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Introdução

A Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, é constituída na forma da legislação pertinente em 
vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é ad-
ministrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei 3.039/2005 e a Resolução CMN nº 
3.992/2010 e posteriores alterações, que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do plano de benefício 
administrado pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). A presente Política de Investimentos (P.I.) foi discutida 
e aprovada pelo Conselho Administrativo do FUNPREVI em reunião extraordinária, que ocorreu em 20/12/2019.

Definições

Ente Federativo: Município de Cubatão, Estado de São Paulo
Unidade Gestora: Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
CNPJ: 47.498.340/0001-58
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Meta de Retorno Esperada: INPC + 6,00% a. a.
Categoria do Investidor: Geral

Gestão Previdenciária (Pró Gestão)

A adoção das melhores práticas de Gestão Previdenciária, de acordo com a Portaria MPS Nº 185, de 14 de maio de 
2015, tem por objetivo incentivar a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão a adotar melhores práti-
cas de gestão previdenciária, que proporcione maior controle dos seus ativos e passivo e mais transparência no relaciona-
mento com os segurados e a sociedade. Tal adoção garantirá que os envolvidos no processo decisório do RPPS cumpram 
seus códigos de conduta preacordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres. 

Assim, com as responsabilidades bem definidas, compete ao Comitê de Investimentos, a elaboração da Política de 
Investimento (P.I.), que deve submetê-la para aprovação ao Conselho de Administração, o agente superior nas definições 
das políticas e das estratégias gerais da Instituição. 

Ainda de acordo com os normativos, esta P.I. estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidas na gestão dos 
recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob a administração deste RPPS, visando atingir e 
preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e a solvência do plano.

As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legislação 
aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda 
que não estejam transcritas neste documento.

Comitê de Investimentos
De acordo com a Portaria MPS nº 440/13 e o Decreto nº 9953 de 22/10/2012, o Comitê de Investimento da Caixa de 

Previdência é nomeado pelo Conselho Administrativo da Autarquia, exigindo-se que o membro escolhido seja servidor 
público vinculado ao Fundo, possuindo caráter consultivo. O fato de em sua composição estarem presentes pessoas tec-
nicamente preparadas permite que o mesmo seja responsável por zelar pela implementação desta Política de Investimento 
e realizar recomendações junto à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. Neste colegiado, podem ainda 
participar especialistas externos para auxiliar em decisões mais complexas ou de volumes mais representativos.

O comitê de investimento é formado por atualmente por 5 membros, sendo a maioria deles certificados conforme 
disposto a seguir:

Tipo de Certificação Profissional Quantidade de Membros Certificados Data de Vencimento da Certificação

Certificação Profissional ANBIMA: CPA – 10 2 28/11/2020
11/12/2022

Certificação de Especialista em Investimen-
to ANBIMA: CEA 1 04/07/2021

Consultoria de Investimentos
A consultoria de investimentos terá a função de auxiliar o RPPS de Cubatão no acompanhamento e monitoramento 

do desempenho do risco de mercado e do enquadramento das aplicações dos recursos. Essa consultoria deverá ser cadas-
trada junto a CVM única e exclusivamente como consultora de valores mobiliários.

Diretrizes Gerais
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta P.I. buscam garantir, ao longo do tempo, a segurança, 

liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do RPPS de Cubatão, bem como 
procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou 
adequados aos objetivos traçados.

Esta P.I. entrará em vigor em 01 de janeiro de 2020. O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração com-
preende o período de 12 meses que se estende de janeiro a dezembro de 2020.

Esta política está de acordo com a Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações e a Portaria MPS nº 519/11 e alterações que 
dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios bem como parâmetros mínimos para as alocações de recursos e limites, utilização 
de veículos de investimento e a meta de rentabilidade.

Adicionalmente este documento trata da metodologia adotada para o apreçamento dos ativos financeiros e gerencia-
mento de riscos, em consonância com as definições constantes na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações.

Em havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante a vigência 
deste instrumento, esta P.I. e os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabi-
lidade ou exposição desnecessária a riscos, conforme definições constantes na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações. 
Caso seja necessário, deve ser elaborado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, sempre com 
o objetivo de preservar os interesses do RPPS de Cubatão, desde que este plano não seja contrário ao arcabouço legal 
constituído.
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Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias da nova legislação 
for excedido, o RPPS deverá comunicar oficialmente a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.

Modelo de Gestão
A gestão das aplicações dos recursos de acordo com o Artigo 3º, §5º, Inciso II da Portaria MPS nº 519/11 e alterações 

da Caixa de Previdência, será própria, ou seja, o RPPS realizará diretamente a execução da P.I. de sua carteira, decidindo 
sobre as alocações dos recursos e respeitados os parâmetros da legislação e definidos nesta P.I.

Segregação de Massa
O FUNPREVI possui segregação de massa do seu plano de benefícios desde 26/05/2009, através da Lei Ordinária nº 

3316/2009.
A Segregação de Massa de segurados do RPPS é uma separação desses segurados em três grupos distintos, a partir da 

definição de uma data de corte, sendo intitulados de Plano Financeiro – Primeira Massa, Plano Financeiro – Segunda 
Massa e Plano Previdenciário – Terceira Massa. Essa data de corte não poderá ser superior a data de implementação 
da segregação.

O Plano Financeiro é um sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as contribuições a serem 
pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo 
de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de Fundo 
Financeiro.

O Plano Previdenciário é um sistema estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos 
compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo 
conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples.

Meta de Retorno Esperado
Para o exercício de 2020, a Caixa de Previdência prevê que o seu retorno esperado será no mínimo o INPC, acrescido 

de uma taxa de juros de 6,00% a.a.
A escolha do INPC, justifica-se devido a este ser o mesmo índice de preços que a Prefeitura utiliza para conceder a 

reposição inflacionária anual do salário dos servidores, como forma de coerência para evitar descasamento entre o cresci-
mento do passivo atuarial e do ativo atuarial.

A escolha da taxa de juros real de 6,00% justifica-se devido ao fato de a Caixa de Previdência buscar uma taxa de 
juros compatível com o crescimento do seu passivo atuarial, desde que essa seja no máximo 6,00% a.a., como forma de 
coerência para evitar descasamento entre o crescimento do passivo atuarial e do ativo atuarial.

 Aderência das Metas de Rentabilidade
As metas de rentabilidade definidas no item anterior estão aderentes ao perfil da carteira de investimento e das 

obrigações do plano. 
Verificamos que a meta atuarial do RPPS cresceu nos últimos três anos às seguintes taxas:
2017 – Meta Atuarial: 8,11% 
2018 – Meta Atuarial: 9,59%
2019 – Meta Atuarial: 8,91% - Posição em 29/11/2019

Verificamos ainda que a rentabilidade da carteira nos últimos três anos está aderente à meta de rentabilidade escolhi-
da, conforme o histórico abaixo:

2017 – FUNPREVI: 12,32%
2018 – FUNPREVI: 9,73%
2019 – FUNPREVI: 15,15% - Posição em 29/11/2019

Carteira Atual 
A carteira atual, de acordo com a tabela abaixo, demonstra os percentuais de alocação assim como os limites legais 

observados por segmento na data 29/11/2019. 

SEGMENTO LIMITE LEGAL (Resolução CMN N° 3.992/11) CARTEIRA 
Renda Fixa 100% 84,98 %
Renda Variável e Investimentos Estruturados 30% 15,02 %

Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação
A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários futuros, contribuem para a for-

mação de uma visão ampla do RPPS e do ambiente em que este se insere, visando assim a estabilidade e a solidez do sistema. 
O grau de maturação, suas especificidades e as características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconôm-

ico, determinam as seguintes diretrizes dos investimentos: 
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A alocação dos recursos nos diversos segmentos;
Os limites máximos de aplicação em cada segmento e prazos de vencimentos dos investimentos; e
A escolha por ativos que possuem ou não amortizações ou pagamento de juros periódicos, dentre outros.

 Cenário

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que deve levar em consid-
eração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer.

O cenário utilizado corresponde ao Boletim Focus (29/11/2019) que representa a média das expectativas dos principais 
agentes de mercado.

Nesse cenário exposto acima, o FUNPREVI está com a sua carteira de investimentos aderente aos indicadores, po-
dendo assim capitalizar a rentabilidade dos seus principais fatores de riscos investidos e se manter aderente também a 
meta de rentabilidade proposta.

 Alocação Objetivo

A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos definidos pela 
Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações. Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser 
perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo. 

Tipo de Ativo Limite Legislação Limite Inferior Alocação Objetivo Limite Superior Enquadramento
Títulos Públicos 100% 0%  100% Art. 7º, I, “a”
Fundos 100% Títulos Públicos – 
Referenciado

100% 0% 40% 100% Art. 7º, I, “b”

Fundos de Índice 100% Títulos 
Públicos – Referenciado

100%  0%  100% Art. 7º, I, “c”

Operações Compromissadas 5% 0%  5% Art. 7º, II
Fundos Renda Fixa Referenciados 60% 0% 5% 60% Art. 7º, III, “a”
Fundos de Índice Renda Fixa 
Referenciados

60% 0%  60% Art. 7º, III, “b”

Fundos de Renda Fixa 40% 0% 23,85% 40% Art. 7º, IV, “a”
Fundos de Índice de Renda Fixa 40% 0%  40% Art. 7º, IV, “b”
Letras Imobiliárias Garantidas 20% 0%  20% Art. 7º, V, “b”
Cédula de Depósito Bancário 15% 0%  15% Art. 7º, VI, “a”
Poupança 15% 0%  15% Art. 7º, VI, “b”
Cota Sênior de FIDC 5% 0% 0,05% 5% Art. 7º, VII, “a”
Fundos Renda Fixa “Crédito 
Privado”

5% 0% 1,10% 5% Art. 7º, VII, “b”

Fundo de Debêntures 5% 0%  5% Art. 7º, VII, “c”
Fundos de Ações Referenciados 30% 0% 4% 30% Art. 8º, I, “a”
Fundos de Índices Referenciados 30% 0%  30% Art. 8º, I, “b”
Fundos de Ações 20% 0% 20% 20% Art. 8º, II, “a”
Fundos de Índice de Ações 20% 0%  20% Art. 8º, II, “b”
Fundos Multimercados 10% 0%  10% Art. 8º, III
Fundos de Participações 5%  0%  5% Art. 8º, IV, “a”
Fundos de Investimentos Imobi-
liários

5% 0% 1% 5% Art. 8º, IV, “b”

Fundos de Ações - Mercado de 
Acesso

5%  0%  5% Art. 8º, IV, “c”

 Renda Fixa - Dívida Externa 10% 0%  10% Art. 9º A, I
Fundos de Investimento no Exte-
rior

10%  0% 5% 10% Art. 9º A, II

Ações - BDR Nível I 10% 0%  10% Art. 9º A, III
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A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quan-
do da elaboração deste documento, conforme já descrito no item 13.

 Apreçamento de ativos financeiros
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais a Caixa de Previdência 

aplica seus recursos devem ser marcados a valor de mercado (exceto os ativos pertencentes às carteiras dos Fundos regi-
dos pela Portaria MPS nº 65 de 26/02/2014 e os Títulos Públicos Federais contabilizados pelos custo de aquisição acres-
cidos dos rendimentos auferidos, em conformidade com a Portaria MF nº 04 de 05/02/2018), de acordo com os critérios 
recomendados pela CVM, pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações. 

O método e as fontes de referência adotados para apreçamento dos ativos pelo RPPS de Cubatão são os mesmos 
estabelecidos por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante. 

É recomendado que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas e em bolsas de valores 
e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do valor real de mercado.

No caso da aquisição direta de títulos públicos federais é de fundamental importância que no ato da compra sejam 
observadas as taxas indicativas e respectivos Preços Unitários (PUs)  divulgados diariamente pela ANBIMA e, ainda, 
que além de efetuar a compra em plataformas eletrônicas e, consequentemente, custodiar os mesmos através do CNPJ da 
Caixa de Previdência de Cubatão no SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), não esquecer de fazer, no dia 
da compra, a escolha do critério contábil que o título será registrado até o seu vencimento: ou será marcado a mercado, 
ou será marcado na curva, pela sua taxa de aquisição.

 Gestão de Risco 
Em linha com o que estabelece a Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações, este tópico estabelece quais serão os 

critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos. O objetivo deste tópico é demonstrar a análise dos 
principais riscos destacando a importância de estabelecer regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e 
monitorar os riscos aos quais os recursos do plano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, 
operacional, legal, terceirização e sistêmico.

16.1 Risco de Mercado
O acompanhamento do risco de mercado será feito através do cálculo do VaR (Value a Risk) por cota, que estima, com 

base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda máxima esperada.

16.1.1 VaR
Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do cálculo do VaR por cota, com 

o objetivo da Caixa de Previdência controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios.

O controle de riscos (VaR) será feito de acordo com os seguintes limites:

MANDATO LIMITE
Renda Fixa 5 %
Renda Variável 20 %

16.2 Risco de Crédito
16.2.1 Abordagem Qualitativa

O RPPS de Cubatão utilizará para essa avaliação de risco de crédito os ratings atribuídos por agência classificadora 
de risco de crédito atuante no Brasil.

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com suas carac-
terísticas a seguir:

ATIVO RATING EMISSOR RATING EMISSÃO
Títulos emitidos por instituição não financeira X X
FIDC X
Títulos emitidos por instituição financeira X

Os títulos emitidos por instituições não financeiras podem ser analisados pelo rating de emissão ou do emissor. No 
caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações, será considerado, para fins de enquadramento, o pior 
rating.

Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui rating por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com 
a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir. 
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 AGÊNCIA FIDC INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA
PRAZO - Longo prazo Longo prazo
Standard & Poors brA- brA- brA-
Moody’s A3.br A3.br A3.br
Fitch Ratings A-(bra) A-(bra) A-(bra)
SR Ratings brA brA brA
Austin Rating brAA brAA brAA

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria 
grau de investimento e considerados como baixo risco de crédito, conforme definido na Resolução CMN nº 3.992/10 e 
alterações, desde que observadas as seguintes condições:

Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior às que constam na 
tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo e não poderão ser objeto de investimento;

Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de enquadramento, o pior rating;

No caso de ativos de crédito que possuam garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, será considerada como 
classificação de risco de crédito a classificação dos ativos semelhantes emitidos pelo Tesouro Nacional, desde que res-
peitados os devidos limites legais;

O enquadramento dos títulos será feito com base no rating vigente na data da verificação da aderência das aplicações 
à política de investimento.

No ato do Credenciamento de cada um dos gestores dos fundos de investimentos, também será verificado o rating de 
Gestão de cada um deles.

16.3 Risco de Liquidez 
O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:

Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo);
 Possibilidade de redução da demanda de mercado (Ativo).

Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como eles serão geridos.

A.  Indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo)

A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégi-
co dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou fluxos incompatíveis com as 
necessidades do plano pode gerar um descasamento.

B.  Redução de demanda de mercado (Ativo)
A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência de deman-

da pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita com base no percentual da 
carteira que pode ser negociada.

O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, onde será 
analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 dias).

HORIZONTE PERCENTUAL MÍNIMO DA CARTEIRA

De 0 a 30 dias 90%

De 30 dias a 365 dias 0%

Acima de 365 dias 0%

16.4 Risco Operacional 
Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de pro-

cessos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Dessa forma a gestão desse risco será a implementação de 
ações que garantam a adoção de normas e procedimentos de controles internos, alinhados com a legislação aplicável. 
Dentre os procedimentos de controle podem ser destacados: 
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A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos 
anteriores; 

O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos; 
Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do processo decisório de investi-

mento; e 
Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos no processo planejamen-

to, execução e controle de investimento.
O RPPS de Cubatão não fez a adesão ao Programa Pró Gestão para o exercício de 2020.

  16.5 Risco de Terceirização 
Na administração dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial dos investimentos do 

RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades a gestores externos, porém não isenta o RPPS de 
responder legalmente perante os órgãos supervisores e fiscalizadores. 

Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha um processo formalizado para escolha e acompan-
hamento de seus gestores externos, conforme definições na Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações e demais normativos 
da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. No Credenciamento, o procedimento de seleção de gestores pelo 
RPPS deve conter histórico, justificativas, documentação relacionada, entre outros.

 16.6 Risco Legal
O risco legal está relacionado a não conformidade com normativos internos e externos, podendo gerar perdas finan-

ceiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos. 
O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito por meio:

Da realização de relatórios de compliance que permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da 
legislação em vigor e à política de investimento, realizados com periodicidade mensal e analisados pelos Conselhos do 
FUNPREVI;

Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.

 16.7 Risco Sistêmico
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, 

como a falência de um banco ou de uma empresa. Apesar da dificuldade de gerenciamento deste risco, ele não deve ser 
relevado. É importante que ele seja considerado em cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de 
mecanismos de antecipação de ações aos eventos de risco.

Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve levar em consider-
ação os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a diversificação de gestores externos de 
investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância desses prestadores de serviço em um evento de crise.

16.8 Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento
O desenquadramento passivo pode ocorrer de diferentes maneiras e, mesmo com todos os esforços para que não ocor-

ra nenhum tipo de desenquadramento, esse tipo de situação não deve ser totalmente descartada.
Em caso de ocorrência desse tipo de desenquadramento, o Comitê de Investimentos do RPPS se reunirá para analisar, 

caso a caso, com o intuito de encontrar a melhor solução, objetivando sempre a preservação do patrimônio do RPPS.

Considerações Finais
Este documento será disponibilizado por meio de publicação em diário oficial de Cubatão e no site oficial da Caixa de 

Previdência, além de afixação no mural de publicações da Autarquia, a todos os servidores, participantes e interessados 
e os casos omissos deverão ser dirimidos pelo Conselho de Administração.

20/12/2019

Aparecido Amaral de Carvalho
Superintendente

CPF: 047.022.468-10

Rafael Henrique Motta
Presidente do Conselho de Administração

CPF: 383.501.408-01
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ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que diante dos elementos constantes no processo administrativo nº 953/2019, HO-
MOLOGO o procedimento licitatório referente ao CONVITE nº 12/2019 e ADJUDICO o objeto do certame à seguinte 
empresa:

ITEM EMPRESA VENCEDORA VALOR PROPOSTO

01 NBJ SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA R$ 105.000,00

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que diante dos elementos constantes no processo administrativo nº 15719/2019, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao CONVITE nº 14/2019 e ADJUDICO o objeto do certame à 
seguinte empresa:

ITEM EMPRESA VENCEDORA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
1 METALPLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 5.000,00 R$ 75.000,00
2 METALPLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 5.000,00 R$ 25.000,00

TOTAL R$ 100.000,00

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que diante dos elementos constantes no processo administrativo nº 16.344/2019, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao CONVITE nº 20/2019 e ADJUDICO o objeto do certame à 
seguinte empresa:

ITEM EMPRESA VENCEDORA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

01 ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 5.174,40 R$ 77.616,00
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Cubatão, 27 de Dezembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

Aviso de retificação de licitação

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE DATA DA ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALI-
DADE PREGÃO ELETRÔNICO A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP, O. C. 828300801002019OC00099. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N.º 1210/2019. EDITAL DE PREGÃO N.º 103/2019. ONDE LÊ-SE ABERTURA: 27/12/2019, ÀS 12 HORAS, 
LEIA-SE 03/01/2020 ÀS 12 HORAS. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ES-
PECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E INVOLUNTÁRIA DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS E 
DEPENDENTES QUÍMICOS E PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DE DEPENDENTES QUÍMICOS.

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. Informações através do telefone (13) 3372-1111.

Cubatão, 27 de dezembro 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 842/2018, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 106/2019, Oferta de Compra nº 
828300801002019OC00096, 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 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI 53.144,00

Cubatão, 27 de dezembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que diante dos elementos constantes no processo administrativo nº 12666/2019, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao CONVITE nº 11/2019 e ADJUDICO o objeto do certame à 
seguinte empresa:
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ITEM EMPRESA VENCEDORA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
1 MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI R$ 1.381,00 R$ 1.381,00
2 MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI R$ 2.068,00 R$ 4.136,00
3 MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI R$ 2.311,00 R$ 4.622,00
4 MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI R$ 2.603,00 R$ 5.206,00
5 MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI R$ 4.354,00 R$ 8.708,00
6 MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI R$ 916,00 R$ 916,00
7 MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI R$ 995,00 R$ 3.980,00
8 MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI R$ 1.296,00 R$ 2.592,00
9 MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI R$ 1.426,00 R$ 2.852,00

TOTAL R$ 34.393,00

Cubatão, 26 de Dezembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

COMUNICADO

CONVITE N. º 19/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 13067/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ORGANIZAÇÃO, PREMIAÇÃO, ARBITRAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Comunicamos que nenhum interessado em participar do certame em referência se apresentou. Constatada a ausência 
de interessados, a Comissão declarou a licitação deserta.

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que diante dos elementos constantes no processo administrativo nº 11.192/2019, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 104/2019, Oferta de Compra nº 
828300801002019OC00094, 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 Negociado do Item (R$)
2 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA 6.019,00

Itens fracassados: 1, 3, 4, 5, 6 e 7.
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Cubatão, 27 de dezembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

CONVITE N. º 16/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9953/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CAMINHO SÃO 

GERALDO - SÍTIO NOVO - VILA ESPERANÇA - CUBATÃO/SP

Após análise e julgamento da documentação apresentada, segue a decisão da Comissão Permanente de Licitação:

Empresa CNPJ Situação
AGILE PG EIRELI 27.370.110/0001-00 HABILITADA
DANIEL MARÇAL ZANOTTI ENGENHARIA 27.750.567/0001-31 INABILITADA

MOTIVO DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA DANIEL MARÇAL ZANOTTI ENGENHARIA:
- Não apresentou atestados / acervo técnico para comprovação da qualificação técnico profissional e operacional (itens 

6.2.8 e 6.2.9 do edital).

Fica aberto o prazo para apresentação de recursos quanto à habilitação pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. 
O processo ficará disponível para vistas mediante solicitação junto ao Departamento de Suprimentos.
Eventuais recursos deverão ser protocolados no Departamento de Suprimentos no seguinte endereço: Praça dos Eman-

cipadores, 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.
Informamos ainda que, caso os licitantes renunciem por escrito ao direito de interpor recurso, a reabertura do certame 

acontecerá no dia 30/12/2019 às 10 horas.

Cubatão, 27 de dezembro de 2019.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Presidente

AUTORIZA A COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E 
CRÉDITOS ENTRE O MUNICÍPIO DE CUBATÃO E 
OS CONTRIBUINTES, BEM COMO A UTILIZAÇÃO 
DO INSTITUTO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA 
EXTINÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICI-
PAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I

LEI COMPLEMENTAR Nº 109
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autor-
izado a proceder ao encontro de contas entre o Município 
e os contribuintes para a extinção de créditos tributários 
e fiscais, nos termos do artigo 156, inciso II, e, do artigo 
170, da Lei Complementar Federal nº 5.172, de 25 de out-
ubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
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CAPÍTULO II
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS

Art. 2º Será admitida a compensação de créditos 
líquidos e certos do contribuinte perante a Secretaria Mu-
nicipal de Finanças, decorrentes do seu direito de restitu-
ição de tributos indevidamente pagos aos cofres públicos, 
com seus débitos tributários, relativos a quaisquer tribu-
tos de competência deste Município, vencidos ou vincen-
dos, ainda que não sejam da mesma espécie, respeitando 
o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.

§ 1º Denomina-se aproveitamento de crédito, para 
os efeitos deste artigo, a utilização de crédito tributário 
pago indevidamente pelo contribuinte para quitação de 
débito relativo a tributos municipais, quando se eviden-
ciar na documentação que instrui o pedido o fato do con-
tribuinte, por equívoco próprio ou do órgão lançador, ter 
recolhido o tributo de forma errônea ou em duplicidade

§ 2º Denomina-se compensação, para efeitos deste 
artigo, a utilização de crédito tributário pago indevida-
mente pelo contribuinte para quitação de débito relativo 
a qualquer outra espécie de tributo, quando se evidenciar 
na documentação que instrui o pedido o fato do contribu-
inte, por equívoco próprio ou do órgão lançador, ter recol-
hido o tributo de forma errônea ou em duplicidade.

§ 3º Os créditos tributários a que se refere este arti-
go consistem em valor principal devidamente atualizado, 
juros de mora, correção monetária e demais consectários 
legais decorrentes do inadimplemento. 

§ 4º O crédito tributário a ser compensado deverá es-
tar constituído,  inscrito  em dívida ativa ou ajuizado; e 
que   não seja objeto de qualquer impugnação ou recurso 
na esfera administrativa ou judicial, ou  que deles  re-
nuncie expressamente, se houver, servindo o  pedido de 
compensação como termo de renúncia  que deverá ser 
juntado  nos procedimentos  administrativos e nas ações 
judiciais. 

 Art. 3º A compensação de que trata esta Lei 
Complementar:

I - importa confissão irretratável da dívida e da re-
sponsabilidade tributária;

II - aplica-se a débito da Fazenda Pública Municipal, 
de alcance exclusivo da Administração Direta;

III - extingue-se o Crédito de Natureza Tributária, 
parcial ou integralmente, até o limite efetivamente com-
pensado; e

IV - alcança o valor devido pelo sujeito passivo relati-
vo às despesas processuais e honorárias advocatícios.

Parágrafo único. O requerimento de compen-
sação não suspende a exigibilidade do crédito tributário, 
a fluência dos juros de mora e dos demais acréscimos le-

gais, nem garante o seu deferimento. 
  
Art. 4º O procedimento administrativo de com-

pensação tributária terá início na Secretaria Municipal de 
Finanças, por iniciativa própria ou por requerimento do 
interessado.

Art. 5º Quando por requerimento do interes-
sado, a compensação tributária deverá ser formalizada 
mediante termo firmado pelo Secretário Municipal de Fi-
nanças e pelo sujeito passivo, após sua aprovação. 

§ 1º São cláusulas essenciais do termo de compen-
sação:

I - identificação das partes e seus respectivos repre-
sentantes legais;

II - número do processo tributário administrativo 
ensejador do lançamento tributário originário;

III - número ou qualquer outro meio de identificação 
do lançamento dos créditos tributários;

IV - identificação das parcelas compensadas e respec-
tivos valores;

V - forma e prazo de pagamento do crédito rema-
nescente, se houver;

VI - declaração do sujeito passivo, reconhecendo-se o 
devedor do crédito tributário que lhe é atribuído.

§ 2º O termo de compensação será juntado e fará par-
te integrante dos autos do processo administrativo que 
lhe deu causa.

Art. 6º Nos casos em que o contribuinte for tit-
ular de crédito em seu favor na forma do artigo 2º desta 
Lei Complementar e não requerer seu aproveitamento 
ou compensação em face de débitos municipais de sua 
responsabilidade, a autoridade administrativa procederá 
à compensação de ofício, sendo vedado ao contribuinte, 
indicar os débitos que serão compensados.

