regência, 
terão suas aulas ou Unidades de Ensino atribuídas com-
pulsoriamente.

§ 3º No decorrer do ano letivo o professor em Regência 
poderá vir a perder classes/aulas em razão do fechamento 
de salas ou turmas, sendo somente garantido o período 
em caso de impedimento por acúmulo de cargo. 

DA AMPLIAÇÃO DE JORNADA 
DOS PROFESSORES

Art. 36 A Ampliação de Jornada dar-se-á sempre em 
classes e aulas livres do Ensino Regular, vedada ampli-
ação na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e 
em aulas decorrentes de projetos especiais da Secretaria 
Municipal de Educação.

§ 1º O professor do Ensino Fundamental II poderá am-
pliar a jornada somente quando for possível atingir as jor-
nadas parcial (24 aulas com aluno) ou integral (26 aulas 
com aluno), conforme disposto no artigo 1º da Resolução 
15/2017.

§ 2º A ampliação de Jornada está condicionada à ad-
missibilidade do acúmulo legal.

Art. 37 Para a escolha de aulas em Ampliação de Jor-
nada será usada a Classificação Básica.

Art. 38 Poderá ser vedada a Ampliação de Jornada ao 
professor:
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I  - que apresentou, no período de 01 de julho de 2018 
até 30 de junho de 2019, mais de 60 (sessenta) dias de 
faltas consecutivas ou 45 (quarenta e cinco) interpoladas, 
excluindo as faltas abonadas, licença gestante ou afasta-
mento por convênios;

II -  que se encontra em processo de readaptação;
III - que for condenado em processo administrativo ou 

disciplinar.
IV-  que esteja em licença médica no ato da escolha.

DA ATRIBUIÇÃO DE CARGA SUPLEMENTAR DOS 
PROFESSORES

Art. 39 O professor do Ensino Fundamental II su-
jeito às jornadas de 100 a 180 horas mensais poderá ex-
ercer carga suplementar de trabalho docente, desde que 
o número de horas-aula mensais da jornada acrescida da 
carga suplementar não exceda a 200 horas-aula sema-
nais, conforme previsto no Art. 22 da LC 22/2004. 

Parágrafo único - As aulas e classes livres rema-
nescentes dos processos de atribuição, que não se des-
tinarem ao chamamento para nomeação de novos profes-
sores, e as aulas e classes disponíveis para substituição de 
professores nos seus impedimentos poderão ser atribuídas 
em caráter temporário, compondo a Carga Suplementar. 

Art. 40 A Carga Suplementar poderá ser vedada àque-
le professor que: 

I - apresentou, no período de 01 de julho de 2018 até 
30 de junho de 2019, mais de 60 (sessenta) dias de fal-
tas consecutivas ou 45 (quarenta e cinco) interpoladas, 
excluindo as faltas abonadas, licença gestante ou afasta-
mento por convênios;

II -  se encontra em processo de readaptação;
III - for condenado em processo administrativo ou dis-

ciplinar;
IV - esteja em licença médica no ato da escolha.

Art. 41 O professor que assumir aulas e classes em 
Carga Suplementar poderá perdê-las nas seguintes ocor-
rências: 

I  -  frequência irregular;
II -  retorno do titular de cargo;
III - ingresso de professor;
IV - não alcance dos objetivos propostos em projeto.

Art. 42 O professor não poderá desistir de parte das 
aulas em Carga Suplementar, caso assim queira, deverá 
desistir da sua totalidade.  

Art. 43 A perda da Carga Suplementar está condicio-
nada à frequência irregular, sendo esta caracterizada por 
ausências em número igual ou superior a 20% (vinte por 
cento) do total mensal das aulas a ele atribuídas a título de 
Carga Suplementar.

Parágrafo único – Ao Professor que perder a Carga 
Suplementar fica vedada nova atribuição durante o re-
spectivo ano letivo.

Art. 44 A atribuição de Carga Suplementar se dará 
primeiro na Unidade de Ensino e posteriormente na Sec-
retaria de Educação. 

Art. 45 Esgotados os processos de atribuição, per-
sistindo turmas de Educação Infantil I, Educação Infan-
til II ou Ensino Fundamental I para serem oferecidas em 
substituição, sem que tenha ocorrido processo seletivo 
para essas substituições, a Secretaria de Educação poderá 
vir a oferecer aulas eventuais a profissionais interessados, 
em caráter estritamente excepcional e precário. 

