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Comunique-se – Processo 2267/57 – DAP

Fica notificada a arqtª. Karoline Campos Martins  , CAU nº.A73486-1, a efetuar correções em projeto arquitetônico e 
apresentar ART/RRT do responsável técnico pela construção, bem como apresentar documentos em um prazo de 30 dias. 
Caso contrário, o pedido será indeferido, de acordo com o § 1.° do artigo 49 da LC n.° 2514/1998. 

Cubatão, 30 de Janeiro de 2020. 

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

Eng.° Dennis Araujo Lacerda Moliterno
Divisão de Aprovação de Projetos – Chefe

RESOLUÇÃO NORMATIVA CMDCA Nº 089, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre o atendimento administrativo na sede do colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Cubatão. 

a) Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 

b) Considerando a Lei Municipal n° 3.214, de 07 de dezembro de 2007;

c) Considerando Resolução Normativa CMDCA nº 028, de 10 de Março de 2009; 

d) Considerando o reconhecimento de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em virtude de doença 
infecto contagiosa viral respiratória – COVI-19, causada apelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2, que constitui 
desastre biológico tipificado pela Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), com o nº 1.5.1.1.0, nos termos da IN/
MI nº 02/16;

e) Considerando a Lei Federal nº 134.979, de 06 de fevereiro de 2020, que instituiu medidas que poderão ser adotadas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo agente patológico;

f) Considerando a necessidade de atuação do Poder Público para mitigar os efeitos da Pandemia no âmbito municipal;

g) Considerando o Decreto Municipal nº 11.190, de 16 de março de 2020.

A mesa diretora do colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cubatão, ad Referendum. 

Resolve:

Artigo 1º - Decidiu pelo atendimento administrativo via email (cmdcacubatao@gmail.com) e emergências via telefo-
ne (13) 997 19 53 00 (Presidência do colegiado).

Artigo 2º - Tal situação deverá perdurar até que novas determinações por parte do Poder Executivo Municipal venham 
ser oficializadas.
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Artigo 3º - A Secretaria Executiva do CMDCA deverá emitir os documentos necessários para cumprimento da decisão. 

Artigo 4º – A presente Resolução entra em vigor na data da publicação.

Cubatão, 18  de março de 2020.

Antonio Jorge dos Santos
Presidente do Colegiado do CMDCA

Considerando a pandemia do novo Coronavirus (Cov-
id19) e 

I. A Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da 
Saúde, em 30-01-2020, em decorrência da Infecção Hu-
mana pelo Covid -19; 

II. A Portaria 188/GM/MS, de 04-02-2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo Cov-
id -19; 

III. As orientações da OMS, do Ministério da Saúde e 
do Centro de Contingência do Estado de São Paulo para 
monitoramento e coordenação de ações contra a propa-
gação do Covid -19; 

IV. Os princípios constitucionais que regem a Admin-
istração Pública e as diretrizes emanadas pelo Ministério 
da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo 
do Estado de São Paulo;

V. A Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que instituiu medidas que poderão ser adotadas para en-
frentamento da emergência de saúde pública causada pelo 
agente patológico; 

VI. Os Decretos Estaduais 64.862, de 13-03-2020 e 
64.864, de 16-03-2020;

VII. O disposto no Decreto Municipal nº 11.190/2020, 
que DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO NO ÂMBITO  DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   DIRETA E INDIRE-
TA, DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGÊN-
CIAS EM SÁUDE PÚBLICA NO ENFRETAMENTO E 
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID-19, BEM 
COMO SOBRE RECOMENDAÇÕES DECRETO Nº 
11.190 DE 16 DE MARÇO DE 2020 JUNTO AO SETOR 
PRIVADO NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Assistência Social – SE-
MAS, por medida profilática e preventiva, resolve: 

Artigo 1º - Determinar prestação de jornada laboral 
mediante teletrabalho visando a contemplar servidores 
nas seguintes situações: 

Ordem de Serviço - SEMAS nº 01/2020

I – idosos na acepção legal do termo, por contar com 
idade igual ou superior a 60 anos; 

II – gestantes; 

III – portadores de doenças respiratórias crônicas, car-
diopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que 
deprimam o sistema imunológico. 

§ 1º - No caso do inciso III, o servidor deverá comunicar 
previamente o superior imediato mediante comprovação 
dos riscos (declaração de próprio punho e posterior entre-
ga de atestado de saúde). 

Artigo 2º - Determinar aos servidores que tenham 
retornado de regiões consideradas endêmicas, como 
também àqueles que tiveram contato com viajantes des-
sas regiões ou pessoas que contraíram a doença, que seu 
retorno seja condicionado a inspeção médica. 

Artigo 3º - Caso o servidor, terceirizado ou estagiário 
apresente sinais e sintomas compatíveis com o contágio 
do Covid-19, deverá procurar serviço de saúde para di-
agnóstico e tratamento, informando de pronto à chefia 
imediata por e-mail e telefone, e adotar as providências 
necessárias para a obtenção de licença médica. 

Artigo 4º - Em relação aos serviços socioassistenciais, 
ficam adotadas as seguintes medidas: 

I. Suspender as atividades dos seguintes serviços so-
cioassistenciais: 

a. Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos, em todas as modalidades 

b. Atividades coletivas em todos os serviços; 
c. Atividades externas de todos os serviços. 

II. Suspender parcialmente as seguintes atividades: 
a. Nos CRAS, ficam mantidos o atendimento telefôni-

co (13 33726426 e 13 33752715), bem como por e-mail 
crasatendimentosocial@cubatao.sp.gov.br ;

b. No CREAS, fica mantido o atendimento individual 
em casos de violência e emergências envolvendo crianças, 
adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, idosos, 
pessoas em situação de rua, comunidades tradicionais e 
específicas, LGBTQIA+ e outros segmentos vulneráveis; 

c. No Centro POP, fica mantido os atendimentos indi-
viduais e os devidos encaminhamentos; 

d. Visitas domiciliares dos equipamentos públicos fi-
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cam restritas à casos de violência e emergências envol-
vendo indivíduos e famílias atendidas; 

e. Cadastros e entrevistas do Cadastro Único e Pro-
grama Bolsa Família ficam restritos aos casos de eventu-
al possibilidade de suspensão de benefício, nesse caso o 
contato será por telefone ou email. 

III. Manter em funcionamento: 
a. atendimentos presenciais individualizados e agen-

dados; 
b. serviços de proteção social especial de alta com-

plexidade; 
c. programas, serviços e benefícios não citados nos in-

cisos anteriores, visando a garantia de proteção social a 
quem dela necessitar. 

IV. Em relação às Medidas Socioeducativas, adotar 
providências para cumprimento das atividades de modo a 
evitar exposição e interações que ampliem a possibilidade 
de contágio. 

Parágrafo único: a inexecução parcial ou total dos 
serviços decorrentes da pand emia de Covid-19 não 
causará interrupção dos repasses financeiros, conforme 
Resolução SEDS 02 de 10 -03-2020. 

Artigo 5º – Em relação aos serviços de acolhimento 
institucional municipal, além das medidas dispostas no 
artigo anterior, ficam recomendadas: 

I. Diariamente, todos os que têm contato com os acol-
hidos devem medir a temperatura do corpo antes de ini-
ciar o trabalho; 

II. Intensificar os cuidados de higiene pessoal e do am-
biente já definidos pelas normas de vigilância sanitária; 

III. Garantir ventilação e circulação de ar nos ambi-
entes das instituições; 

IV. Distanciar ao máximo os leitos e cadeiras entre os 
usuários; 

V. Promover regularmente oportunidades de esclare-
cimento e informações sobre a pandemia para usuários, 
funcionários e prestadores de serviços; 

VI. Prover, preparar e gerenciar insumos de controle e 
prevenção tais como sabão, solução desinfectante, álcool 
gel, lenços e toalhas de papel, entre outros; 

VII. Zelar pelo cuidado e apoio emocional aos acolhi-
dos, demonstrando que o isolamento é necessário à sua 
saúde e que será por tempo limitado; 

VIII. Suspender visitas e promover outros meios de 
comunicação com familiares; 

IX. Intensificar a observação dos principais sintomas 
entre os usuários, acessando imediatamente os serviços 
de saúde aos primeiros sinais da doença; 

X. No caso das instituições de longa permanência 
para idosos, observar as diretrizes para instituições para 
pessoas idosas em um contexto de infecção pelo Cov-
id -19, publicado pelo Centro Internacional de Longevi-
dade – Brasil (https://www.facebook.com/ilcBR/photos/
pcb.1330629953798244/1330627850465121/?type=3&theter). 