§1º Quando por iniciativa da Fazenda Pública Mu-
nicipal, a compensação tributária, após sua aprovação 
final, será notificada ao sujeito passivo para anuir com o 
procedimento, ou ingressar com recurso administrativo 
contra a compensação, no prazo de 20 (vinte) dias conta-
dos da data do recebimento da referida notificação. 

§ 2º O recurso será apreciado nos termos do art. 201 
e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 1.383, de 
29 de junho de 1983, ficando suspensa a aprovação da 
compensação até a sua decisão final.

§ 3º É vedada qualquer restituição, sem antes observar 
se o credor possui débitos com a Prefeitura Municipal de 
Cubatão, bem como observar se esses créditos possam ser 
compensados, nos termos desta Lei Complementar.
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Art. 7º A compensação deverá tramitar através 
de processo administrativo.

§ 1º Uma vez protocolado o requerimento de com-
pensação por iniciativa do contribuinte, o débito será 
considerado confesso, não se admitindo mais discussão 
administrativa, implicando em renúncia de qualquer rec-
lamação administrativa existente sobre o débito.  

§ 2º Em casos de débito ajuizado, sendo a compen-
sação homologada, a Fazenda Municipal, através da 
Procuradoria Fiscal, peticionará requerendo a suspensão 
do processo até a finalização da compensação, e após o 
cumprimento, peticionará requerendo a extinção do feito, 
ou seu prosseguimento pelo saldo remanescente, se hou-
ver. 

Art. 8º Na hipótese de o crédito do contribuin-
te consistir em valor superior ao crédito do Município, 
o saldo favorável ao contribuinte deverá ser compensado 
com créditos futuros de sua responsabilidade, vedado o 
pagamento direto, derivado do processo de compensação, 
previsto nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. Caso o valor a ser compensado seja 
inferior aos débitos do contribuinte, haverá a compen-
sação parcial até o montante equivalente ao crédito em 
favor do contribuinte, e o saldo remanescente poderá ser 
quitado ou parcelado pelo contribuinte, ou ainda inscrito 
em dívida para posterior cobrança judicial. 

Art. 9º A compensação de que trata a presente 
Lei Complementar será homologada pelo Secretário Mu-
nicipal de Finanças.

Parágrafo único. Quando a compensação envolver 
débitos ajuizados, antes da homologação, a Procuradoria 
Fiscal deverá se manifestar quanto aos valores envolvidos 
e sua distribuição.

Art. 10. Na hipótese de anulação devidamente 
justificada do ato que homologou a compensação, o débi-
to será devidamente corrigido, e voltará a ser incluído na 
dívida ativa, ou em prosseguimento da execução fiscal.  

CAPÍTULO III
DA DAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 11. Os créditos tributários inscritos na dívida ati-
va do Município de Cubatão poderão ser extintos pelo de-
vedor, pessoa física ou jurídica, parcial ou integralmente, 
mediante dação em pagamento de bem imóvel, situado 
neste Município, a qual só se aperfeiçoará após a aceit-
ação expressa da Fazenda Municipal, observados o inter-
esse público, a conveniência administrativa e os critérios 
dispostos nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Quando o crédito for objeto de ex-
ecução fiscal, a proposta de dação em pagamento poderá ser 
formalizada em qualquer fase processual, desde que antes 
da arrematação dos bens penhorados, ressalvado o interesse 

da Administração de apreciar o requerimento após essa fase.

Art. 12. Para os efeitos desta Lei Complemen-
tar, só serão admitidos imóveis comprovadamente livres 
e desembaraçados de quaisquer ônus ou dívidas, exceto 
aquelas apontadas junto ao Município de Cubatão, e cujo 
valor, apurado em regular avaliação, seja compatível com 
o montante do crédito fiscal que se pretenda extinguir.

Parágrafo único. A dação em pagamento poderá ser 
formalizada através de imóvel de terceiro, em benefício 
do devedor, desde que este intervenha como anuente na 
operação, tanto no requerimento previsto no artigo 13 
desta Lei Complementar, quanto na respectiva escritura. 

Art. 13. O devedor ou terceiro interessado em 
extinguir crédito tributário municipal, mediante dação 
em pagamento, deverá formalizar requerimento junto ao 
Secretário Municipal de Finanças, ou junto à Procurado-
ria Geral do Município caso o débito esteja inscrito em 
Dívida Ativa ou haja execução fiscal em curso, contendo, 
necessariamente, a indicação pormenorizada do crédi-
to tributário objeto do pedido, bem como a localização, 
dimensões e confrontações do imóvel oferecido, junta-
mente com cópia autêntica do título de propriedade.

§ 1º O requerimento será também instruído, obriga-
toriamente, com as seguintes certidões atualizadas em 
nome do proprietário: 

I - certidão vintenária de inteiro teor, contendo to-
dos os ônus e alienações referentes ao imóvel, expedida 
pelo Cartório de Registro de Imóveis competente; 

II - certidão negativa do Cartório de Protesto de Cu-
batão;

III - certidão de feitos ajuizados na esfera civil e crim-
inal;

IV - certidão negativa da Receita Federal, inclusive 
relativas a execuções fiscais, e da Justiça do Trabalho. 

§ 2º No caso do devedor ou terceiro interessado 
tratar-se de pessoa jurídica, poderão também, a critério 
da comissão mencionada no artigo 16 desta Lei comple-
mentar, ser exigidas as certidões previstas nos incisos II, 
III e IV deste artigo dos municípios onde a empresa tenha 
exercido atividades, nos últimos 5 (cinco) anos.

 § 3º Se o crédito tributário que se pretenda extinguir 
for objeto de discussão em processo judicial ou admin-
istrativo promovido pelo devedor, este deverá apresentar 
declaração de ciência de que o deferimento de seu pedido 
de dação em pagamento importará, ao final, no recon-
hecimento da dívida e na extinção do respectivo proces-
so, hipótese em que o devedor renunciará, de modo ir-
retratável, ao direito de discutir a origem, o valor ou a 
validade do crédito tributário reconhecido. 

§ 4º Se o crédito for objeto de execução fiscal movida 
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pela Fazenda Pública Municipal, o deferimento do pedido 
de dação em pagamento igualmente importará no recon-
hecimento da dívida exequenda e na renúncia ao direito 
de discutir sua origem, valor ou validade. 

§ 5º Os débitos judiciais relativos a custas e despesas 
processuais, honorários periciais e advocatícios deverão 
ser apurados nos autos dos processos judiciais a que se 
refiram. 

Art. 14. O procedimento destinado à formal-
ização da dação em pagamento compreenderá as seguin-
tes etapas, sucessivamente:

I - análise do interesse e da viabilidade da aceitação 
do imóvel pelo Município;

II - avaliação administrativa do imóvel;

III - lavratura da escritura de dação em pagamento, 
que acarretará a extinção das ações, execuções e embar-
gos relacionados ao crédito tributário que se pretenda ex-
tinguir.

Art. 15. Uma vez protocolado o requerimento, 
deverão ser tomadas as seguintes providências: 

I - a Procuradoria Geral do Município deverá req-
uerer, em juízo, a suspensão dos feitos que envolvam o 
crédito indicado pelo devedor, pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, prorrogáveis se houver fundada necessidade, desde 
que esse ato não acarrete prejuízos processuais ao Mu-
nicípio; 

II - os órgãos competentes informarão sobre a ex-
istência de débitos tributários relacionados ao imóvel 
oferecido pelo devedor, inclusive os referentes a con-
tribuições de melhoria, Imposto sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana - IPTU e Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis - ITBI incidente sobre a aquisição do 
bem.

Art. 16. O interesse do Município na aceitação 
do imóvel oferecido pelo devedor será avaliado por uma 
comissão constituída por servidores municipais designa-
dos pelo Prefeito.

§ 1º Na apreciação da conveniência e da oportuni-
dade da dação em pagamento serão considerados, dentre 
outros, os seguintes fatores:

I - a utilidade do bem imóvel para os órgãos da Ad-
ministração Direta;

II - a interesse na utilização do bem por parte de out-
ros órgãos públicos da Administração Indireta;

III - a viabilidade econômica da aceitação do imóvel, em 
face dos custos estimados para sua adaptação ao uso público; 

IV - a compatibilidade entre o valor do imóvel e o 

montante do crédito tributário que se pretenda extinguir. 

§ 2º A comissão deverá emitir seu parecer no prazo 
de 20 (vinte) dias, seguindo-se despacho do Secretário 
Municipal de Finanças, declarando, em tese, a existência 
ou não de interesse do Município em receber o imóvel e a 
sua destinação prioritária. 

Art. 17. Exclusivamente nos casos em que hou-
ver interesse do Município em receber o imóvel oferecido 
pelo devedor, será procedida a sua avaliação administra-
tiva, para determinação do preço do bem a ser dado em 
pagamento. 

§ 1º A avaliação administrativa do imóvel ficará a car-
go de uma equipe avaliadora, constituída por servidores 
municipais efetivos especializados na área de avaliação 
de imóveis, designados pelo Prefeito. 

§ 2º O Poder Executivo Municipal estabelecerá, 
através de Decreto, os procedimentos relativos à aval-
iação dos bens, inclusive no que concerne ao processa-
mento dos pedidos de revisão das avaliações, bem como 
disciplinará as funções da equipe avaliadora, prevista no 
parágrafo 1º deste artigo.

Art. 18. Uma vez concluída a avaliação mencion-
ada no artigo 17, o devedor será intimado para manifestar 
sua concordância com o valor apurado, no prazo de 30 
(trinta) dias.

§ 1º Se não concordar com o valor apontado, o deve-
dor poderá formular, em igual prazo, pedido de revisão da 
avaliação, devidamente fundamentado, ouvindo-se nova-
mente o órgão avaliador no prazo de quinze dias.

§ 2º Em nenhuma hipótese, o imóvel poderá ser aceito 
por valor superior ao da avaliação final efetuada pela Ad-
ministração Municipal. 

Art. 19. Se o devedor concordar com o valor apu-
rado na avaliação do imóvel, o Secretário Municipal de 
Finanças homologará o pedido de dação em pagamento 
para extinção do crédito tributário.

§ 1º A Procuradoria Geral do Município deverá ser 
prontamente informada da decisão, qualquer que seja o 
seu teor, para tomar as providências cabíveis no âmbito 
de sua competência. 

§ 2º Havendo débito ajuizado, não poderá o Município 
arcar com despesas de custas processuais nem renunciar 
a honorários advocatícios fixados pelo Juiz na Ação de 
Execução Fiscal e a dação em pagamento somente poderá 
ser homologada mediante a exibição, pelo contribuinte, 
da comprovação do recolhimento das custas processuais 
e dos honorários advocatícios.

Art. 20. Deferido o requerimento, deverá ser 
lavrada, em 30 (trinta) dias, a escritura de dação em pa-
gamento, arcando o devedor com as despesas e tributos 
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incidentes na operação.

Parágrafo único. Por ocasião da lavratura da escritu-
ra, deverá o sujeito passivo apresentar todos os documen-
tos e certidões indispensáveis ao aperfeiçoamento do ato, 
inclusive os comprovantes de recolhimento dos encargos 
decorrentes de eventuais execuções fiscais e a prova da 
extinção de ações porventura movidas contra o Municí-
pio de Cubatão, cujos objetos estejam relacionados ao 
crédito tributário que se pretenda extinguir, sob pena de 
invalidação da dação em pagamento.

Art. 21. Após a formalização do registro da es-
critura de dação em pagamento, será providenciada, con-
comitantemente, a extinção da obrigação tributária e a 
respectiva baixa na dívida ativa, nos limites do valor do 
imóvel dado em pagamento pelo devedor. 

Parágrafo único. Se houver débito remanescente, de-
verá ser cobrado nos próprios autos da execução fiscal, 
caso ajuizada; se não houver ação ou execução em curso, 
esta deverá ser proposta pelo valor do saldo apurado.

 Art. 22. Na hipótese de o valor do imóvel ser su-
perior ao do débito tributário, o Poder Público Municipal, 
emitirá certificado cujo valor de face será representativo 
de crédito em favor do devedor, para quitação de tributos 
devidos ao Município de Cubatão, até o limite de 20% 
(vinte por cento) do montante apurado na avaliação, nos 
termos do regulamento a ser expedido pelo Poder Execu-
tivo.

Parágrafo único. O regulamento de que trata o 
“caput” deste artigo conterá dispositivos que visam es-

tabelecer:

I - o prazo máximo para o devedor fazer uso do val-
or constante do certificado;

II - a forma como será efetuada a quitação dos tribu-
tos

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. O devedor responderá pela evicção, nos 
termos da lei civil.

Art. 23.   Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças 

Processo Administrativo nº 11.688/2019
SEJUR/2019

INSTITUI A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 
CUBATÃO - GCMC, CRIA CARGOS PÚBLICOS E 
CARREIRAS, ALTERA A ESTRUTURA ADMINIS-
TRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CU-
BATÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CUBATÃO

Art. 1º Fica instituída a Guarda Civil Municipal de 
Cubatão (GCMC), órgão integrante da Administração Pública 
Direta subordinada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública 
e Cidadania, uma instituição de caráter civil, uniformizada, 
armada, de regime especial de hierarquia e disciplina.

§ 1º A GCMC, órgão de segurança municipal, de 
caráter preventivo, é destinada à proteção de bens munici-
pais de uso comum, especiais e dominiais, e dos serviços, 
ressalvadas, quando presentes, as competências da União 

LEI COMPLEMENTAR Nº 112
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019

e do Estado.