Parágrafo único - O mesmo poderá acontecer com 
professores das turmas de Ensino Fundamental II se já 
não houver mais interessados com capacidade para as-
sumir aulas dentro do limite entre a Jornada e a Carga 
Suplementar, que é de 200 horas aulas mensais.

DA ORGANIZAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO NAS
UNIDADES DE ENSINO

Art. 46 O diretor da Unidade de Ensino deverá regis-
trar em livro próprio todos os atos de atribuição realiza-
dos na escola.

§ 1º Deverão ser observados os seguintes passos:

1. colher a opção e assinatura dos professores do En-
sino Fundamental II  nas listas para manutenção, redução e 
ampliação de aulas, lotados na Unidade de Ensino; 

2. receber os títulos de todos os titulares da Unidade 
de Ensino e dos regentes;

3. preencher a lista apontando os professores que 
estão ex officio;

4. preencher a lista apontando os regentes da Uni-
dade de Ensino;

5. encaminhar todas as listas acima descritas e 
os envelopes dos títulos dos seus professores para a 
Comissão de Atribuição;

6. efetuar a classificação interna dos professores tit-
ulares;

7. constituir a jornada de todos os professores titu-
lares nas Atas de Atribuição de Aulas;

8. atribuir as aulas da manutenção de ampliação aos 
professores titulares do Ensino Fundamental II;

9. encaminhar para a Comissão de Atribuição as 
seguintes Atas:

- Atribuição de Aulas, dos diversos segmentos de pro-
fessores, com o saldo de aulas para fins de atribuição - 
nível SEDUC;

- Registro de Atribuição da Equipe Gestora;
- Registro de Postos de Trabalho de Funcionários;
10. retirar e encaminhar as Atas de Atribuição de 

Aulas dos professores do Ensino Fundamental II junto à 
Comissão de Atribuição, conforme o estabelecido no cal-
endário.

11. atribuir a Carga Suplementar dos professores tit-
ulares do Ensino Fundamental II;

12. verificar se todos os registros foram realizados no 
livro de atribuição;

13. arquivar os títulos apresentados para fins de clas-
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sificação no prontuário dos professores.

§ 2º Os atos de atribuição de aulas, nos impedimen-
tos do diretor, serão realizados pelo membro da Equipe 
Gestora responsável pela Unidade de Ensino. 

  DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47 Havendo necessidade, ao longo do ano, 
poderão ser feitas atribuições de aulas livres ou em sub-
stituição.

Art. 48 As aulas relativas aos projetos especiais de-
senvolvidos na Rede Municipal de Ensino serão atribuí-
das obedecendo a critérios específicos de perfil e legis-
lação específica.  

Art. 49 Havendo demanda da Secretaria Municipal 
de Educação, mediante avaliação preliminar técnico-ad-
ministrativa, poderá ocorrer movimentação de membros 
de Equipes Gestoras não prevista nos artigos anteriores 
desta Resolução. 

Art. 50 As aulas e classes livres da Educação de Jov-
ens e Adultos - EJA não estarão disponíveis para fins de 
Constituição de Jornada, Ampliação, Remoção e Lotação.  

Art. 51 A Secretaria de Educação estabelecerá, ao fi-
nal do primeiro semestre, a data de atribuição para o 2º 
semestre da Educação de Jovens e Adultos – EJA.

Art. 52 Os candidatos inscritos nos processos elen-
cados nesta resolução deverão acompanhar os dias de 
horários previstos para a atribuição, comparecendo às 
bancas dentro do horário estabelecido. 

Parágrafo único – O atraso será caracterizado quando 
a banca chamar o candidato para a escolha na mesa de 
atribuição e este não estiver presente na sala.

Art. 53 Casos omissos serão decididos pela Comissão 
de Atribuição e normas complementares poderão ser ex-
pedidas.

Art. 54 A presente Resolução entrará em vigor a par-
tir da presente data, revogando-se as disposições em con-
trário, em especial as Resoluções 04/2018/SEDUC/GS e 
07/2018/SEDUC/GS. 

ORIGINAL ASSINADO

Márcia Regina Terras Geraldo
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Cubatão, 2 de setembro de 2019.