Artigo 6º - Em relação aos agentes públicos da rede 
de serviços socioassistenciais, ficam recomendadas as 
seguintes medidas: 

a. Adotar o teletrabalho em relação aos trabalhadores 
com 60 anos ou mais; 

b. Adotar o escalonamento de trabalho de acordo com 
a natureza do serviço; 

c. Suspender atividades coletivas de capacitação pres-
encial; 

d. Articular com a rede SUS para orientações so-
bre prevenção e encaminhamento de usuários ou tra-
balhadores infectados. 

Artigo 7º – Os Centros de Convivência de Idosos de-
vem suspender completamente suas atividades partir de 
19-03-2020, pelos próximos 60 dias, ou até nova aval-
iação. 

Artigo 8º - No âmbito do Restaurante Popular Bom 
Prato, a partir de 18 de março de 2020, como medida de 
caráter emergencial e temporário, seguindo a orientação 
da SEDS, o funcionamento dar-se-á da seguinte forma: 

I. Estender o horário de funcionamento de todas as 
unidades dos Restaurantes Populares Bom Prato, a fim 
de garantir maior distância física entre os usuários, sem 
alterar as cotas diárias de refeições, sendo que: 

a. As refeições de café da manhã, serão servidas das 
07hs às 09 hs; 

b. As refeições de almoço serão servidas das 10hs às 
15hs; 

c. As cotas diárias de refeições serão distribuídas ao 
longo do horário estendido de funcionamento e as filas 
serão organizadas reservando uma distância segura entre 
os frequentadores, sendo preferencialmente de 1 metro 
em locais abertos e 1,5 metro em locais fechados. 

II. A fim de proteger os usuários do contágio do Cov-
id -19, além das refeições servidas no salão refeitório, o 
restaurante Bom Prato disponibilizará, a partir de 21 de 
março, de forma gradativa, a opção de retirar almoço em 
embalagens descartáveis, para consumo imediato, con-
forme legislação vigente. 

III. Todas as unidades deverão adotar as seguintes 
medidas: 

a. Disponibilizar dispensadores de álcool gel ou 
solução alcoólica antibacteriana; 

b. Divulgar e reforçar medidas de higiene das mãos 
para os usuários; 

c. Divulgar e reforçar a etiqueta respiratória para os 
usuários; 

d. Intensificar os procedimentos de higiene e desinfecção 
de utensílios, equipamentos e ambientes de convivência; 
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e. Reorganizar o layout da área de refeição, de modo 
que os usuários permaneçam com a maior distância pos-
sível entre si, preferencialmente respeitando a distância 
mínima de 1,5 definida pelos órgãos normatizadores; 

f. Coibir o acesso de funcionários com sintomas res-
piratórios ou febre; 

g. Orientar o imediato encaminhamento de funcionári-
os e usuários que apresentarem sintomas respiratórios ou 
febre aos serviços de saúde; 

h. Os colaboradores que manipulam alimentos e/ou 
mantêm contato direto com o público deverão intensific-
ar os procedimentos de higiene definidos na Resolução 
SEDS 13/2018, na Portaria SMS 2619/2011 e CVS 05/2013; 

i. Disponibilizar material informativo para orientar os 
usuários em relação ao Coronavírus. 

Artigo 9º – Em relação ao Programa Viva Leite, a par-
tir de 19-03-2020, por período indeterminado, a SEDS 
orienta: 

I. Evitar filas e aglomerações durante o processo de 
distribuição do leite, zelando pela mínima permanência 
dos beneficiários no local; 

II. Buscar locais arejados para distribuição do leite; 

III. A fim de proteger os usuários do contágio do 
Covid19, permitir que a entrega seja feita por um repre-
sentante, mediante apresentação de documento compro-
batório do beneficiário; 

IV. Disponibilizar material informativo para orientar 
os usuários em relação ao Coronavírus. 

Artigo 10 - Toda a rede deve informar, esclarecer e 
orientar a todas as pessoas, em relação às medidas de pre-
venção de contaminação, em especial: 

I. Medidas de higiene e etiqueta respiratória: 
a. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão 

e utilizar antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, 
principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar 
de pessoas, após ir ao banheiro, antes e depois de comer; 

b. Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o 
cotovelo flexionado ou com um lenço descartável – em 
seguida, jogar fora o lenço e higienizar as mãos; 

c. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
d. Zelar pela desinfecção de objetos e superfícies to-

cados com frequência, como celulares, maçanetas, cor-
rimão; 

e. Não compartilhar objetos de uso pessoal; 
f. Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo venti-

lado; 
g. Até o momento, não há recomendação para uso de 

máscaras para a população em geral. 

II. Medidas de contato social: 
a. evitar abraços, apertos de mãos e beijos no rosto; 
b. evitar descolamentos desnecessários e permanecer 

em casa, sempre que possível. 

III. Medidas de saúde: 
a. Solicitar aos serviços de saúde que as receitas de 

medicamentos sejam discriminadas para um
período mais longo, quando aplicável; 
b. apresentando sintomas como febre, tosse e dificul-

dade de respirar, procurar os serviços de saúde. 

Artigo 11 - Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Cubatão, 18 de de março de  2020.

Sebastião Ribeiro do Nascimento
Secretaria Municipal de Assistência Social

REGULAMENTA A COMISSÃO PERMANENTE 
DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – 
CPEIV, CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 
101, DE 09 DE OUTUBRO DE 2.018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica regulamentada a Comissão Perma-
nente de Estudo de Impacto de Vizinhança – CPEIV, nos 
termos do artigo 9º, parágrafo 6º Lei Complementar nº 
101, de 09 de outubro de 2.018, que dispõe sobre o Estudo 

DECRETO Nº 11.191 DE 17 DE MARÇO DE 2020

Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, e dá nova redação 
aos artigos que menciona da Lei Complementar n. 1.383, 
de 29 de junho de 1.983, e da Lei Complementar n. 2.514, 
de 10 de setembro de 1.998, e dá outras providências.

Art. 2º São atribuições do Presidente da CPEIV:

I - convocar e presidir as reuniões, em locais, dias 
e horários adequados ao eficiente desempenho dos mem-
bros da CPEIV;

II - supervisionar os trabalhos da CPEIV;

III - distribuir entre os demais membros os trabalhos 
e expedientes em geral.
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Art. 3º Em caso de ausências, impedimentos e 
vacância do Presidente, o mesmo será substituído pelo 
outro representante não Presidente, da Secretaria Munic-
ipal de Planejamento - SEPLAN, conforme artigo 9º, in-
ciso I e parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 101/2.018, 
praticando todos os atos enumerados no artigo anterior. 

Art. 4º São atribuições dos membros da CPEIV:

I - participar das reuniões, com direito a voz e voto;

II - sugerir medidas que julguem convenientes ao 
bom andamento dos trabalhos;

III - desempenhar os trabalhos que lhes forem atribuídos, 
em reunião ou pelo Presidente, dentro dos prazos fixados;

IV - elaborar o Parecer Técnico Conclusivo e Termo 
de Responsabilidade de Implantação das Medidas Mit-
igadoras e Compensatórias determinadas pela CPEIV, 
conforme disposições da Lei Complementar nº 101/2.018.

Art. 5º São atribuições do Secretário da CPEIV:

I - receber os processos de análise do Estudo Prévio 
de Impacto de Vizinhança - EIV;

II - preparar a pauta dos trabalhos e encaminhá-la 
aos membros;

III - secretariar as reuniões e lavrar as respectivas atas 
que serão anexadas aos processos de análise do EIV, se 
for o caso, e enviadas aos membros da CPEIV;

IV - realizar as tarefas que lhe forem atribuídas, em 
reunião, pelo Presidente;

V - manter organizados todos os documentos rela-
tivos à Comissão;

VI - cuidar das comunicações internas e externas da 
Comissão. 

Art. 6º A CPEIV reunir-se-á, ordinariamente, 
no mínimo 3 (três) vezes mensais e, extraordinariamente, 
quantas vezes forem necessárias, mediante convocação 
do Presidente, ou, por proposta fundamentada, de quais-
quer dos membros.