§ 2º São princípios mínimos de atuação da GCMC:

I - a proteção dos direitos humanos fundamentais, 
do exercício da cidadania e das liberdades públicas;

II - a preservação da vida, redução do sofrimento e 
diminuição das perdas;

III - o patrulhamento preventivo;

IV - o compromisso com a evolução social da comu-
nidade; e,

V - o uso progressivo da força.

Art. 2º Compete à GCMC:

I - o planejamento, a coordenação e a operacional-
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ização do patrulhamento preventivo, bem como o geren-
ciamento dos meios humanos e materiais colocados à sua 
disposição, por meio de seu Comandante;

II - o patrulhamento preventivo diuturno em toda a 
circunscrição municipal;

III - a proteção ao meio ambiente;

IV - a segurança dos servidores municipais, quando 
no exercício de suas funções;

V - fazer cessar de imediato as atividades que vi-
olem as normas de saúde, defesa civil, sossego público, 
higiene, segurança e outras de interesse da coletividade, 
acionando os respectivos órgãos competentes para ulteri-
ores providências;

VI - a colaboração com as autoridades de trânsito;

VII - a colaboração nas atividades comunitári-
as;

VIII - a fiscalização do tráfego fluvial, nos 
perímetros do Município, utilizando, para isso, todos os 
meios necessários e suficientes de equipamentos, de acor-
do com as diretrizes da Capitania dos Portos.

IX - operações de busca, resgate e salvamento, em 
apoio à Defesa Civil, ou em outras situações de socorro;

X - demonstrações de cunho educacional e recreati-
vo;

XI - escolta de autoridades;

XII - formaturas e desfiles de caráter cívico 
militar;

XIII - detecção de armas e entorpecentes; e,

XIV - demais atividades correlatas à sua 
função.

Art. 3º A GCMC terá em seu quadro de carreiras e 
cargos um efetivo fixado de 327 (trezentos e vinte e sete guar-
das) servidores, denominados Guardas Civis Municipais.

§ 1º Serão destinados 10% (dez por cento) dos cargos 
previstos no caput deste artigo, para a Guarda Civil Mu-
nicipal Feminina.

§ 2º As funções administrativas da GCMC serão ex-
ercidas por Guardas Civis Municipais, que poderão ser 
substituídos por técnicos administrativos cedidos pela 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, 
conforme necessidade e disponibilidade, com a finalidade 
de que se tenha o maior contingente possível realizando a 
missão precípua do Órgão.

Art. 4º A GCMC funcionará ininterruptamente, 

inclusive sábados, domingos e feriados, zelando pelo re-
speito à Constituição, às leis e à proteção da sociedade 
cubatense.

Art. 5º Os Guardas Civis Municipais sujeit-
ar-se-ão, ao Regimento Interno da Guarda Civil Municipal 
e na sua omissão aplicar-se-á, subsidiariamente, a Lei Mu-
nicipal Nº 325, de 09 de março de 1959 que dispõe sobre o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Cubatão.

Art. 6º São requisitos básicos para investidura 
em cargo público na GCMC:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o gozo dos direitos políticos;

III - a quitação com as obrigações militares e eleito-
rais;

IV - o nível de escolaridade: ensino médio completo, 
cuja comprovação dar-se-á até a data da posse;

V - a idade mínima de dezoito anos completos e 
máxima de quarenta anos, cuja comprovação dar-se-á na 
data da inscrição;

VI - aptidão física, mental e psicológica, em caráter 
eliminatório;

VII - idoneidade moral comprovada por inves-
tigação social e certidões expedidas junto ao Poder Ju-
diciário Estadual e Federal;

VIII - ter carteira nacional de habilitação 
(CNH) na categoria AB, no mínimo;

IX - ter sido regularmente inscrito, aprovado, classifi-
cado dentro do número de vagas oferecidas no concurso 
público e ter sido deferida a matrícula e a aprovação no 
Curso de Formação da Guarda Civil Municipal de Cu-
batão;

X - não estar sendo processado nem ter sofrido pe-
nalidades por prática de atos desabonadores para o ex-
ercício de suas atribuições como Guarda Civil Municipal;

XI - não registrar antecedentes criminais; e,

XII - outros requisitos presentes no edital do 
concurso público de acesso ou fixados no Decreto do 
Poder Executivo, atendendo aos princípios da legalidade 
e da moralidade.

Parágrafo único. O acesso dar-se-á sempre no nível 
inicial da carreira como Guarda Civil Municipal, Nível I.

Art. 7º O concurso público será composto dos 
seguintes exames:

I - exame de conhecimento, de caráter eliminatório 
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e classificatório, realizado por pessoa jurídica pública ou 
privada, contratada especificamente para este fim;

II - exames de seleção, de caráter eliminatório, onde 
serão verificados os seguintes quesitos:

a) exame de saúde (médico/odontológico/toxi-
cológico de larga janela de detecção);

b) exame físico;

c) avaliação psicológica; e,

d) questionário de investigação social, a ser aplica-
do aos candidatos aprovados no exame de conhecimento.

§ 1º No exame de saúde e na avaliação psicológica, à 
Junta Médica Oficial do Município será facultada a solic-
itação de laudos médicos externos ou especializados, e 
exames laboratoriais que entender necessários para con-
cluir pela aprovação ou não do candidato no exame de 
seleção previsto no inciso II, letras “a” e “c”, deste artigo.

§ 2º Constarão do edital do concurso as matérias e os 
assuntos a serem abordados no exame de conhecimento, 
bem como os pontos a serem alcançados no exame físico.

Art. 8º Para acompanhar o Concurso Público 
será constituída uma Comissão, não remunerada, com 
servidores públicos efetivos da Prefeitura Municipal, que 
será regulamentada por Decreto.

Art. 9º O candidato regularmente inscrito, 
aprovado e classificado no concurso público dentro do 
número de vagas estabelecidas e dentro do prazo de val-
idade do concurso, que seja considerado apto pelos ex-
ames de seleção e que apresente no prazo estipulado os 
documentos obrigatórios, será matriculado no Curso de 
Formação da Guarda Civil Municipal.

§ 1º Perderá o direito à matrícula no Curso de Formação 
da Guarda Civil Municipal, o candidato que deixar de apre-
sentar até a data estipulada os documentos obrigatórios para 
a sua matrícula, e de realizar os exames de seleção, conforme 
constar no Edital para o concurso público, sendo chamado o 
que lhe seguir, imediatamente após, em classificação.

§ 2º A investidura ao cargo público efetivo somente 
se concretizará ao final do período do curso, desde que 
haja aproveitamento intelectual, físico e comportamental, 
dentro dos conceitos mínimos exigidos (média 7,0 sete) e 
frequência mínima de 70% (setenta por cento) do período 
do curso, no qual o candidato será aluno Bolsista.

Art. 10. O Curso de Formação da Guarda Civil 
Municipal será disciplinado por Decreto, observadas a 
orientação e a matriz Curricular para Formação de Guar-
das Municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pú-
blica – SENASP.

Art. 11. O candidato frequentando o Curso de 

Formação da Guarda Civil Municipal será designado 
como “ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 
CUBATÃO” e receberá da Municipalidade, durante a re-
alização do curso, exclusivamente, uma ajuda de custo 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento 
base previsto para o cargo de Guarda Civil Municipal 
Nível I, não se configurando, nesse período, qualquer 
relação de trabalho com a Administração Municipal.

§ 1º Sendo servidor da Administração Municipal, o 
candidato ficará afastado de seu cargo ou emprego, até o 
término do curso, sem prejuízo do vencimento ou salário 
e demais vantagens, contando-se-lhe o tempo de afasta-
mento como de efetivo exercício no cargo ou emprego 
que ocupa, para todos os efeitos legais.

§ 2º É facultado ao servidor, durante o afastamento 
previsto no parágrafo 1º deste artigo, optar entre a remu-
neração ou salário de seu cargo ou emprego ou a ajuda 
de custo prevista nesta Lei Complementar para “ALUNO 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CUBATÃO”.

Art. 12. O servidor da Guarda Civil Municipal 
empossado para o cargo de provimento efetivo, ficará sujei-
to a estágio probatório pelo período de 03 (três) anos, sendo 
condição para adquirir estabilidade à avaliação feita pela 
Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Pro-
batório, nos termos do Decreto Municipal 9.872, de 17 de 
março de 2012, ou qualquer outro que venha a substituí-lo.

§ 1º Ao término do estágio probatório, a autoridade 
competente deverá, através de ato próprio, exonerar o 
servidor, se não for avaliado satisfatoriamente, ou con-
firmá-lo no cargo, em caso de avaliação satisfatória.

§ 2º A exoneração de que trata o parágrafo 1º, deste 
artigo, só ocorrerá após o cumprimento do princípio con-
stitucional da ampla defesa e do contraditório.

§ 3º O servidor da Guarda Civil Municipal em estágio 
probatório não poderá ser cedido.

Art. 13. A estrutura hierárquica da Guarda Civil 
Municipal, conforme organograma disposto no Anexo I é 
dividida em graduações:

I - Comandante da Guarda Civil Municipal;

II - Subcomandante da Guarda Civil Municipal;

III - Corregedor da Guarda Civil  Municipal;

IV - Ouvidor da Guarda Civil Municipal

V- Diretores da Guarda Civil Municipal;

VI - Inspetor da Guarda Civil Municipal;

VII - Subinspetor da Guarda Civil Municipal;

VIII - Guardas Civis Municipais, níveis I, II, 
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III, IV, V e VI.

§ 1º Entende-se por graduação os graus sucessivos de 
poderes, de situação e de responsabilidades.

§ 2º Os GCMC de níveis I a VI não são superiores hi-
erárquicos entre si, mas o de nível maior possui precedên-
cia funcional sobre o de menor nível.

Art. 14. Ficam criados 327 (trezentos e vinte e 
sete) cargos de Guarda Civil Municipal, nível I, equipara-
do ao nível Técnico de Nível Médio constante do quadro 
de cargos de provimentos efetivo integrantes de carreira – 

Tabela I – da Lei Municipal nº 1.986, de 25 de outubro de 
1991, ou outra que a substitua, os quais serão preenchidos 
paulatinamente, por meio de concurso público, de acordo 
com as necessidades do serviço e disponibilidade finan-
ceira e orçamentária.

§ 1º O quadro III do Anexo III desta Lei Complemen-
tar, passa a integrar a  Tabela I da Lei Municipal nº 1.986, 
de 25 de outubro de 1991.

§ 2º Após 2 (dois) anos do atingimento da estabili-
dade dos primeiros GCMC, serão remanejados, a cada 
dois anos, 50 (cinquenta) vagas para o nível superior, con-
forme o quadro abaixo:

QUADRO DE VAGAS NOS NÍVEIS

NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III NÍVEL VI NÍVEL V NÍVEL VI

1º ANO 327 -o- -o- -o- -o- -o-

3º ANO 277 50 -o- -o- -o- -o-

5º ANO 227 50 50 -o- -o- -o-

7º ANO 177 50 50 50 -o- -o-

9º ANO 127 50 50 50 50 -o-

11º ANO 77 50 50 50 50 50

§ 3º A promoção às vagas remanejadas se fará medi-
ante avaliação, a ser regulamentada por Decreto.

Art. 15. Ficam criados os cargos de comando da 
Guarda Civil Municipal de Cubatão, a seguir especifica-
dos:

I - 01 (um) Comandante da Guarda Civil Municipal;

II - 01 (um) Subcomandante da Guarda Civil Municipal;

III - 01 (um) Corregedor da Guarda Civil Municipal;

IV - 01 (um) Ouvidor da Guarda Civil Municipal;

V - 04 (quatro) Diretores da Guarda Civil Municipal;

VI - 05 (cinco) Chefes de Serviço de Expediente da 
Guarda Civil Municipal;

VII - 09 (nove) Inspetores GCMC; e,

VIII - 14 (catorze) Subinspetores GCMC.

§ 1º Os cargos criados nos incisos de I a V serão ex-
ercidos por pessoa com experiência profissional e/ou for-
mação específica na área de atuação, com reconhecida ca-
pacidade e idoneidade moral, de livre escolha, nomeação 

e exoneração do Prefeito Municipal, observando-se o que 
dispõe os parágrafos 2º e 3º deste artigo.

§ 2º Os cargos criados nos incisos de I a V, poderão 
ser ocupados por pessoas estranhas ao quadro de fun-
cionários da Guarda Civil Municipal de Cubatão, apenas, 
nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento.

§ 3º Após o período estipulado no § 2º, os cargos que 
menciona deverão ser obrigatoriamente ocupados por 
servidores do quadro da GCMC, criado neste ato, respeit-
adas as disposições especificas, de cada cargo, constantes 
da presente Lei Complementar.

§ 4º Os cargos criados nos incisos de VI a VIII serão 
preenchidos dentre os integrantes da carreira de Guarda 
Civil Municipal.

§ 5º Os quadros I e II do Anexo III desta Lei Comple-
mentar passam a integrar a Lei nº 3.562, de 03 de dezem-
bro de 2012.