UMEs
Srs. Diretores

A Secretaria Municipal de Educação divulga, anexa ao presente:
A Resolução nº 08/2019, que regulamenta e estabelece as normas para os Processos de Atribuição de Unidades para 

Equipes Gestoras e de Classes e Aulas para Professores com vistas ao ano letivo de 2020. 
Calendário do Processo de Atribuição;
Formulário para apresentação de títulos.
Lista para opção de jornada;
Lista de professores ex-officio;
Lista de professores e gestores regentes;

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO

Márcia Regina Terras Geraldo
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº ADM-051/2019. Contratante: P.M.C. P.A.: 3211/2019. Contratada: CORTEZ DE LIMA LEITURA JURÍ-
DICA LTDA. Ass.: 14/08/2019. Obj: Prestação diária de serviços de leitura e recorte de publicações disponibiliza-
das em diários oficiais.Valor: R$ 10.800,00. VIGÊNCIA: 12 meses,contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais períodos, na forma da lei. Modalidade: Dispensa de Licitação.

Cubatão, 04 de Setembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações – Chefe.

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Nº ADM-064/2019. Contratante: P.M.C. P.A.: 7658/2018. Contratada: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA. Ass.: 
03/09/2019. Obj: Contratação de empresa especializada para a fabricação dos portais da cidade, nos termos do memorial 
descritivo que integra o edital, obedecendo integra e rigorosamente as condições e especificações do Convite nº 04/2019, 
bem como a proposta da Contratada e que são parte integrante e indissociável do presente contrato.Valor: R$ 326.206,51. VI-
GÊNCIA: 06 meses, contados a partir da assinatura da respectiva ordem de serviço. Modalidade: Convite. Proponentes: 01. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações – Chefe.
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Ano II - No. 266 Poder LegislativoCubatão, quarta-feira, 4 de setembro de 2019

Diário Oficial Eletrônico
Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018 www.cubatao.sp.gov.br/diariooficial www.cubatao.sp.leg.br/diariooficial Responsável: Fábio Alves Moreira

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2019

R.Q. Nº 07-11-02/2017; INEXIGIBILIDADE Nº 07/2017; CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CU-
BATÃO; OBJETO: REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNIC-
IPAL DE CUBATÃO PARA ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE; CON-
TRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE; VALOR TOTAL: R$ 37.908,00 (TRINTA E 
SETE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS); VIGÊNCIA: 01 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE AGOSTO DE 2020; 
CÓDIGO DA DOTAÇÃO: 339036.07 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – ESTAGIÁRIOS E 
339039.79 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATI-
VO, TÉCNICO E OPERACIONAL.

FRANCENEIDE DE MORAIS SANTOS SILVA
Chefe da DVA

DVA/tep

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 030
de 03 de setembro de 2019

ALTERA O ART. 146 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DE 09 DE ABRIL DE 1990, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA: MESA DA CÂMARA

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO,  nos  termos  do  § 2º, do artigo 45, da Lei Orgânica do 
Município, promulga a seguinte EMENDA:

Art. 1º O art. 146 da Lei Orgânica Municipal, de 09 de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 146 -  A desafetação de bens públicos subordinada à exigência de interesse público, devidamente justificada, 

será sempre precedida de autorização legislativa.” 
Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação.

Sala D. Helena Meletti Cunha, 03 de setembro de 2019.

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

AGUINALDO ALVES DE ARAÚJO  
1º Secretário

LAELSON BATISTA SANTOS
2º Secretário

Sala Vereador Aristides Lopes dos Santos, 03 de setembro de 2019.

Wanderley Mange de Oliveira
Diretor-Secretário
Proc. nº 668/2019
Pelom nº 02/2019
DVL/Gilmar
Visto/Sartorato
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Diário Oficial Eletrônico de Cubatão
Jornalista responsável: Marisol Thiare Inez de Andrade Nunes - MTb 58160

Responsável pela diagramação: Júlio Cesar Chaves MTb.065882-SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Presencial nº 12/2019
Abertura dia 17/09/2019 às 11:00 horas

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
tipo Menor Preço Unitário

Edital completo na Divisão de Contabilidade, à Praça dos Emancipadores, s/nº - Bloco Legislativo - Cubatão-SP, ou 
no site www.cubatao.sp.leg.br.

Cubatão, 04/09/2019.

Kleber Alvarenga Campos Almeida
Pregoeiro