Art. 7º A pauta das reuniões ordinárias será 
encaminhada a todos os membros e colaboradores, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, sal-
vo nos casos de reuniões extraordinárias, convocadas na 
forma do artigo 6º deste Decreto.

Parágrafo único. É facultado a qualquer membro, du-
rante as reuniões, solicitar a inclusão de matéria na pauta 
dos trabalhos, competindo aos presentes deliberar sobre a 
conveniência e oportunidade de sua apreciação. 

Art. 8º As reuniões da CPEIV serão iniciadas 

com a presença da maioria simples de seus membros e as 
deliberações serão por voto da maioria simples dos pre-
sentes, no mínimo.

Parágrafo único. Caso a maioria de seus membros 
não esteja presente, a reunião será cancelada e nova data 
será agendada.

Art. 9º Em cada reunião será lavrada ata circun-
stanciada, a qual registrará os assuntos apreciados e as 
respectivas deliberações.

Art. 10. A CPEIV desempenhará as suas 
atribuições nos prazos legais ou naqueles que lhes forem 
determinados pelo Presidente, conforme fluxograma em 
anexo.

Art. 11. Sempre que necessário, o Presidente da 
CPEIV poderá escolher, dentre os membros, relator para 
a apreciação de determinada matéria, a quem o expedi-
ente será confiado para elaboração de relatório, o qual 
ficará sob sua guarda e responsabilidade.

§ 1º O relatório previsto no “caput” será submetido 
à apreciação e discussão dos membros, durante as reu-
niões.

§ 2º Apreciado o relatório e encerrada a discussão, a 
matéria será submetida à votação da CPEIV.

Art. 12. Os membros da CPEIV que, por imped-
imento legal, estiverem impossibilitados de comparecer 
às reuniões, deverão comunicar o fato ao Presidente da 
Comissão, o qual tomará as medidas cabíveis à substitu-
ição temporária ou definitiva dos mesmos. 

Art. 13. No uso de suas atribuições a CPEIV 
poderá solicitar esclarecimentos, complementações, apre-
sentação de novos documentos, na forma do artigo 14 da 
Lei Complementar nº 101/2.018.

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no “caput”, 
para a análise dos efeitos positivos e negativos da ativi-
dade ou empreendimento quanto à qualidade de vida da 
população, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar 
nº 101/2.018, o pedido de aprovação do EIV deve ser in-
struído com os seguintes documentos:

I - projeto arquitetônico;

II - certidão de uso e ocupação do solo específica 
para a atividade;

III - estudo de impacto de trânsito e seu respectivo 
relatório – EIT/RIT;

IV - plano de gerenciamento de resíduos sólidos da 
construção civil – RSCC, nos termos da Lei Municipal n. 
3.997/2019 e suas posteriores alterações;

V - licenças ambientais e respectivos relatórios e es-
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tudos, e em caso de dispensa, documento comprobatório, 
expedidos pelos órgãos ambientais competentes;

VI - relatório de geração de empregos.

Art. 14. Os casos omissos ou dependentes de 
interpretação deverão ser decididos pelos membros da 
Comissão, por intermédio de deliberação.

Art. 15. Fazem parte integrante deste Decreto os 
seguintes anexos:

I - Anexo I - Fluxograma;

II - Anexo II - Requerimento de Entrada – EIV prévio;

III - Anexo III - Declaração de Responsabilidade 
Técnica;

IV -  Anexo IV - Termo de Referência;

V - Anexo V - Termo de Responsabilidade;

VI - Anexo VI - Termo de Responsabilidade de Medi-
das Mitigadoras e/ou Compensatórias – TRIMMC;

VII - Anexo VII - Certidão de Aprovação;

VIII - Anexo VIII - Relatório de Impacto de 
Tráfego – RIT.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
DE 17 DE MARÇO DE 2020

487° DA FUNDAÇÃO DO POVADO
71° DA EMANCIPAÇÃO

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

DOMINGOS SÁVIO PEREIRA
Secretária Municipal de Planejamento

Processo nº 7.068/2017
SEJUR/2020
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

Eu, ____________________________________________________________________________, RG: 

_____________________, CPF: ____________________________ declaro ser a pessoa responsável técnica 

indicada para o atendimento das solicitações emanadas pelo Poder Executivo Municipal com base no inciso III, do 

artigo 11 da Lei Complementar Municipal nº 101, de 09 de outubro de 2018.

Cubatão, ______ de ________________ de 20_____.

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO EIV

1 – Caracterização da atividade e/ou empreendimento, incluindo:
a) Identificação do empreendedor ou do responsável pelo empreendimento;
b) Dados do projeto referentes a: 
 i. Localização;
 ii. Descrição das atividades previstas;
 iii. Áreas construídas, dimensões, volumetria;
 iv. Coeficiente de aproveitamento;
 v. Taxa de ocupação;
 vi. Taxa de permeabilidade;
 vii. Subsolo;
 viii. Gabarito;
 ix. População;
c) Procedimentos durante a obra;
d) Quantidade e destino do entulho/movimento de terra;
e) Informações quanto à previsão de produção de fumaça, poeira, ruído, vibração, campo eletromagnético;
f) Levantamento da vegetação de porte arbóreo existente no terreno, nos termos da legislação municipal vigente;

2 – Definição da área de influência de veículos, circulação de pedestres, valorização/desvalorização imobiliária, uso 
do solo, etc.

3 – Apresentação da situação atual dos elementos contidos na área de influência estabelecida  nos termos do item 2, 
contemplando os seguintes aspectos;

_ _________________________________________
Proprietário do empreendimento ou responsável pela atividade

__________________________________________________
Profissional indicado como responsável pelo EIV

_________________________________________
Responsável técnico

_________________________________________
Responsável técnico

_________________________________________
Responsável técnico

_________________________________________
Responsável técnico
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a) Levantamento planialtimétrico;
b) Caracterização do meio físico, especialmente a drenagem superficial e subterrânea, informando também a pro-

fundidade e extensão do lençol freático no terreno e caracterizando a hidrologia local;
c)  Caracterização da população a ser afetada;
d) Legislação de uso e ocupação do solo;
e) Sistema viário e transporte coletivo;
f)  Tráfego de veículos e circulação de pedestres;
g) Infraestrutura urbana: redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone, água pluvial;
h) Equipamentos urbanos e comunitários;
i) Valorização imobiliária;
j) Paisagem urbana;
k) Insolação e ventilação;
l) Bens tombados (nos três níveis de governo);
m) Melhoramentos públicos aprovados ou em execução.

4 – análise dos impactos ambientais na vizinhança, por meio da identificação e interpretação da importância dos 
prováveis impactos positivos e negativos em todos os aspectos levantados na situação atual.

5 – Definição das medidas mitigadoras e/ou compensatórias, tanto para a fase de construção/implantação, quanto para 
a fase de funcionamento/operação da atividade.

6 – Elaboração de programa de monitoramento dos impactos e da implantação de medidas mitigadoras e/ou compensatórias.

7 – Identificação da equipe de profissionais responsáveis pelas informações (nome, formação e respectivos registros profissionais).

8 – Os responsáveis pela elaboração do EIV poderão incluir outros aspectos não relacionados neste Termo de Referên-
cia, sempre que forem considerados relevantes para a análise do EIV.

ANEXO V

TERMO DE RESPONSABILIDADE

_________________________________________________ , empreendedor  do(s)  imóvel(is)  abaixo descritos, 

portador do RG n° _____________ e CPF  n°________________ , comprometo-me a arcar integralmente com as 
despesas decorrentes das obras e serviços necessários à minimização dos impactos decorrentes da implantação de em-
preendimento ou atividade em imóvel de minha propriedade e demais exigências apontadas pelo Poder Executivo Mu-
nicipal, antes da finalização do empreendimento.

DECLARO estar ciente de que não será expedida a licença final de funcionamento do empreendimento enquanto não 
restarem concluídas integralmente as medidas de prevenção, mitigadoras e compensatórias apontadas no Parecer Técnico 
Conclusivo- PTC, nos termos do art. 16, §  1° da Lei Complementar Municipal n° 101, de 09 de outubro de 2018.