Art. 16. Os órgãos integrantes dos níveis hi-
erárquicos, subordinados ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Cidadania, nos termos dos artigos 
anteriores, assim como seus titulares, passam a ser desig-
nados da seguinte forma:
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QUADRO HIERÁRQUICO
PREFEITO MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania
Secretário Municipal
Comando GCMC Ouvidoria GCMC
Comandante

OuvidorSubcomandante
Departamentos Corregedoria GCMC
Diretores Corregedor
Administração Administração Administração
Chefe Chefe Chefe
Operacionais Operacionais
Inspetor Inspetor
Subinspetor Subinspetor

Art. 17. Constituem atribuições dos integrantes 
da Guarda Civil Municipal de Cubatão:

I - Comandante da Guarda Civil Municipal:

a) o planejamento técnico operacional em geral, 
visando à organização em todos os seus pormenores, às 
necessidades de pessoal e material, e o emprego da Cor-
poração no cumprimento de suas missões;

b) a coordenação, o controle e a fiscalização dos 
setores que compõem a estrutura organizacional;

c) a elaboração de diretrizes e ordens regulamenta-
doras das atividades e ritos internos que não dependam 
de Lei ou que esta determine;

d) constituir Comissões ou Conselhos para tratar de 
assuntos específicos de interesse da Corporação, ouvido 
o Secretário de Segurança;

e) propor a criação de pelotões, grupos ou unidades 
especiais de trabalho;

f) propor a designação de servidores para:

1 - chefiar as unidades administrativas que integram 
a estrutura da Guarda Civil Municipal;

2 - realizar atividades administrativas, ouvidos os 
Chefes de Departamento;

3 - realizar atividades operacionais.

g) a adoção de medidas disciplinares,nos termos do  
Regimento Interno da GCMC;

h) outras atividades não descritas, mas determina-
das por autoridade competente;

i) executar quaisquer outras atividades correlatas à 
sua função.

II - Subcomandante da Guarda Civil Municipal:

a) auxiliar o Comandante no desempenho de suas 
atividades;

b) supervisionar as atividades dos Departamentos;

c) prestar contas de suas atribuições ao Comandante; e,

d) cumprir e fiscalizar o cumprimento do planeja-
mento estabelecido pelo Comando;

e) executar quaisquer outras atividades correlatas à 
sua função.

III - Diretor da Guarda Civil Municipal:

a) coordenar as atividades referentes à adminis-
tração de sua seção e das seções subordinadas;

b) elaborar documentos e estudos do Comando, 
dentro de sua esfera de atribuições;

c) prestar contas de suas atribuições ao Comando;

d) cumprir e fiscalizar o cumprimento do planeja-
mento estabelecido pelo Comando Geral; e,

e) responder pelo comando, na ausência do Coman-
dante e do Subcomandante;

f) executar quaisquer outras atividades correlatas à 
sua função.

IV - Chefes de Serviço de Expediente da Guarda 
Civil Municipal:

a) coordenar as atividades referentes à adminis-
tração de sua seção;

b) elaborar documentos e estudos para os Diretores, 
dentro de sua esfera de atribuições;

c) prestar contas de suas atribuições;

d) cumprir e fiscalizar o cumprimento do planeja-
mento estabelecido pelo Comando Geral;

e) executar quaisquer outras atividades correlatas à 
sua função.

V - Inspetor da Guarda Civil Municipal:
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a) exercer a atividade de rondante operacional, con-
forme designação em escala na área do Município;

b) coordenar e fiscalizar as atividades operacio-
nais dentro da circunscrição municipal no seu turno de 
serviço; 

c) representar o Comando quando designado; 

d) apresentar documentação diária;

e) manter o comando informado acerca das ocor-
rências;

f) comparecer em todas as ocorrências de gravi-
dade;

g) prestar apoio aos subordinados;

h) executar quaisquer outras atividades correlatas à 
sua função.

VI - Subinspetor da Guarda Civil Municipal:

a) exercer a atividade de supervisão, conforme des-
ignada em escala;

b) coordenar e fiscalizar as atividades operacionais 
de sua circunscrição; 

c) representar o Comando quando designado; 

d) apresentar documentação diária ao inspetor;

e) manter o inspetor informado acerca das ocorrên-
cias;

f) comparecer às ocorrências de gravidade de sua 
circunscrição;

g) prestar apoio aos subordinados;

h) executar quaisquer outras atividades correlatas à 
sua função.

VII - Guardas Civis Municipais nível I a VI:

a) efetuar serviços administrativos, de telefonia, de 
rádio transmissão e de patrulhamento ostensivo e preven-
tivo, a pé ou motorizado, em postos e/ou locais determi-
nados por seus superiores; 

b) exercer atividades de ronda nos postos fixados 
pela Guarda Civil Municipal, auxiliando, assim, os sub-
inspetores; 

c) executar rondas ostensivas e preventivas nos 
logradouros, vias públicas e próprio públicos  do Municí-
pio; e,

d) executar quaisquer outras atividades correlatas à 

sua função.

CAPÍTULO II
DA CORREGEDORIA

Art. 18. A Corregedoria da Guarda Civil Municipal 
de Cubatão, órgão independente, com autonomia adminis-
trativa e funcional, subordinada ao Comandante da GCMC.

§ 1º À Corregedoria cabe o controle interno, apuração 
das denúncias e infrações disciplinares atribuídas aos 
integrantes da Corporação, bem como a fiscalização de 
seus integrantes para promover a correção de condutas 
irregulares.

§ 2º O Poder Disciplinar exercido em face dos serv-
idores da CGMC deve observar o Regimento Interno da 
Guarda Civil Municipal de Cubatão, não se aplicando a 
Lei Municipal nº 1890, de 6 de dezembro de 1990.

Art. 19. O Corregedor é cargo de provimento em 
comissão de livre escolha do Prefeito Municipal, exer-
cendo suas funções pelo mandato de 02 (dois) anos, per-
mitida uma única recondução consecutiva, observado o 
disposto no artigo 16 desta Lei Complementar.

§ 1º O Corregedor deverá ter, obrigatoriamente, for-
mação superior na área do Direito, com reconhecida ca-
pacidade e idoneidade moral.

§ 2º Para nomeação do Corregedor deve-se observar 
o contido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 15 desta lei.

§ 3º É vedada a indicação de membros da Guarda 
Civil Municipal que tenham sofrido aplicação de penali-
dades, pois a este compete:

I - realizar os atos de apuração disciplinar e fiscal-
ização;

II - sugerir a instauração de Sindicâncias e de Pro-
cesso Administrativo Demissionário, ao comandante da 
Guarda, observado na apuração, o princípio da especifi-
cidade, Regimento Interno da Guarda Civil Municipal;

III - propor a aplicação de punições disciplinares, 
após o regular processo próprio, na medida de suas com-
petências;

IV - receber e encaminhar os recursos que lhes forem 
encaminhados.

§ 4º Compete, ainda, à Corregedoria instituir e pro-
mover treinamentos, palestras e cursos de capacitação e 
reciclagem dos seus servidores, com o intuito educacion-
al e preventivo das atividades da Corporação.

CAPÍTULO III
DA OUVIDORIA

Art. 20. A Ouvidoria da Guarda Civil Munici-
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pal, órgão independente, com autonomia administrativa 
e funcional, tem por objetivo assegurar de modo perma-
nente e eficaz a preservação dos princípios de legalidade, 
moralidade e eficiência dos atos dos servidores da Corpo-
ração.

Art. 21. À Ouvidoria cabem as seguintes 
atribuições:

I - realizar o controle externo independente, em 
relação à direção da respectiva Guarda, para receber, 
examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios 
e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e inte-
grantes e das atividades do órgão;

II - propor soluções, oferecer recomendações e infor-
mar os resultados aos interessados, garantindo-lhes ori-
entação, informação e resposta;

III - receber e encaminhar ao Comando da GCMC, 
denúncias, reclamações e representações sobre atos con-
siderados ilegais, arbitrários, ou que contrariem o inter-
esse público, praticado por servidores da Corporação;

IV - solicitar à Corregedoria, por meio do Comando 
da GCMC, a realização de diligências nas unidades Ad-
ministrativas da GCMC, sempre que necessário para o 
desenvolvimento de seus trabalhos;

V - manter sigilo sobre denuncias e reclamações, 
bem como sobre suas fontes, quando solicitado, prov-
idenciando junto aos órgãos competentes, proteção aos 
denunciantes;

VI - promover estudos, propostas e gestões, em colab-
oração com os demais órgãos da Administração, objeti-
vando aprimorar a Instituição GCMC;

VII - manter serviço telefônico gratuito, desti-
nado a receber denúncias ou reclamações;

VIII - elaborar e publicar, anualmente, relatório 
de suas atividades;

Art. 22. Compete ao Ouvidor da GCMC:

I - propor ao Comandante da GCMC a instauração 
de Sindicâncias, Inquéritos e outras medidas, destinadas 
à apuração de responsabilidade administrativa, civil e 
criminal;

II - requerer de qualquer órgão municipal, direta-
mente e sem qualquer ônus, informações, certidões, cópi-
as de documentos ou volumes de autos relacionados com 
denúncias recebidas;

III - solicitar ao Comando da GCMC informações so-
bre as providências adotadas em procedimentos origina-
dos de denúncias recebidas pela Ouvidoria.

Art. 23. Para a consecução de seus objetivos a 

Ouvidoria da GCMC, atuará:

I - por iniciativa própria;

II - por solicitação do Prefeito e dos Secretários Mu-
nicipais;

III - em decorrência de denúncias, reclamações e rep-
resentações de qualquer cidadão ou de entidade repre-
sentativa da sociedade.

Art. 24. Dos atos oficiais da Ouvidoria será dada 
publicidade no Diário Oficial Eletrônico do Município, 
ressalvadas as informações de caráter sigiloso.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25. Em até 30 (trinta) dias, a contar da pub-
licação desta Lei Complementar, será remetido à Câmara 
Municipal o Projeto de Lei Complementar dispondo so-
bre o Regimento Interno da Guarda Civil Municipal de 
Cubatão.

Parágrafo único. Constarão no Regimento Interno da 
Guarda Civil Municipal de Cubatão todas as peculiari-
dades inerentes ao seu funcionamento, normas de con-
duta, atividades administrativas e operacionais, além de 
outras regulamentações necessárias.

Art. 26. A Guarda Civil Municipal de Cubatão 
terá sede no Município de Cubatão, Estado de São Paulo 
e será identificada com o brasão e o nome da Corporação.

Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo Munic-
ipal fornecer todos os materiais e meios necessários ao 
bom desempenho das funções da GCMC.

Art. 27. A distribuição do efetivo nas modali-
dades de patrulhamento, o detalhamento do fardamento 
e o funcionamento do Curso de Formação de Guardas 
Civis Municipais, serão regulamentados pelo Executivo 
Municipal.

Art. 28. Após 04 (quatro) anos da vigência desta 
Lei Complementar os cargos criados nos incisos de I a 
V, não poderão mais ser ocupados por pessoas estranhas 
ao quadro da GCMC, a fim de adequar-se ao previsto no 
artigo 15, parágrafo 1º da Lei Federal nº 13.022, de 13 de 
agosto de 2014 – Estatuto Geral Das Guardas Municipais.

Art. 29. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação
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ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Finanças 

JEFFERSON DIAS GOMES NEVES CANSOU
Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania 

Processo Administrativo nº 5.094/2017
SEJUR/2019

ANEXO I
ORGANOGRAMA

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CUBATÃO

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
QUADRO RESUMO

QUADRO HIERÁRQUICO
PREFEITO MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Segurança Pública
Secretário Municipal
Comandante 1
Subcomandante 1

Diretor

Administrativa 1
Operacional 1
Materiais 1
Apoio Técnico 1

Corregedor 1
Ouvidor 1
Chefe de Serviço de Expediente 5
Inspetor 9
Subinspetor 14

Operacional 327

TOTAL GERAL 363

ANEXO III
QUADROS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE PROVIMENTO E EXONERAÇÃO

DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

QUADRO I
DOS CARGOS EM COMISSÃO

CARGO QUANT Valor REQUISITO
Comandante 01 8.993,97 Nível Superior
Subcomandante 01 6.637,08 Nível Superior

Corregedor 01 6.637,08 Nível Superior (Bel 
Direito)
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Ouvidor 01 6.637,08 Nível superior
Diretor 04 6.637,08 Nível superior

QUADRO II
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

DENOMINAÇÃO QUANT Valor REQUISITO
Inspetor 09 4.082,44 Guarda Civil Municipal 
Chefe de Expediente 05 3.004,34 Guarda Civil Municipal
Subinspetor 14 3.004,34 Guarda Civil Municipal

QUADRO III
DA CARREIRA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DENOMINAÇÃO QUANT NÍVEL CLASSE PADRÃO REQUISITO
Guarda Civil Municipal 327 I, II, III, IV, V, VI F-10 Nível Médio

QUADRO IV
DO ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DENOMINAÇÃO QUANT NÍVEL CLASSE PADRÃO REQUISITO
Al GCMC -o- -o- 50% de F-10 Nível Médio

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ART.16 DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 101/2000

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS, Secretário Municipal de Finanças e JEFFERSON DIAS GOMES NEVES 
CANSOU, Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania, em atenção ao dispositivo legal supramencionado, 
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS e na forma da Lei e para todos os efeitos, que a despesa decorrente 
do Projeto de Lei Complementar que, “INSTITUI A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CUBATÃO - GCMC, 
CRIA CARGOS PÚBLICOS E CARREIRAS, ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CUBATÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, encontra disponibilidade orçamentária e 
financeira.

Nestes termos, e por ser expressão da verdade, firmamos o presente para que surta seus efeitos legais.

Cubatão, 12 de dezembro de 2019.

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

JEFFERSON DIAS GOMES NEVES CANSOU
Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS 
DE TRANSMISSÃO DE TELECOMUNICAÇÕES EM 
GERAL NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO, E DÁ OUT-
RAS PROVIDÊNCIAS.

LEI COMPLEMENTAR Nº 110
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A presente Lei Complementar estabelece 
normas sobre a instalação de torres e bases para suporte 
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de antenas para transmissão de telecomunicações e sim-
ilares e as respectivas unidades básicas, bem como os 
abrigos que se encontram instalados, no município de 
Cubatão.

Parágrafo único.  Devem ser respeitadas as Leis Fed-
erais nº 11.934, de 05 de maio de 2.009 e 13.116, de 20 de 
abril de 2.015 e eventuais alterações posteriores, que esta-
belecem normas gerais para implantação e compartilha-
mento de infraestrutura de telecomunicações e disciplina 
a matéria.

Art. 2°  A instalação e o funcionamento, no mu-
nicípio de Cubatão, de postes, torres, antenas, contêineres 
e demais equipamentos que compõem a infraestrutura de 
telecomunicações e similares, destinadas à operação de 
serviços de telecomunicações em geral, fica disciplinada 
por esta Lei Complementar, sem prejuízo do disposto na 
legislação federal pertinente.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO PARA 

A APROVAÇÃO DO PROJETO

Art. 3° O processo de aprovação e licenciamento da 
instalação de infraestrutura de telecomunicações e sim-
ilares, deverá ser submetido à análise e aprovação do re-
spectivo projeto pela Secretaria Municipal de Obras (SE-
MOB).

Art. 4° O pedido de aprovação, dirigido à SE-
MOB, deverá ser feito pela empresa prestadora do serviço 
de telecomunicações e similares, mediante anuência do 
proprietário ou possuidor, nos termos da Lei Comple-
mentar nº 2.514, de 10 de setembro de 1998 e suas pos-
teriores alterações (Código de Obras do Município), além 
da documentação exigida na legislação retromencionada, 
deverá apresentar:

I - documento expedido pelo órgão ambiental com-
petente, que comprove licenciamento da instalação, ou a 
sua dispensa, conforme legislação ambiental pertinente;

II - licença para funcionamento, expedida pelo órgão 
regulador federal, conforme Lei Federal n. 13.116/2.015 e 
suas posteriores alterações;

III - nome, endereço e qualificação do Requerente, se 
firmado por representante legal, instrumento de procuração;

IV - nome e endereço do autor do projeto e do profis-
sional técnico responsável pela instalação;

V - indicações precisas sobre a localização do imóv-
el, tais como, nome do logradouro e localização na quad-
ra. Deverá ser adotado sistema de coordenadas geográ-
ficas adequado quando a instalação localizar-se fora do 
perímetro urbano;

VI - quatro cópias do projeto;
VII - três vias do memorial descritivo;
VIII - uma via original ou cópia da ART/RRT 

(Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Re-
sponsabilidade Técnica), feita junto ao CREA/CAU pelo 
Autor do Projeto e Responsável Técnico da obra e/ou in-
stalações dos equipamentos;

IX - sistema de proteção contra descargas atmosféri-
cas que seja independente e exclusivo das instalações de 
infraestrutura.

Art. 5° O Certificado de Conclusão será expedi-
do após a apresentação de Laudo firmado pelo responsáv-
el técnico de que a obra e/ou instalação foi concluída, de 
acordo com o projeto aprovado, e mediante a apresentação 
do AVCB/CLCB.

CAPÍTULO III – DO ALVARÁ DE FUNCIONA-
MENTO

Art. 6° O Alvará de Licença para Funcionamen-
to e localização será expedido mediante o disposto na Lei 
Municipal n° 1.383, de 29 de junho de 1.983 e posteriores 
alterações (Código Tributário Municipal).

Art. 7° É obrigatória à fixação de placa informa-
tiva, em local visível do logradouro público, com di-
mensões mínimas de 0,5 m², contendo:

I - razão social das empresas que utilizam a insta-
lação, mesmo que compartilhada;

II - nome do responsável técnico pela instalação, 
contendo seu endereço e telefone.

CAPÍTULO IV – DAS PENALIDADES

Art. 8° Comprovada a irregularidade na con-
strução, implantação e/ou instalação, a fiscalização de 
obras particulares aplicará as penalidades cabíveis de-
scritas na Lei Municipal nº 2.514/1.998 e suas posteriores 
alterações (Código de Obras do Município).

Art. 9° Comprovada qualquer irregularidade 
quanto às disposições legais de obtenção de alvará de li-
cença para funcionamento e localização, serão aplicadas 
as penalidades previstas na Lei Municipal n° 1.383/1.983 e 
suas posteriores alterações (Código Tributário Municipal).

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Aplica-se o disposto nesta Lei Comple-

mentar às instalações pré-existentes à sua vigência.
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor 

na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, em 

especial a Lei Complementar n° 19 de 04 de fevereiro de 
2.004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

486º ano da Fundação do Povoado
70º ano da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

DOMINGOS SÁVIO PEREIRA
Secretário Municipal de Planejamento

Processo Administrativo nº 438/2001
SEJUR/2019
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LEI Nº 4.067
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AO 2º SUBGRUPAMENTO DO 
6º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE CUBATÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
Art. 1º  Fica o Município de Cubatão autorizado a conceder auxílio financeiro ao 2º Subgrupamento do 6º Gru-

pamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, Município de Cubatão, para o exercício de 2020, na importância de até 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) repassada em doze parcelas iguais mensais, no valor de R$ 16.666,66 (dezesseis mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), cada.

Parágrafo único. A importância de que se trata o caput deste artigo será destinada, exclusivamente, para atender 
despesas de manutenção previstas no Convênio autorizado através da Lei Municipal nº 3.248, de 19 de junho de 2008

Art. 2º O 2º Subgrupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo solicitará auxílio financeiro, por meio de 
requerimento, expondo as justificativas e motivos da solicitação, em consonância com o Convênio firmado através da Lei 
Municipal nº 3.248, de 19 de junho de 2008.

Art. 3º O 2º Subgrupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo prestará, mensalmente, contas do auxílio 
financeiro recebido do Poder Executivo Municipal, através de relatório pormenorizado das despesas efetivamente real-
izadas.

§ 1º A prestação de contas deverá ser apresentada até o décimo dia do mês subsequente ao repasse do auxílio finan-
ceiro efetuado no mês anterior, para análise e aprovação pelo Departamento de Prestação de contas da Municipalidade, 
restituindo-se aos cofres municipais a quantia não utilizada no período e para o fim a que se destina.

§ 2º Somente será efetuado novo repasse mensal do auxílio financeiro de que trata esta Lei, mediante a apresentação, 
ao Poder Executivo Municipal, da prestação de contas correspondente ao mês anterior e no prazo fixado no § 1º deste 
artigo.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças 

JEFFERSON DIAS GOMES NEVES CANSOU
Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania 

Processo Administrativo nº 6.600/1977
SEJUR/2019
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INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DE-
SENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍ-
PIO DE CUBATÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1ºFica o Poder Executivo autorizado a instituir o 
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconô-
mico do Município de Cubatão - PRODESCUB, através 
da concessão de incentivos fiscais às empresas que ve-
nham a se instalar no município de Cubatão, observados 
os requisitos e condições constantes nesta Lei Comple-
mentar.

Art. 2ºOs incentivos fiscais serão concedidos à em-
presa ou ao grupo econômico, da seguinte forma:

I – Empresas que venham a se instalar no município 
de Cubatão e comprovem projetos de investimentos de 
valor igual ou superior a R$ 8.000.000,00(oito milhões de 
reais), no período de quarenta e oito meses, nas seguintes 
atividades:

a) indústrias; 
b) de prestação de serviços; 
c) empreendedores de loteamentos para fins residen-

ciais;
d) shopping centers e hipermercados;
e) centros de distribuição.
II – Empresas de Tecnologia, Pesquisa e Inovação, 

além de empresas de reciclagem de resíduos de constru-
ção civil instaladas que queiram se instalar no município 
de Cubatão e comprovem  projeto de investimentos em 
valor igual ou superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil 
reais).

§ 1º O prazo estabelecido nos incisos I e II deste arti-
go poderá ser excepcionalmente prorrogado, por até doze 
meses, mediante solicitação do requerente e antes do seu 
vencimento, instruído com todos os documentos e infor-
mações que dão suporte ao pedido.

§ 2º Os valores mencionados neste artigo serão corri-
gidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo Especial - IPCA-E do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 3º Além dos requisitos elencados nos incisos I 
e II do artigo 2º, para usufruírem dos benefícios fiscais 
previstos no PRODESCUB, os requerentes deverão apre-
sentar em até seis meses, contados a partir do requeri-
mento do benefício, projeto com cronograma de execução 
do empreendimento com o Município de Cubatão, onde 
constará:

I – a atividade a ser instalada, que será descrita por 
meio de CNAE, e pela lista de Serviços anexa à Lei Com-
plementar nº 116/2003;

II – a previsão da metragem quadrada da área cons-
truída a ser instalada;

III– que 70% (setenta por cento) do seu quadro de fun-
cionários diretos ou indiretos seja formado por trabalha-
dores residentes no município de Cubatão, contratados 
através de indicação do PAT – Posto de Atendimento do 

LEI COMPLEMENTAR Nº 111
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019

Trabalhador ;
IV – que 1/6 (um sexto) do valor do IPTU do qual este-

ja isento, seja investido em qualificação de trabalhadores 
residentes no município, conforme Decreto regulamenta-
dor;

V - que seja feito uso racional dos recursos naturais e 
ambientais, visando aspectos de sustentabilidade de suas 
atividades, especialmente tratamento e destinação de re-
síduos, reciclagem, utilização de fontes de energia limpas 
e renováveis, e outros que promovam a proteção ao meio 
ambiente;

VI- faturamento bruto anual igual ou acima de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), referenteà atividade 
a ser instalada para as empresas referidas no inciso I do 
art. 2º;

VII- faturamento bruto anual igual ou acima de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), referenteà atividade a ser 
instalada, para as empresas referidas no inciso II do art. 
2º;

VIII – licenciamento da frota de veículos no Município 
de Cubatão, ainda que os veículos sejam locados ou que o 
serviço de transporte seja prestado por empresa contrata-
da direta ou indiretamente pela empresa beneficiada;

IX – o compromisso de destinar, durante todo o perío-
do de isenção, valor equivalente a 1% (um por cento) do 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
- IPTU e do Impostode Transmissão de Bens Imóveis – 
ITBI,isentado, em benefício:

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ad-
olescente de Cubatão;

da entidade que transferir ou disponibilizar patrimô-
nio ou serviços próprios para projetos esportivos, através 
de patrocínio ou parcerias estabelecidos com interveniên-
cia da Secretaria de Esportes;

dosgrupos artísticos  de Cubatão, por meio das enti-
dades jurídicas que os representam.

Art. 4ºFica criada a Comissão Permanente de Desen-
volvimento Econômico do Município de Cubatão, com as 
seguintes atribuições:

I - examinar e deliberar sobre os pedidos de concessão 
dos incentivos fiscais previstos nesta Lei Complementar;

II - analisar e decidir sobre os casos de revogação dos 
benefícios concedidos com base nesta Lei Complementar;

III - analisar a documentação juntada pela requerente, 
bem como solicitar outras que comprovem as exigências 
previstas nos incisos e parágrafos, do art. 2º e 3º da pre-
sente Lei Complementar, caso entenda necessário;

IV - analisar e decidir sobre casos omissos na presente 
Lei Complementar ou Decreto;

V - editar Resolução para disciplinar eventuais 
omissões, controvérsias ou obscuridades na aplicação 
desta Lei Complementar;

VI - requisitar informações e esclarecimentos a qual-
quer órgão da Prefeitura;

VII - propor, participar e ou efetuar diligências que 
julgar pertinentes na apuração do bom desenvolvimento 
do PRODESCUB.

Art. 5ºA Comissão Permanente de Desenvolvimento 
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Econômico do Município de Cubatão será composta:
a) por dois representantes da Secretaria Municipal de 

Finanças, dentre os quais será eleito o Presidente;
b) por um representante da Secretaria Municipal de 

Planejamento;
c) por um representante da Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos;
d) por um representante da Secretaria Municipal de 

Emprego e        Desenvolvimento.
§ 1ºO Prefeito Municipal, por solicitação do Presiden-

te de Comissão, designará o Secretário, que será funcio-
nário lotado na Secretaria Municipal de Finanças bem 
como outros servidores necessários ao atendimento dos 
serviços de expediente da Comissão, cabendo ao Presi-
dente fixar as atribuições.

§ 2ºOs integrantes da Comissão Permanente de De-
senvolvimento Econômico do Município de Cubatão - 
CPDEMC farão jus a uma gratificação pelo exercício de 
função especial, correspondente a 30% (trinta por cento) 
sobre o valor do vencimento-base. 

Capítulo II
DOS INCENTIVOS FISCAIS
Seção I
Das Taxas

Art. 6ºSerá concedida a isenção das Taxas de Licença 
de Funcionamento ou Localização, Taxas de Publicidade 
e Taxas de Obras Particulares, incidentes sobre os pro-
cedimentos administrativos necessários para o funcion-
amento, a regularização e divulgação do projeto de con-
strução, reforma ou demolição do empreendimento junto 
aos órgãos técnicos municipais da Administração Direta 
e de suas autarquias, às empresas mencionadas nos inci-
sos I e II do art. 2º desta Lei Complementar, que obtiver-
em o deferimento dos incentivos fiscais aqui previstos. 

Seção II
Do IPTU

Art. 7ºSerá concedida isenção do Imposto sobre a Pro-
priedade Predial e Territorial Urbana - IPTU às empresas 
a que se referem os incisos I e II do art. 2º, que atendam 
aos requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar.

§ 1ºNo caso de construção, o incentivo será proporcio-
nal à área descrita no projeto de aprovação da planta e no 
projeto de viabilidade de instalação ou expansão destina-
da ao desenvolvimento das atividades da empresa.