DECLARO, ainda, estar ciente de que o prazo de validade do PTC é de 2 (dois) anos, admitindo renovações, desde 
que o projeto atenda às legislações vigentes na ocasião da solicitação da renovação, nos termos do art.17, parágrafo único, 
da Lei Complementar Municipal n° 101, de 09 de outubro de 2018, justificadamente.

IMÓVEIS:

...

...

...

Cubatão/SP______ de______________ de  20____.

__________________________________________
Assinatura do Empreendedor
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ANEXO VI

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPEN-
SATÓRIAS – TRIMMC Nº ___/____

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE CUBATÃO, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Praça dos Emancipadores s/n.º, Bloco Executivo, Centro, Cubatão / SP - CEP 11.510-900, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 47.492.806/0001-08, por intermédio da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, esta por sua COMISSÃO 
PERMANENTE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- CPEIV, doravante denominada COMPROMI-
TENTE e do outro, o (NOME), inscrito no CNPJ sob o nº (...), com sede à (endereço/CEP), por seu representante legal, 
Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de identidade RG nº (...), inscrito no CPF/MF sob o nº (...), doravante denominado(a) 
COMPROMISSÁRIO(A), resolvem firmar o presente TERMO DE RESPONSABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO 
DE MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS – TRIMMC, nos termos da legislação em vigor, espe-
cialmente da Lei Complementar nº 101, de 9 de outubro de 2018 que disciplina a exigência do Estudo Prévio de Impacto 
de Vizinhança – EIV, e dá nova redação aos artigos da lei complementar nº 1.383, de 29 de junho de 1983, da lei nº 2.514, 
de 10 de setembro de 1998, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em face da análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, integrante do 
Processo Administrativo nº (...), complementado pela análise realizada pela COMPROMITENTE o(a) COMPRO-
MISSÁRIO(A) arcará integralmente com as despesas das obras, serviços e projetos necessários à minimização ou com-
pensação dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento denominado (....), devidamente caracterizado nos 
autos do citado processo administrativo.

CLÁUSULA SEGUNDA: para os efeitos deste compromisso, as seguintes medidas mitigadoras e ou compensatórias 
devem ser encetadas nos respectivos prazos estabelecidos:

(.........)

CLÁUSULA TERCEIRA: Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste COMPROMIS-
SO ou de seus TERMOS ADITIVOS, que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes, é competente o foro 
da Comarca de Cubatão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por ser expressão da responsabilidade assumida frente ao COMPROMITENTE, firma o(a) COMPROMISSÁRIO 
o presente TERMO DE RESPONSABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E/OU 
COMPENSATÓRIAS – TRIMMC Nº ___/____, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito.

Cubatão/SP, ____ de _____________ de 20____.

______________________________
NOME PRESIDENTE DA CPEIV

______________________________
NOME TESTEMUNHA

______________________________
NOME COMPROMISSÁRIO

______________________________
NOME TESTEMUNHA
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ANEXO VII

CERTIDÃO DE MITIGAÇÃO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

CPEIV Nº _____/20_______

A COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- CPEIV, nos termos da Lei 

Complementar nº 101, de 9 de outubro de 2018 que disciplinaa exigência do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – 

EIV, e dá nova redação aos artigos que menciona da lei complementar nº 1.383, de 29 de junho de 1983, da lei nº 2.514, 

de 10 de setembro de 1983, e dá outras providencias, certifica que foram implantadas todas as medidas mitigadoras e 

compensatórias relacionadas no Parecer Técnico de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - PTIV nº 

___________/20_______, referente ao empreendimento sito à:______________________________________

___________________________,nº____,bairro:___________________cidade:____________________,

cep:______________.

Empreendimento nome: _______________________________________________, objeto de solicitação de 

aprovação de EIV por meio do Processo Administrativo nº _________________/20____

OBS: (1) – Esta certidão não isenta o responsável do pleno atendimento às demais obrigações referentes à legislação 

municipal, estadual e federal;

OBS: (2) – O proprietário ou responsável legal deverá anexar uma via original deste documento ao processo admin-

istrativo referente à aprovação do projeto arquitetônico ou à licença de localização e funcionamento da atividade a ser 

exercida.

Cubatão/SP, _______,de _______________de 20____.

____________________________________________
ANTONIO FRANCISCO SARABANDO NETO
PRESIDENTE DA CPEIV
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDO DO IMPACTO DE VIZINHANÇA

Roteiro Para Elaboração do Relatório de Impacto do Tráfego- RIT

INTRODUÇÃO

O presente roteiro dispõe sobre a elaboração do Relatório de Impacto no Trânsito Urbano – RITU, nos termos da Lei 
Municipal de Parcelamento, Uso e Ocupação de solo (2.513/1998) e suas alterações.

O Relatório de Impacto no Trânsito Urbano – RITU oferece um referencial sobre o impacto gerado pelo empreen-
dimento permitindo aos técnicos envolvidos, conhecer, avaliar, quantificar e delimitar o alcance dos impactos gerados 
pela implantação do empreendimento no sistema viário. Ele deve incluir as medidas mitigadoras dos impactos negativos, 
necessárias para garantir a qualidade da circulação urbana no local ou, se for o caso, as medidas compensatórias.

OBJETIVO

Este roteiro tem por objetivo de permitir uma melhor compreensão dos dados necessários à elaboração e apresentação 
dos estudos pelos consultores, visando maior agilidade na análise dos relatórios pela equipe.

O roteiro proposto apresenta as informações que deverão fazer parte do RITU, com algumas orientações sobre o 
conteúdo necessário em cada item, cabendo ao responsável pela a elaboração do relatório e realizar os devidos ajustes, 
observando as especificidades de cada atividade e o porte do empreendimento.

ROTEIRO

Capa

Relatório de Impacto no Trânsito Urbano- RITU
Nome do Empreendimento ( o mesmo constante do projeto)
Empresa
Responsável técnico pela elaboração do RITU
Data (de conclusão do RITU)

Identificação do Empreendedor e Responsáveis Técnicos
Nome da empresa
CNPJ
Nome do Responsável Legal pelo Empreendimento
Endereço (completo com CEP)
Telefones (comercial e celular)/ Fax
E-mail

RITU- Relatório de Impacto no Trânsito Urbano
Nome da empresa
Responsável Técnico – RT (nome/formação/registro profissional CREA)
Equipe técnica (nome/formação/registro profissional)
Endereço (completo com CEP)
Telefones (comercial e celular)/Fax
E-mail

Identificação do Empreendimento

Nome do Empreendimento/ Razão Social (constante do projeto).
Nome Fantasia.
Categoria de Uso/ Tipologia (Shopping, Supermercado, Hospital, Escola, Faculdade, Indústria, Edifício Comercial, 

Edifício Residencial, Hotel, Clube, Cinema, Centro cultural, Loteamento, Depósitos, Central de Distribuição Pátio de 
Estacionamento de Caminhões, Ônibus).

Objeto (construção, ampliação, instalação de novo uso, já em funcionamento).
Fase do Licenciamento (LP- Licença Prévia)

Localização do Empreendimento
Endereço completo (rua, número e bairro).
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Lote(s) ou gleba (s) ocupado(s) quarteirão(s).
Mapa do Zoneamento (Ocupação de Uso de Solo- Lei n° 2.513/1998).
Mapa de situação ou foto área que abrange as principais vias de acesso ao empreendimento (Escala 1:10.000 ou 

1:5.000).
Fotografias do empreendimento (já em funcionamento) ou da área (novos empreendimentos).

PERFIL DO EMPREENDIMENTO
Descrição das Atividades e Áreas
Área do(s) terreno(s).
Área total construída.

Descrição das atividades desenvolvidas ou previstas, com breve histórico para empreendimentos existentes.

Área e dados específicos que fazem referência às atividades desenvolvidas no empreendimento, considerando as 
respectivas tipologias:

Shopping Center e Lojas:
Área Bruta Locável.

Supermercados e Hipermercados:
Área de Vendas, Área de Depósito.

Edifício Comercial:
Área líquida dos pavimentos utilizados pelos escritórios, salas de reuniões, salas multiuso, auditórios e salas de 

cinema, capacidade de assentos, salões de eventos, festas, convenções: Área de uso público, capacidade.

Edifícios Residenciais:
Número de unidades residenciais por bloco e total número de blocos/ edifícios, Área dos apartamentos tipo/ número 

de quartos. Classe social e faixa de renda familiar ( em salários mínimos).

Hotéis, Apart- hotéis:
Número de apartamentos
Área dos apartamentos

Centro de Armazenamento e distribuição:
Área total interna, área interna de carga e descarga, quantidade de vaga interna de estacionamento.

Pátio de estacionamento para caminhões, ônibus: Área total.

Hospitais, Maternidades e Clínicas: Número de leitos total e para cada especialidade ( de internação em apartamentos 
e enfermaria; isolados; CTI; observação, emergência, etc.). Número de atendimentos/mês (no pronto socorro, cirurgias, 
internações, consultas ambulatoriais, exames, etc.). Tipo de atendimento (particular, SUS, convênios).

Escolas e Faculdades: Número de salas de aula, área das salas de aula, capacidade de cada sala e total.

Apresentar memória de calculo das áreas (área líquida, área bruta locável, área de vendas, etc.) com a representação 
gráfica do contorno da referida área sobre o projeto arquitetônico.

Informações Operacionais / Funcionais
Data do início da operação do empreendimento.
Empreendimentos existentes: data de início da atividade
Empreendimentos novos: data de previsão de inauguração e cronograma (parcial e total).
Horário de funcionamento do empreendimento durante a semana, fim de semana e informações sobre a existência ou 

previsão de turnos de trabalho.
Informações sobre a possibilidade de expansão futura e de funcionamento de outras atividades ou eventos.

Caracterização e quantificação da movimentação de pessoas e mercadorias:

1. Empreendimentos existentes:
 Apresentação de dados reais e seres obtidos através da realização de pesquisas (conforme diretrizes constantes do 

item 2 a seguir), considerando População fixa: funcionários (terceirizados ou não), alunos, professores, etc. (com os 
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respectivos turnos de trabalho). População Flutuante: clientes, fornecedores, visitantes, pacientes,  etc. Movimentação 
de mercadorias: descrição da logística de movimentação dos caminhões, número de viagens por dia, horários, dias da 
semana, rotas utilizadas e caracterização dos veículos utilizados (tipo e dimensões).

Empreendimentos novos:
Apresentação de estimativas a serem obtidas através da realização de pesquisas em empreendimentos similares (con-

forme diretrizes constantes do item 2 a seguir). Caso não seja possível a execução da pesquisa, desde que justificada, 
podem ser utilizadas metodologias reconhecidas e comprovadas em trabalhos técnicos. Os estudos devem compreender 
População fixa: funcionários (terceirizados ou não), alunos, professores, etc. (com os respectivos turnos de trabalho). 
População Flutuante: clientes, fornecedores, visitantes, pacientes, etc.

Movimentação de cargas: número de viagens por dia, horários de chegada e de saída e número de veículos de carga 
acumulados, dias da semana de maior pico e caracterização dos veículos utilizados (tipo de dimensões).

2. Área de Influência:
A delimitação da área de vizinhança dependerá do tamanho do empreendimento, da atividade que será desenvolvida 

e do local de implantação, podendo ser reduzida a três diferentes áreas: extensão das vias públicas que circunscrevem o 
empreendimento considerado para avaliação de impactos sobre as redes de serviços públicos; extensão das vias públicas 
que circunscrevem o empreendimento considerado e a extensão das vias de acesso até os “nós” de tráfego mais próximo, 
para avaliação de impactos sobre o sistema viário e de transporte público, quadra do empreendimento, mais as vias pú-
blicas lindeiras e os imóveis lindeiros a estas vias públicas, para avaliação de impactos sobre paisagem, sobre atividades 
humanas instaladas, e sobre os recursos naturais.

Deve ser identificada a área de influência diretamente afetada pelos impactos do empreendimento em mapa, em escala 
adequada, contendo a rede viária e os sentidos de circulação.

A delimitação dos limites propostos para a área de influência deve ser justificada com a apresentação dos critérios 
adotados e levar em consideração o porte do empreendimento, as atividades nele instaladas, o número de viagens pro-
duzidas e as rotas de acesso.

Geração de Viagens
Número de viagens geradas (produzidas e atraídas) por dia e nos horários de pico do empreendimento e do sistema 

viário da área de influência: Empreendimentos existentes: Apresentação de dados reais a serem obtidos através da re-
alização de pesquisas (conforme diretrizes constantes do item 2 a seguir) da movimentação de pessoas e veículos (in-
clusive veículos de carga). Empreendimentos novos: Apresentação de estimativas a serem obtidas através da realização 
de pesquisas em empreendimentos similares (conforme diretrizes do item 2.) ou através da utilização de metodologias 
conhecidas e comprovadas em trabalhos técnicos.

Divisão modal das viagens: identificação dos meios de transporte que os usuários utilizam para acessar o empreendi-
mento (em porcentagem).

Empreendimentos existentes: Apresentação de dados reais a serem obtidos através da realização de pesquisas com 
aplicação de questionários (conforme diretrizes do item2). Empreendimentos novos: Apresentação de estimativas a serem 
obtidas através da realização de pesquisas em empreendimentos similares (conforme diretrizes do item 2.) ou através da 
utilização de metodologias conhecidas e comprovadas em trabalhos técnicos.

Diretrizes Gerais
Pesquisa de contagem volumétrica de veículos.
Descrição da metodologia adotada.
Período da realização das pesquisas:
No horário de funcionamento do empreendimento, durante uma semana (incluindo final de semana, dependendo da 

tipologia).
A pesquisa de contagem de veículos deve ser realizada em todos os acessos da Área de influência, contabilizando a 

entrada e a saída. Nos acessos de veículos deve ser identificado o número de pessoas por veículo.
Os resultados coletados devem ser apresentados de hora em hora, com totalizações parciais de 15 em 15 minutos.
Apresentação do formulário utilizado para realização das pesquisas.
Apresentar os resultados das pesquisas de forma conclusiva destacando os calores absolutos e percentuais.

Macro acessibilidade
Este item deve conter a descrição, caracterização e o mapeamento das principais rotas de chegada e de saída do 

empreendimento, partindo dos principais corredores de trânsito de Cubatão, próximos ao empreendimento. Para tanto, 
devem ser apresentados:

Mapas de circulação viária, contendo: Rotas de chegada, Rotas de saída. Sentido de circulação das vias no entorno do 
empreendimento. Classificação viária no entorno do empreendimento. Descrição e caracterização da área de influência 
com informações sobre: Condições físicas: sentido de circulação; seção transversal- com largura da pista, do canteiro 
central e das calçadas; número de faixas de tráfego por sentido; estado de conservação da sinalização e do pavimento.

Condições operacionais: segurança, capacidade e fluidez.
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Micro acessibilidade

Este item deve conter a identificação e caracterização dos acessos imediatos ao empreendimento. Para tanto, devem 
apresentado:

Figura (planta de situação ou planta de nível térreo) contendo a identificação e a especificação dos usos de todos os 
acessos ao empreendimento: Acesso de pedestres. Acesso de veículos leves. Acesso de veículos de carga. Acesso às áreas 
de embarque e desembarque. Acesso de veículos de emergência, de serviço, etc.

Outras informações sobre a utilização dos acessos, tais como: horário de funcionamento, tipo de controle utilizado 
(porteiro, cancela eletrônica, cancela manual, etc.), tipo de usuário que o utiliza, condições de acessibilidade, altura do 
portão, etc.

Registro fotográfico de todos os acessos (para empreendimentos existentes).

Transporte Coletivo / Transporte Escolar

Transporte Coletivo por ônibus: Mapa contendo o itinerário das linhas do transporte coletivo na área de influência e a 
localização dos pontos de embarque e desembarque de passageiros que atendem o empreendimento. A legenda do mapa 
deve conter o número e o nome das linhas.

Quando descritivo da avaliação das condições da operação do TRANSPORTE COLETIVO que atendem ao em-
preendimento: localização, linhas atendidas, se tem abrigo, condições do pavimento das calçadas e informações sobre a 
área disponível para acomodação de passageiros.

Transporte Escolar (no caso de escolas e faculdades): Localização e capacidade das áreas utilizadas para embarque e 
desembarque de escolares.

Número e tipos de veículos utilizados (ônibus, micro-ônibus, vans).
Levantamento topográfico Planialtimétrico e Cadastral.