§ 2ºO incentivo será concedido à empresa proprietária 
ou que tenha posse do imóvel onde se desenvolverá a ati-
vidade passível do benefício, nos termos do art. 2º desta 
Lei Complementar.

Seção III
Do ISSQN

Art. 8ºSerá concedida isenção do percentual que ex-
ceder a 2% (dois por cento) da alíquota do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre 
os serviços:

I - prestados, realizados pela empresa proprietária ou 

instalada nos empreendimentosenquadrados nos termos 
dos incisos I e II do art. 2º desta Lei Complementar;

II - tomados de construção civil no imóvel no qual será 
implantado o empreendimento, nos termos dos incisos I e 
II do art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1ºO responsável pelo recolhimento do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, contemplado 
pelo incentivo, deverá manter controle contábil e fiscal 
específico da obra.

§ 2ºA isenção referida no caput fica limitada às obras 
mencionadas no inciso II deste artigo, vinculadas à cons-
trução do projeto aprovado pelos órgãos competentes da 
Prefeitura Municipal de Cubatão.

Seção IV
Do ITBI

Art. 9ºAs empresas que se enquadrarem nos incisos I e 
II do artigo 2º desta Lei Complementar poderão requerer 
isenção do pagamento do Imposto de Transmissão Inter 
Vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, quando de sua aquisição, 
desde sejam comprovadamente destinados à construção 
ou instalação de edifícios relacionados com as atividades 
da empresa.

Seção V
Dos Prazos

Art. 10. O prazo dos incentivos fiscais será de até 10 
(dez) anos, nos seguintes termos:

a) ISSQN referente aos serviços tomados de con-
strução civil, a partir da data de protocolização do pedi-
do, salvo indicação de data posterior na decisão;

b) IPTU, a partir do primeiro dia do exercício seguinte 
à protocolização do pedido, salvo indicação de data pos-
terior na decisão;

c) ISSQN referente aos serviços prestados, a partir do 
primeiro dia do mês seguinte à protocolização do pedido, 
salvo indicação de data posterior na decisão.

d) ITBI nos prazos dos artigos 11, 12 e 13 da Lei 
1.756/1988.

e)Taxas de Licença para Localização e Funcionamen-
to, Taxas de Publicidade e de Obras, a partir do primeiro 
dia do exercício seguinte à protocolização do pedido,sal-
vo indicação de data posterior na decisão.

§1ºOs terrenos que forem utilizados para a implanta-
ção dos empreendimentos terão incentivos fiscais pelo 
prazo de cinco anos.

§ 2ºA partir do quinto ano de sua concessão, a Comis-
são Permanente de Desenvolvimento Econômico emitirá 
parecer acerca da continuidade dos incentivos fiscais de-
feridos a cada empresa, nos termos desta Lei Comple-
mentar.

Seção VI
Dos Pedidos

Art. 11. A empresa interessada deverá requerer a con-
cessão dos incentivos fiscais previstos nesta Lei Com-
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plementar mediante processo, formalizado em requeri-
mento específico, acompanhado de toda a documentação 
necessária à instrução do pedido.

Parágrafo único.Normas regulamentadoras estabe-
lecerão quais serão os documentos e os prazos relativos 
à concessão dos incentivos, os procedimentos pertinentes 
à prestação de contas anual e obrigatória, e aos demais 
atos administrativos e tributários necessários ao acom-
panhamento e verificação do atendimento dos requisitos 
e condições desta Lei Complementar. 

Art. 12. A Comissão Permanente de Desenvolvimento 
Econômico é o órgão competente para decidir a matéria 
referente aos incentivos fiscais estabelecidos nesta Lei 
Complementar, com base nos elementos do requerimento 
administrativo, devidamente instruído pelo órgão com-
petente.

Parágrafo único.As decisões da Comissão Perma-
nente de Desenvolvimento Econômico são definitivas no 
âmbito administrativo.

Seção VII
Do Cancelamento

Art. 13.Os incentivos fiscais serão cancelados a qualquer 
tempo, quando a empresa beneficiada:

I - não atender à notificação para apresentação de doc-
umentos no prazo consignado pela autoridade competente;

II - não cumprir os requisitos e exigências previstas nesta 
Lei Complementar;

III - encerrar suas atividades e/ou o empreendimento 
neste município;

IV - apresentar débitos exigíveis;
V - apresentar documentos e/ou informações falsas;
VI – paralisar as obras em mais de 90 (noventa) dias, sem 

motivo justificado.
§ 1ºO cancelamento retroagirá à data da ocorrência que 

o motivou, salvo decisão em contrário da Comissão, devida-
mente fundamentada.

§ 2ºA partir do cancelamento dos incentivos fiscais, os va-
lores indevidamente aproveitados, decorrentes da diferença 
entre o tributo exigido na forma definida na legislação tribu-
tária municipal e o tributo recolhido com o incentivo fiscal 
concedido nos termos desta Lei Complementar, serão atuali-
zados a partir da data de seus respectivos vencimentos com os 
acréscimos legais previstos na legislação tributária municipal.

§ 3ºComprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simu-
lação, a empresa estará sujeita às penalidades previstas na 
legislação tributária municipal, sem prejuízo das demais co-
minações legais cabíveis.

Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14.A Comissão Permanente de Desenvolvimento 
Econômico poderá, a qualquer tempo, intimar o requerente 
para procedimentos necessários à manutenção e fiscal-
ização dos incentivos concedidos, todos os procedimentos 
pertinentes aos incentivos fiscais previstos nesta Lei Com-
plementar, especialmente para a comprovação por meio de 
documentação hábil do cumprimento das condições que o 

habilitaram ao recebimento dos benefícios e que permitam 
sua continuidade.

Art. 15.Para os fins desta Lei Complementar,conside-
ra-se:

I - projeto de viabilidade de implantação: a proposta do 
contribuinte interessado, contendo estudo técnico e plane-
jamento que possibilite a avaliação do investimento, dos 
métodos e do prazo de execução, com demonstração da vi-
abilidade do empreendimento, comprovada através de doc-
umentaçãoadequada, de acordo com o disposto em normas 
regulamentadoras;

II - investimentos: o somatório dos gastos com a implan-
tação do empreendimento, incluindo as aquisições de máqui-
nas e equipamentos e demais imobilizados, despesas opera-
cionais, obras civis e todos os demais dispêndios necessários 
à implementação das atividades produtivas e/ou produção de 
serviços;

III - grupo econômico: quando duas ou mais empresas es-
tiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma 
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer 
outra atividadeeconômica.

Parágrafo único.Não se considera investimento, nos 
termos do inciso II deste artigo, a aquisição de imóveis, a 
aquisição de participação em outras sociedades e os desem-
bolsos que não estejam relacionados diretamente com o em-
preendimento e as atividades objeto dos incentivos fiscais.

Art. 16.Para os efeitos desta Lei Complementar, a cisão, 
incorporação, transformação ou qualquer reestruturação so-
cietária de empresas, inclusive entrada e saída de sócios, não 
serão consideradas como instalação.

Art. 17.O enquadramento nesta lei de incentivo impede a 
obtenção de qualquer outro benefício de incentivo fiscal pre-
visto nas leis municipais existentes e supervenientes.

Art. 18.A concessão dos incentivos tratados nesta Lei 
Complementar não desobriga as empresas ao pagamento dos 
demais tributos não abrangidos pela isenção incidentes so-
bre a sua atividade, bem como ao cumprimento da legislação 
pertinente, em especial as que se referem às leis de proteção 
ambiental e de posturas.

Art. 19.Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2020.

Art. 20.Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

486º da Fundação do Povoado
70ºda Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças 

Processo Administrativo nº 14.271/2018
SEJUR/2019
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EXTRATO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NºADM-100/2019. Contratante: P.M.C. P.A.: 14562/2014. Contratada: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA. Ass: 
29/11/2019. Obj: Aditamento ao Contrato Nº ADM – 176/2015, que constitui o objeto do presente Aditamento, a prorro-
gação do prazo contratual por 12 meses, contados a partir de 01 de Dezembro de 2019. O valor a ser despendido com o 
presente aditamento é da ordem de R$ 1.512.940,00. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações – Chefe.

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 058/2019. P.M.C., Processo: 6323/2019. OSC: Associação de Fanfarras e Bandas da Baixada Santis-
ta, Litoral Sul e Vale do Ribeira - AFABAN. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 
023/2019, que constitui especificamente o objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 90 dias 
contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Márcia Regina Terras Geraldo
Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 
Nº ADM- 057/2019. P.M.C., Processo: 907/2019. OSC: Lar Fraterno de Cubatão. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: 

Aditamento ao Termo de Fomento nº 027/2019, que constitui especificamente o objeto do presente aditamento a prorro-
gação do prazo de vigência por 90 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

EXTRATO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NºADM-118/2019. Contratante: P.M.C. P.A.: 10704/2014. Contratada: INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA. Ass: 27/12/2019. Obj: Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Nº ADM – 195/2015, 
que constitui o objeto do presente aditamento, a prorrogação do prazo contratual por 12 meses, contados a partir de 29 de 
Dezembro de 2019. O valor a ser despendido com o presente Aditamento é da ordem de  R$ 45.922,68. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações – Chefe.
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486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Sebastião Ribeiro do Nascimento
Secretário Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 
Nº ADM- 056/2019. P.M.C., Processo: 770/2019. OSC: Lar Fraterno de Cubatão. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: 

Aditamento ao Termo de Fomento nº 028/2019, que constitui especificamente o objeto do presente aditamento a prorro-
gação do prazo de vigência por 90 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Sebastião Ribeiro do Nascimento
Secretário Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 055/2019. P.M.C., Processo: 956/2019. OSC: Associação Deus é Fiel. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Adi-
tamento ao Termo de Fomento nº 045/2019, que constitui especificamente o objeto do presente aditamento a prorrogação 
do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020.

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Ronald Pereira Lopes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 052/2019. P.M.C., Processo: 682/2019. OSC: Associação Atlética Desportiva Cubatense. Assinatura: 
27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 041/2019, que constitui especificamente o objeto do presente 
aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Ronald Pereira Lopes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 059/2019. P.M.C., Processo: 606/2019. OSC: Instituto Alpha de Medicina para Saúde. Assinatura: 
27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 033/2019, que constitui especificamente o objeto do presente 
aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020.

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
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70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
 

Nº ADM- 060/2019. P.M.C., Processo: 615/2019. OSC: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER. Assinatura: 
27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 043/2019, que constitui especificamente o objeto do presente 
aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 061/2019. P.M.C., Processo: 634/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 011/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 
Nº ADM- 062/2019. P.M.C., Processo: 676/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 

ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 013/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 063/2019. P.M.C., Processo: 680/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 016/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação
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Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 064/2019. P.M.C., Processo: 725/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 015/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 065/2019. P.M.C., Processo: 722/2019. OSC: Associação em defesa da vida animal de Cubatão – AD-
VAC. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 032/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 066/2019. P.M.C., Processo: 712/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 012/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 058/2019. P.M.C., Processo: 6323/2019. OSC: Associação de Fanfarras e Bandas da Baixada Santis-
ta, Litoral Sul e Vale do Ribeira - AFABAN. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 
023/2019, que constitui especificamente o objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 90 dias 
contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
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70º da Emancipação

Márcia Regina Terras Geraldo
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 057/2019. P.M.C., Processo: 907/2019. OSC: Lar Fraterno de Cubatão. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: 
Aditamento ao Termo de Fomento nº 027/2019, que constitui especificamente o objeto do presente aditamento a prorro-
gação do prazo de vigência por 90 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Sebastião Ribeiro do Nascimento
Secretário Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 056/2019. P.M.C., Processo: 770/2019. OSC: Lar Fraterno de Cubatão. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: 
Aditamento ao Termo de Fomento nº 028/2019, que constitui especificamente o objeto do presente aditamento a prorro-
gação do prazo de vigência por 90 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Sebastião Ribeiro do Nascimento
Secretário Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 055/2019. P.M.C., Processo: 956/2019. OSC: Associação Deus é Fiel. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Adi-
tamento ao Termo de Fomento nº 045/2019, que constitui especificamente o objeto do presente aditamento a prorrogação 
do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Ronald Pereira Lopes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 052/2019. P.M.C., Processo: 682/2019. OSC: Associação Atlética Desportiva Cubatense. Assinatura: 
27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 041/2019, que constitui especificamente o objeto do presente 
aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação
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Ronald Pereira Lopes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 059/2019. P.M.C., Processo: 606/2019. OSC: Instituto Alpha de Medicina para Saúde. Assinatura: 
27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 033/2019, que constitui especificamente o objeto do presente 
aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 060/2019. P.M.C., Processo: 615/2019. OSC: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER. Assinatura: 
27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 043/2019, que constitui especificamente o objeto do presente 
aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 061/2019. P.M.C., Processo: 634/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 011/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020.