Apresentação da prancha do levantamento em escala adequada e legível, de preferência na mesma escala da planta de 
situação do projeto arquitetônico (sugere-se escala mínima de 1/500), assinada pelo Responsável Técnico pelo serviço.

Além da área ocupada, o levantamento deve abranger os trechos de vias correspondentes às testadas ao empreendi-
mento estendendo-se, pelo menos, por 50m para cada lado (com indicação das cotas das seções transversais das pistas de 
rolamento, calçadas, canteiros, ilhas).

Sobreposição das confrontações do(s) lote(s) que compõem o terreno, levantadas em campo (Real).
Cadastro de todas as interferências existentes nas calçadas e nos afastamento frontais das edificações (árvores, jar-

dineiras, postes, sinalização, mobiliário urbano, rebaixamentos de meio-fio para o acesso de veículos e para travessia 
de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, degraus, rampas, muretas, gradis, balizas, correntes, grelhas, etc.).

Cadastro e dimensionamento (largura e altura) de todos os portões para acesso de veículos e pedestres, guaritas e 
bloqueios ( cancelas) para controle de acesso.

Representação dos rebaixamentos de meio-fio para o acesso de veículos e para travessia de pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, degraus e rampas, devidamente cotados.

As cotas altimétricas devem ser representadas nas calçadas e nos afastamento frontais considerando, no mínimo, os 
seguintes alinhamentos transversais: divisas dos lotes, limites laterais dos acessos de veículos e de pedestres.

Para a verificação da altura do meio-fio e da declividade transversal nas calçadas e nos afastamentos frontais das edi-
ficações, é necessária a representação ainda, das cotas altimétricas a cada 5m nos seguintes pontos: no pé do meio-fio, no 
alinhamento frontal do terreno e junto ao alinhamento da edificação (soleira do muro ou da edificação).

Caracterização dos revestimentos existentes nas calçadas.
Representação das cotas dos raios de concordância das calçadas, inclusive nas esquinas.
Análise da Capacidade Viária e do Nível de Serviço – Situação Atual, O diagnóstico das condições físico-operacion-

ais do sistema viário deve se basear no estudo de capacidade de tráfego e do nível de serviço nas interseções, semaforiza-
das ou não, das rotas de acesso na área de influência do empreendimento.

O Grau de Saturação (GS) de uma interseção, cujo cálculo leva em conta o número de faixas de cada aproximação, 
com seus respectivos Fluxos de Saturação, o volume da área pico (em UVP -Unidade de Veículo Padrão) e o tempo de 
verde efetivo (extraído da programação semafórica vigente, para semáforos existentes), é determinado em uma escala 
que varia de 0 e 100%.

O Nível de Serviço é um parâmetro utilizado para avaliar as condições operacionais de tráfego, podendo ser deter-
minado para trechos de vias ou aproximações de interseções e classificados em, seis categorias: I, J, L, M, N, G. É uma 
medida qualitativa do serviço oferecido ao motorista que percorre uma via, considerando o efeito de vários fatores, tais 
como: velocidade, tempo de viagem, interrupções no tráfego, liberdade de movimentos, conforto e conveniência do mo-
torista e indiretamente segurança e custos operacionais.
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GS < 0,20; Nível de Serviço I- indica escoamento livre; baixos fluxos; altas velocidades; baixa densidade; não há re-
strições devido à presença de outros veículos.

0,21 < GS < 0,50; Nível de Serviço J- indica fluxo estável; velocidade de operação começando a ser restringidas pe-
las condições de tráfego; condutores possuem razoáveis condições de liberdade para escolher a velocidade e faixa para 
circulação.

0,51< GS 0,61; Nível de Serviço L- indica o fluxo estável; velocidade e liberdade de movimento são controladas pelas 
condições de tráfego; existem restrições de ultrapassagem; velocidade de operação satisfatória.

0,66 < GS < 0,80; Nível de Serviço M- próximo à zona de fluxo instável; velocidade de operação afetada pelas 
condições de tráfego; flutuações no fluxo e restrições temporárias podem causar quedas substanciais na velocidade de 
operação.

0,81 < GS < 0,90; Nível de Serviço N- indica fluxo instável; fluxos próximos à capacidade da via; paradas de duração 
momentânea.

GS > 0,91; Nível de Serviço G- escoamento forçado; baixas velocidades; fluxos abaixo da capacidade; no caso extremo 
fluxo e velocidade caem a zero (congestionamento).

A análise de capacidade vária deve ser realizada a partir de pesquisas de contagem volumétrica classificada de veícu-
los, realizadas nas principais interseções das rotas de acesso na área de influência, na hora pico do empreendimento e do 
sistema viário.

Deve ser apresentado croqui de cada interseção estudada, com o número de faixas de trânsito, a identificação dos 
movimentos permitidos e os respectivos volumes de tráfego na hora pico do empreendimento e do sistema viário devid-
amente identificado.

Devem ser apresentadas ainda informações sobre a largura das aproximações e sobre a existência de faixas de estac-
ionamento, ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo ou declividades e demais interferên-
cias que possam interferir nos fluxos de saturação.

Para empreendimentos existentes, além das pesquisas citadas, deve ser identificada a parcela de volume gerado na 
hora pico do empreendimento e do sistema viário, em cada rota de acesso na área de influência, e apresentados estudos 
de capacidade para a situação atual e para uma situação hipotética, sem o empreendimento, ou seja, considerando a reti-
rada da parcela de volume de tráfego gerado pelo empreendimento e avaliando, desta forma, o impacto que o mesmo tem 
causado.

Previsão da Demanda Futura de Tráfego:

Os estudos de demanda de tráfego envolvem quatro etapas principais: geração ( ver item 2), distribuição das viagens , 
divisão modal e alocação do tráfego, que cumprem as funções de estimar a demanda de tráfego gerado e distribuí-la nas 
rotas de acesso ao empreendimento.

Para empreendimentos novos ou em ampliação deve ser feita uma projeção de crescimento do tráfego atual para o 
horizonte do ano de início da operação (inauguração) ou da ampliação, adotando-se a taxa média de crescimento anual 
da região (fonte IBGE).

Para a avaliação do grau de saturação e do nível de serviço para todas as situações e horizontes, deve-se apresentar o 
método utilizado e a demonstração dos cálculos realizados. Para interseções que operam com semáforos deve-se utilizar 
a relação entre o volume de tráfego e a capacidade de escoamento no local. No entanto, estudos de impacto realizados 
para licenciamento de empreendimentos de grande porte devem ser enriquecidos tecnicamente com a apresentação de 
redes de simulação, utilizando softwares específicos para avaliação das condições do tráfego, nos diferentes cenários 
estudados.

Alocação das Viagens Geradas:

A alocação das viagens geradas é o carregamento das interseções das rotas de acesso (semaforizadas ou não), na hora 
de pico do empreendimento e do sistema viário, com o volume de tráfego total, ou seja, o volume de tráfego no ano de 
início da operação do empreendimento, somando ao volume gerado pelo empreendimento.

A distribuições das viagens geradas no sistema viário da área de influência (vias principais de acesso e vias adjacentes 



17Cubatão, quinta-feira, 19 de março de 2020Diário Oficial Eletrônico

ao empreendimento) é feita a partir das rotas de chegada e saída, distribuindo-se entre elas os volumes (em Unidade de 
Veículo Padrão- UVP/h) gerados pelo empreendimento, de acordo com percentuais definidos. Partindo da premissa de 
que os futuros usuários do empreendimento irão utilizar as rotas de chegada e de saída com a ( adequação do itinerário, 
ajuste em quadro de horários ou implantação de nova linha), táxi e transporte escolar, buscando sempre a internalização 
dos conflitos gerados.

Conclusões e proposição de medidas mitigadoras/ compensatórias

PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS/ COMPENSÁTÓRIAS

Neste tópico, devem ser descritas as medidas s serem tomadas pelo empreendedor para minimizar os impactos cau-
sados pelo empreendimento.

As medidas a serem adotadas dependerão dos impactos causados pelo empreendimento na infraestrutura urbana de 
circulação.

Apresentação gráfica (layout) das adequações propostas no sistema viário, tais como:

Plano de circulação.
Implantação e alargamento de vias.
Implantação de obras de arte.
Implantação de alterações geométricas.
Implantação, restauração, manutenção de pavimentação.
Implantação/manutenção de sinalização horizontal, vertical ou semafórica.
Ajuste na programação semafórica (Se Houver).
Implantação de medidas moderadoras de tráfego.
Tratamento para pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Apresentação de propostas de adequação do transporte coletivo, transporte escolar.