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 062/2019. P.M.C., Processo: 676/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 013/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação
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Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 063/2019. P.M.C., Processo: 680/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 016/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 064/2019. P.M.C., Processo: 725/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 015/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 
Nº ADM- 065/2019. P.M.C., Processo: 722/2019. OSC: Associação em defesa da vida animal de Cubatão – AD-

VAC. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 032/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 
Nº ADM- 066/2019. P.M.C., Processo: 712/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 

ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 012/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde
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EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 067/2019. P.M.C., Processo: 960/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 014/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 068/2019. P.M.C., Processo: 970/2019. OSC: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER. Assinatura: 
27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 042/2019, que constitui especificamente o objeto do presente 
aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 069/2019. P.M.C., Processo: 921/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 010/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 070/2019. P.M.C., Processo: 920/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 009/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 
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Nº ADM- 071/2019. P.M.C., Processo: 903/2019. OSC: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - 
ACENI. Assinatura: 27/12/2019.  Objeto: Aditamento ao Termo de Fomento nº 008/2019, que constitui especificamente o 
objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de vigência por 180 dias contados a partir de 01 de janeiro de 2020. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 049/2019. P.M.C.Processo: 4647/2019. OSC: Associação Deus é Fiel. Ass: 20/12/2019.  Obj.: O presente 
termo de fomento, tem por objetivo a execução da Emendar Parlamentar Impositiva nº 061/2019 da Vereadora Érika Ver-
çosa Albuquerque de Almeida Nunes para realização do projeto “Música na Escola” no município de Cubatão, conforme 
especificado no Plano de Trabalho  Valor : R$ 80.000,00. Vigência: a partir da sua assinatura até 180 dias, conforme 
previsto no anexo do plano de Trabalho para consecução do seu Objeto. Modalidade: Emenda Parlamentar Impositiva. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Márcia Regina Terras Geraldo
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 072/2019. P.M.C. Processo: 632/2019. OSC: Associação Casa da Esperança “Dr. Leão de Moura”. Ass: 
27/12/2019.  Obj.: O presente termo de fomento, tem por objetivo a execução da Emenda Parlamentar Impositiva nº 
014/2019 do Vereador Aguinaldo Alves de Araújo  para realização do projeto abaixo elencado, no município de Cubatão/
SP, conforme especificado no Plano de Trabalho. 1. EQUIPAMENTOS- Aquisição de 01 (um) autoclave, equipamentos 
clínicos terapêuticos e 05 (cinco) computadores com impressora e acessórios.. Valor: R$ 50.000,00. Vigência: 180 dias a 
partir da sua assinatura, conforme previsto no anexo do plano de Trabalho para consecução do seu Objeto.Modalidade: 
Emenda Parlamentar Impositiva. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 073/2019. P.M.C. Processo: 734/2019. OSC: Casa da Esperança e Cidadania “Dr. Leão de Moura”. 
Ass: 27/12/2019.  Obj.: O presente termo de fomento, tem por objetivo a execução da Emenda Parlamentar Impositiva nº 
054/2019 da Vereadora Érika Verçosa para realização do projeto abaixo elencado, no município de Cubatão/SP, conforme 
especificado no Plano de Trabalho. 1. REDE DE INFORMATIZAÇÃO- Aquisição de equipamentos para a rede de infor-
matização, telefonia e câmeras de monitoramento para segurança. Valor: R$ 130.000,00. Vigência: 180 dias a partir da 
sua assinatura, conforme previsto no anexo do plano de Trabalho para consecução do seu Objeto. Modalidade: Emenda 
Parlamentar Impositiva. 
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Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 074/2019. P.M.C. Processo: 777/2019. OSC: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DOS ANIMAIS DE 
CUBATÃO - AFAC. Ass: 27/12/2019.  Obj.: O presente termo de fomento, tem por objetivo a execução da Emenda Par-
lamentar Impositiva nº 062/2019 da Vereadora Érika Verçosa para realização do projeto abaixo elencado, no município 
de Cubatão/SP, conforme especificado no Plano de Trabalho. 1. Disposição de recursos para Associação Franciscana dos 
animais de Cubatão, firmar convênio para divulgar as ações e oferecer suporte Pós-operatório do Projeto de Controle 
Populacional de Cães e Gatos no município de Cubatão/SP, conforme especificado no Plano de Trabalho. Valor: R$ 
30.000,00. Vigência: 180 dias a partir da sua assinatura, conforme previsto no anexo do plano de Trabalho para consecu-
ção do seu Objeto. Modalidade: Emenda Parlamentar Impositiva. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 075/2019. P.M.C. Processo: 781/2019. FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER Ass: 27/12/2019.  Obj.: O 
presente termo de fomento, tem por objetivo a execução da Emenda Parlamentar Impositiva nº 065/2019 do Vereador Wil-
son Pio dos Reis para realização do projeto abaixo elencado, no município de Cubatão/SP, conforme especificado no Plano 
de Trabalho. CATETERISMO – realização de procedimentos com finalidade diagnóstica em Cardiologia e procedimentos 
Cirúrgicos de Cardiologia Intervencionista. Valor: R$ 130.000,00. Vigência: 180 dias a partir da sua assinatura, conforme 
previsto no anexo do plano de Trabalho para consecução do seu Objeto. Modalidade: Emenda Parlamentar Impositiva. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 076/2019. P.M.C. Processo: 873/2019. OSC: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DOS ANIMAIS DE CU-
BATÃO - AFAC. Ass: 27/12/2019.  Obj.: O presente termo de fomento, tem por objetivo a execução da Emenda Parlam-
entar Impositiva nº 078/2019 do Vereador Anderson de Lana Andrade, para disponibilização de recursos visando firmar 
convênio com a Associação Franciscana dos Animais de Cubatão - AFAC. Valor: R$ 285.500,00. Vigência: 180 dias a 
partir da sua assinatura, conforme previsto no anexo do plano de Trabalho para consecução do seu Objeto. Modalidade: 
Emenda Parlamentar Impositiva.

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação
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Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 077/2019. P.M.C. Processo: 919/2019. OSC: Casa da Esperança e Cidadania “Dr. Leão de Moura”. Ass: 
27/12/2019.  Obj.: O presente termo de fomento, tem por objetivo a execução da Emenda Parlamentar Impositiva nº 107/2019 
do Vereador Rafael de Souza Villar, para realização do projeto abaixo elencado, no município de Cubatão/SP, conforme es-
pecificado no Plano de Trabalho. 1. Aquisição de equipamentos – Aquisição de equipamentos/materiais para implementação 
e otimização dos atendimentos especializados. Valor: R$ 40.000,00. Vigência: 180 dias a partir da sua assinatura, conforme 
previsto no anexo do plano de Trabalho para consecução do seu Objeto. Modalidade: Emenda Parlamentar Impositiva. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 078/2019. P.M.C. Processo: 955/2019. OSC: Casa da Esperança e Cidadania “Dr. Leão de Moura”. 
Ass: 27/12/2019.  Obj.: O presente termo de fomento, tem por objetivo a execução da Emenda Parlamentar Impositiva nº 
084/2019 do Vereador Sergio Augusto Santana, para realização do projeto abaixo elencado, no município de Cubatão/SP, 
conforme especificado no Plano de Trabalho. 1. Recursos para firmar convênio – Contratação de serviços de recuperação 
de paredes , juntas, impermeabilização, troca de telhas e outros, necessários para implementação e otimização dos aten-
dimentos. Valor: R$ 200.000,00. Vigência: 180 dias a partir da sua assinatura, conforme previsto no anexo do plano de 
Trabalho para consecução do seu Objeto. Modalidade: Emenda Parlamentar Impositiva. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 
Nº ADM- 050/2019. P.M.C. Processo: 12087/2019. Associação Incena Brasil. Ass: 26/12/2019.  Obj.: O presente termo 

de fomento, tem por objetivo a execução da Emenda Parlamentar Impositiva nº 023/2019 do Vereador Aguinaldo Alves 
Araujo, concedendo a subvenção à OSC para reforma da sede da entidade, conforme especificado no Plano de Trabalho. 
Valor: R$ 60.000,00. Vigência: 145 dias a partir da sua assinatura, conforme previsto no anexo do plano de Trabalho para 
consecução do seu Objeto. Modalidade: Emenda Parlamentar Impositiva. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Vanessa Ramos Toledo
Secretária Municipal de Cultura

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 079/2019. P.M.C. Processo: 901/2019. OSC: Casa da Esperança e Cidadania “Dr. Leão de Moura”. 
Ass: 27/12/2019.  Obj.: O presente termo de fomento, tem por objetivo a execução da Emenda Parlamentar Impositiva nº 
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112/2019 do Vereador Antonio Vieira da Silva, para realização do projeto abaixo elencado, no município de Cubatão/SP, 
conforme especificado no Plano de Trabalho. 1. Otimização de Atendimentos Fonoaudiólogos – Contratação de um pro-
fissional fonoaudiólogo. Valor: R$ 60.000,00. Vigência: 180 dias a partir da sua assinatura, conforme previsto no anexo 
do plano de Trabalho para consecução do seu Objeto. Modalidade: Emenda Parlamentar Impositiva. 

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Andréa Pinheiro Lima
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Nº ADM- 051/2019. P.M.C. Processo: 943/2019. OSC: LEEC Associação Lazer, Esporte, Educação e Cultura. 
Ass: 27/12/2019.  Obj.: 1.1. O presente termo de fomento, tem por objetivo a execução da Emenda Parlamentar Impositiva 
nº 91 ao Orçamento 2019, dotação 27.812.0025.2.135, do Vereador Sergio Augusto de Santana, tem por objeto a promoção 
de atividades esportivas e culturais para a comunidade cubatense visando a interação, inclusão social e melhora na saúde, 
conforme detalhamento do plano de Trabalho , que faz parte integrante deste termo.

1.2. Não poderão ser destinados recursos para atender as despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias. 1.3. é vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente: I 
– delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas 
da Administração Pública. II – prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho Administrativo da 
Administração Pública. Valor: R$ 50.000,00. Vigência: 180 dias a partir da sua assinatura, conforme previsto no anexo 
do plano de Trabalho para consecução do seu Objeto. Modalidade: Emenda Parlamentar Impositiva.

Cubatão, 27 de Dezembro de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Ronald Pereira Lopes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
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Ano II - No. 350 Poder LegislativoCubatão, sexta-feira, 27 de dezembro 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
Deliberamos que, em virtude do não comparecimento de interessados a presente reunião –Pregão Presencial nº 

16/2019 (aquisição de lâmpadas) – deu-se por “deserta”. Os autos serão encaminhados à Administração para determinar 
providências. O presente comunicado também está disponível em www.cubatao.sp.leg.br. 

Cubatão, 27/12/2019.

Kleber Alvarenga Campos Almeida
Pregoeiro

EDITAL DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, RECONHECE E RATIFICA, com 
base no Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a DISPENSA de licitação nº 01/2019, sob Requisição nº 12-20-
04/2019, a contratação da prestação de serviços da empresa COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 
C.P.F.L, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2020.

Cubatão, 26 de Dezembro de 2019.

Douglas Lisboa Nogueira
Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças

EDITAL DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, RECONHECE E RATIFICA, com base no 
Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE de licitação nº 12/2019, sob Requisição nº 12-20-01/2019, 
a contratação da prestação de serviços da empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A,, cujo objeto consiste na assinatura de linhas 
telefônicas para o exercício de 2020.

Cubatão, 26 de Dezembro de 2019.

Douglas Lisboa Nogueira
Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças

EDITAL DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, RECONHECE E RATIFICA, com base no 
Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE de licitação nº 13/2019, sob Requisição nº 12-20-02/2019, a 
contratação da prestação de serviços da empresa EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 
S.A., cujo objeto consiste na assinatura de linhas telefônicas longa distância (DDD) para o exercício de 2020.

Cubatão, 26 de Dezembro de 2019.

Douglas Lisboa Nogueira
Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças
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EDITAL DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, RECONHECE E RATIFICA, com 
base no Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE de licitação nº 14/2019, sob Requisição nº 
12-20-03/2019, a contratação da prestação de serviços da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, cujo objeto consiste no fornecimento de água para o exercício de 2020.

Cubatão, 26 de Dezembro de 2019.

Douglas Lisboa Nogueira
Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças

RELATÓRIO DOS TRABALHOS APRESENTADOS 
3º Ano Legislativo – 17ª Legislatura
(Nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno)
2019

SESSÕES

ORDINÁRIAS 45
EXTRAORDINÁRIAS 27
SOLENES 05
ATOS SOLENES 08
SECRETAS 01

TRABALHOS APRECIADOS

Tipo: Apres. Aprov. Rej. Ret. Arq. Mant. Tram.
Projeto de Lei do Executivo  - 2018 04 02 - 01 - - 01
Projeto de Lei do Executivo - 2019 54 51 - 02 - - 01
Projeto de Lei do Legislativo - 2017 13 01 - - - - 12
Projeto de Lei do Legislativo - 2018 79 32 - 03 - - 44
Projeto de Lei do Legislativo - 2019 127 32 31 64
Projeto de Emenda à Lei Orgânica Executivo - 2018 01 - - 01 - - -
Projeto de Emenda à Lei Orgânica Legislativo - 2018 01 - - - - - 01
Projeto de Emenda à Lei Orgânica Legislativo - 2019 02 01 - - - - 01
Projeto de Resolução - 2017 01 - - - - - 01
Projeto de Resolução - 2019 07 02 - 02 - - 03
Projeto de Decreto Legislativo 2019 01 01 - - - - -
Requerimentos - 2019 127 127 - - - - -
Indicações (*encaminhadas) - 2019 1655 - - - - - -
Moção - 2019 21 21 - - - - -
Veto Parcial - 2018 (*dispositivos vetados) 06 - - - - 06 -
Veto Parcial - 2019 (*dispositivos vetados) 03 - - - - 03 -
Veto Integral - 2019 08 - 03 - - 03 02

LEGENDA:
Apres.= Apresentados       Aprov.= Aprovados             Rej. = Rejeitados       Ret. =  Retirados
Mant. = Mantidos              Tram. = Em tramitação       Arq. = Arquivados

Cubatão, 27 de dezembro de 2019.
                                                           

FABIO ALVES MOREIRA
Presidente
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