Apresentação de propostas de ações complementares:

Operacionais.
Educativas.
Divulgação.
Monitoramento.
Plano de gestão da mobilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O RITU deverá ser elaborado por equipe que se responsabilizará pelas informações, resultados e conclusões apre-
sentadas através de Anotação de Responsabilidade Técnica- ART.

O RITU deverá conter, no mínimo, os seguintes anexos:

Planta de situação com a localização de empreendimento, estacionamento(s), indicando seus acessos e sentido de 
circulação das vias de entorno em escala 1/5000 ou maior; Outros dados, informações ou documentos considerados rel-
evantes pelo profissional responsável pela elaboração do RITU.
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REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 3.906, DE 
8 DE JUNHO DE 2018, PARA DISPOR SOBRE A AT-
UAÇÃO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMIN-
ISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CUBATÃO 
DURANTE O PROCESSO DE TRANSIÇÃO GOVER-
NAMENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei e, em 
especial, no artigo 75 da Lei Orgânica do Município e na 
Lei Municipal nº 3.906, de 8 de junho de 2018,

D E C R E T A:

Art. 1º  O funcionamento da equipe de transição 
do candidato eleito para o cargo de Prefeito, instituída 
pela Lei nº 3.906, de 08 de junho de 2018, fica regulamen-
tado nos termos deste Decreto.

Art. 2º Transição governamental é o proces-
so que objetiva propiciar condições para que o Prefeito 
Municipal eleito possa receber de seu antecessor todos 
os dados e informações necessários à implementação do 
programa do novo governo, desde a data de sua posse. 

Parágrafo Único. O processo de transição governa-
mental tem início a partir do segundo dia útil após a data 
da proclamação do resultado das eleições municipais e 
se encerra na data da posse do Prefeito Municipal eleito. 

Art. 3º São princípios da transição governamen-
tal, além daqueles estabelecidos no art. 37 da Constitu-
ição Federal:

I - colaboração entre o governo atual e o governo 
eleito;

II - transparência da gestão pública;

III - planejamento da ação governamental;

IV - continuidade dos serviços prestados à sociedade;

V - supremacia do interesse público; e

VI - boa-fé e executoriedade dos atos administrativos. 

Art. 4º O Prefeito Municipal eleito poderá indic-
ar equipe de transição, no limite de sete pessoas, medi-
ante ofício dirigido ao Chefe do Poder Executivo, onde 
constem os nomes e a qualificação de seus integrantes, 
além da indicação do responsável pela coordenação da 
equipe.

§ 1º Caso a indicação do membro da equipe recaia em 
servidor público municipal, sua requisição será feita junto 
ao órgão competente da administração pública.

§ 2º O servidor público integrante da equipe de tran-

sição será dispensado das suas atribuições funcionais, 
sem prejuízo da respectiva remuneração.

Art. 5º O Prefeito em exercício, por meio de 
Portaria, designará todos os membros da Equipe de Tran-
sição.

 
Parágrafo Único. A portaria de designação, de que 

trata o caput, indicará também o coordenador da Equipe 
de Transição. 

Art. 6º A equipe de transição do Prefeito Munic-
ipal Eleito terá acesso às informações contidas em regis-
tros ou documentos, produzidos ou mantidos por órgãos 
ou entidades da Administração Pública Municipal relati-
vas:

I - às atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive relacionadas à sua política, organização e 
serviços;

II - às contas públicas do Governo Municipal;

III - à estrutura organizacional da administração pú-
blica; e

IV - à implementação, acompanhamento e resultados 
dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades 
públicas, bem como metas e indicadores propostos; e

V - a outros atos administrativos, conforme previsto 
no art. 75 da Lei Orgânica do Município.

§ 1º  Os pedidos de acesso às informações, qualquer 
que seja a sua natureza, deverão ser formulados por escrito 
e encaminhados ao coordenador da Equipe de Transição a 
quem competirá requisitar dos departamentos, secretarias 
municipais e demais órgãos da administração direta, e en-
tidades da administração indireta, os dados solicitados, ob-
servadas as condições estabelecidas neste Decreto.

§ 2º É vedado a qualquer servidor público municipal 
prestar as informações de que trata o caput, por outros 
meios que não os regulados por este Decreto.

Art. 7º Sem prejuízo do disposto no artigo 6º, 
fica o coordenador da Equipe de Transição autorizado a 
requisitar dos demais secretários e autoridades equiva-
lentes informações sobre:

I - programas realizados e em execução relativos ao 
período de mandato do Prefeito Municipal;

II - agenda de compromissos e assuntos com cal-
endário definido por exigências legais, contratuais e out-
ras que demandarão ação ou decisão da Administração, 
relativas aos primeiros cem dias do primeiro ano do man-
dato do Prefeito eleito;

DECRETO Nº 11.195 DE 19 DE MARÇO DE 2020
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III - projetos a serem implementados ou que tenham 
sido interrompidos; 

IV - glossário de projetos, termos técnicos e siglas uti-
lizadas pela Administração Municipal Direta e Indireta;

V - PPA – Plano Plurianual vigente, LDO – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício seguinte, LOA 
– Lei Orçamentária Anual para o exercício seguinte, 
inclusive eventual projeto em tramitação no Legislati-
vo Municipal, licitações vigentes, particularmente que 
findam durante o processo de transição e/ou até os cem 
primeiros dias do novo governo; e

VI - quaisquer outras informações necessárias visan-
do o encerramento do mandato. 

Art. 8º Os Secretários municipais e diretores da 
administração direta, assim como o superintendente dos 
órgãos da administração indireta, deverão encaminhar ao 
gabinete do Prefeito as informações de que trata o artigo 7º 
deste Decreto, as quais serão consolidadas e disponibiliza-
das para o processo de transição.

Art. 9º Compete ao gabinete do Prefeito Mu-
nicipal em exercício disponibilizar à equipe de transição 
governamental infraestrutura, local adequado com com-
putadores com acesso à internet, telefone com ramal e 
linha para ligações telefônicas externas, impressoras para 
cópia, digitalização e impressão de documentos, e, apoio 
administrativo necessários ao desempenho de suas ativi-
dades.

Art. 10. As reuniões de servidores com inte-
grantes da Equipe de Transição devem ser objeto de 
agendamento e registro sumário em atas que indiquem 
os participantes, os assuntos tratados, as informações so-
licitadas e o cronograma de atendimento das demandas 
apresentadas.

Art. 11. É vedada a utilização da documentação re-
cebida pela equipe de transição para outros fins, senão aqueles 
previsto na Lei Municipal nº 3.906, de 08 de junho de 2018.

Art. 12. Sem prejuízo dos deveres e das proibições 
estabelecidos na legislação, os membros da equipe de 
transição deverão manter sigilo dos dados e informações 
confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsa-
bilização, nos termos da legislação específica.

Art. 13. O Secretário Municipal de Governo 
poderá expedir normas complementares necessárias ao 
cumprimento deste Decreto.

Art. 14. Os membros da Equipe de Transição não 
serão remunerados por essa atividade e deverão manter 
sigilo sobre os documentos e informações a que tiverem 
acesso, sob pena de responsabilização, nos termos da leg-
islação vigente.  

Art. 15. Esse decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, 
em especial, o Decreto nº 10.535, de 10 de outubro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 19 DE MARÇO DE 2020.
“487º da Fundação do Povoado”
“71º da Emancipação”

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO
Secretário Municipal de Governo

ALTERA OS ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 3.040, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005, QUE INSTITUI O PLANO DE 
CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUBA-
TÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

 
Art. 1º Ficam alterados os artigos 3º e 4º da Lei Municipal nº 3.040, de 02 de dezembro de 2005, fixando nova 

alíquota de contribuição previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência Social do Município, em cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 
2019, que passam a vigorar com as seguintes redações:  

“Art. 3º A contribuição de todos os segurados ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência Social do Município, corresponde à alíquota de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a base de cálculo 
das contribuições, conforme previsto em Lei, como também sobre a gratificação natalina.” (NR)

LEI Nº 4.073 DE 17 DE MARÇO DE 2020
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“Art. 4º A contribuição mensal dos inativos e pensionistas que, tendo cumprido todas as exigências constitucion-
ais e legais para a percepção dos benefícios previdenciários pagos pelo Fundo de Previdência dos Servidores Municipais 
de Cubatão, estejam ou venham a estar em gozo desses benefícios, corresponde a alíquota de 14% (quatorze por cento) 
incidente sobre a parcela dos proventos, pensão e gratificação natalina, que supere o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o  art. 201 da Constituição Federal, reajustável em seus 
mesmos índices e periodicidade.”  (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do quarto mês ao da data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 17 DE MARÇO DE 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Processo Administrativo nº 16.705/2019
SEJUR/2020

LEI Nº 4.074 DE 19 DE MARÇO DE 2020

DISPÕE SOBRE OS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ESTÍMULO 
AO EMPREENDEDORISMO AOS JOVENS E  ADOLESCENTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autoria: RODRIGO RAMOS SOARES

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

 
Art. 1º Ficam definidos, nos termos desta Lei, os princípios, as diretrizes e os objetivos da Política Municipal de 

Estímulo ao Empreendedorismo aos Jovens e adolescentes, a ser implantada no Município de Cubatão.

Art. 2º São princípios da Política Municipal de Estímulo ao Empreendedorismo:
I - A cultura empreendedora entre jovens e adolescentes;
II - A elevação do intelecto do jovem empreendedor;
III - A capacitação e a formação do jovem empreendedor com a difusão do conhecimento tecnológico e das inovações científicas;
IV - O desenvolvimento sustentável;
V - O respeito às diversidades locais;
VI - A difusão de princípios como ética, livre iniciativa e sustentabilidade;
VII - A cooperação entre os mais diversos setores da sociedade civil organizada, o ente municipal, empresas privadas 

e a rede de ensino privada, com o fito de estimular iniciativas de empreendedorismo;
VIII - A inclusão social;
IX - A igualdade de gêneros.

Art. 3º A Política Municipal de Estímulo ao Empreendedorismo visa dar ao jovem o protagonismo estratégico 
com os objetivos de:

I - Elevar o jovem a líder empreendedor, sensibilizando quanto às oportunidades de negócio e de mercado;
II - Incentivar a criação de projetos produtivos e que agreguem valor a produtos e serviços;
III - Disseminar a cultura empreendedora;
IV - A criação de empresa e o fomento da atividade negocial;
V - Potencializar as ideias de negócio.
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Art. 4º A educação empreendedora terá papel de fomentar a qualificação técnica, evitar a evasão escolar, le-
cionar sobre as regras de mercado, noções de economia, planejamento empresarial, gestão financeira, sustentabilidade 
ambiental e fundamentos técnicos, por meio de três eixos básicos:

I - Educação empreendedora;
II - Capacitação técnica;
III - Difusão da tecnologia - campo científico e de pesquisa acadêmica.

Art. 5º O planejamento e coordenação da política pública descrita autoriza que os Poderes, no âmbito de suas 
competências, instrumentalizem ações voltadas à observância da Lei e de seus princípios basilares.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de verbas consignadas no orçamento, 
suplementadas, se necessário.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 19 DE MARÇO DE 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

MARCOS ESPÍRITO SANTO
Secretário Municipal de Emprego e Desenvolvimento Sustentável

Processo Administrativo nº 2.933/2020
SEJUR/2020

DECRETO Nº 11.196  DE 19 DE MARÇO DE 2020

ACRESCENTA OS INCISOS VII, VIII E IX DO ARTIGO 3º, ALTERA O ARTIGO 11 E ACRESCENTA O ARTI-
GO 12 DO DECRETO 11.190/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

D E C R E T A:

Art. 1º - Acrescenta os incisos VII, VIII e IX ao artigo 3º do Decreto nº 11.190/2020:

“Art. 3º. (...)

VII - a partir da publicação deste Decreto, os estabelecimentos privados abaixo relacionados permanecerão 
fechados, por prazo indeterminado:

a – Shoppings Centers, Galerias Comerciais, Centros Comerciais e similares;
b – Academias, Ginásios, escolas esportivas e similares;
c – Casas noturnas e Clubes; e
d – Templos religiosos.

VIII - a partir da publicação deste Decreto, os estabelecimentos privados abaixo relacionados, funcionarão com 
restrição, por prazo indeterminado:

a – Restaurantes, churrascaria, pizzaria e similares - redução de 30% (trinta por cento) de cadeiras e mesas;
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b - Bares e similares - redução de 30% (trinta por cento) de cadeiras e mesas;
c – Lanchonetes, cafeterias e similares - redução de 30% (trinta por cento) de cadeiras e mesas; e
d – Hotéis, pousadas e similares – vedação de registro de novos hóspedes.

IX – incentivar a prática e o comércio delivery.”

Art. 2º - Altera a redação do artigo 11, que passa a ter a seguinte redação:

“Art.11 – Os estabelecimentos privados abaixo relacionados, mesmo se instalados nos locais previstos no artigo 3º, 
inciso VII, alínea ‘a’, deste Decreto, deverão permanecer abertos, mantendo, no entanto, rigoroso controle de acesso:

I – Mercados; e
II – Farmácias e similares.”

Art. 3º - Acrescenta o artigo 12 ao Decreto nº 11.190/2020:

“Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.”

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 18 DE MARÇO DE 2020

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

ANDRÉA PINHEIRO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Processo nº 3.228/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 15522/2019. 

EDITAL DE CONVITE N.º 05/2020. 
ABERTURA: 27/03/2020, ÀS 10 HORAS. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
HIDROLOGIA E MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFI-
CAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.

O Edital poderá ser obtido através do site www.cubatao.sp.gov.br. Informações através do telefone (13) 3362-4065.

Cubatão, 19 de março de 2020.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos
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Ano II - No. 408 Poder LegislativoCubatão, quinta-feira, 19 de março de 2020

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

PORTARIA Nº 60 DE 19 DE MARÇO DE 2020

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

DESIGNAR a servidora TATIANA GONZAGA MANTOVANI para Secretariar e o servidor EBERSON FRANCIS-
CO DE SANTANA para Assessorar os trabalhos da Comissão Especial de Vereadores nomeada pela Resolução nº 2967, 
de 18 de março de 2020.

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

Gabinete da Presidência, 19 de março de 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

LEANDRO MATSUMOTA
Diretor-Secretário

PORTARIA Nº 061/2020 DE 19 DE MARÇO DE 2020

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

APOSENTAR, por tempo de contribuição, com paridade e proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Con-
stitucional nº 47/05, o servidor ROBERTO TÁCITO DE FARO MELO, matrícula nº 194, no cargo de Procurador Geral 
Legislativo, padrão de vencimentos “33-E”, do Quadro do Pessoal Permanente da Câmara Municipal de Cubatão – QPP, 
assegurando-se-lhe todas as vantagens previstas em Lei, com efeitos a partir do dia 24 de março de 2020.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete da Presidência, 19 de janeiro de 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

LEANDRO MATSUMOTA
Diretor-Secretário

DVA/bspe

PORTARIA Nº 062/2020 DE 19 DE MARÇO DE 2020

FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, e dando 
cumprimento à deliberação da Mesa da Câmara, RESOLVE:
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APOSENTAR, por tempo de contribuição, com paridade e proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/05, o servidor PATRÍCIA NOGUEIRA MARCONDES DE MOURA, matrícula nº 241, no cargo de 
Chefe da DATECP, padrão de vencimentos “33-E”, do Quadro do Pessoal Permanente da Câmara Municipal de Cubatão 
– QPP, assegurando-se-lhe todas as vantagens previstas em Lei, com efeitos a partir do dia 24 de março de 2020.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete da Presidência, 19 de janeiro de 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

LEANDRO MATSUMOTA
Diretor-Secretário

DVA/bspe

RESOLUÇÃO Nº 2967 DE 18 DE MARÇO DE 2020

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

Artigo 1º – Ficam nomeados em Comissão Especial de Vereadores os seguintes Senhores Vereadores: ANDERSON 
DE LANA ANDRADE – Presidente, RAFAEL DE SOUZA VILLAR, Relator e LAELSON BATISTA SANTOS e 
JOEMERSON ALVES DE SOUZA, Membros para, no prazo de 60 (sessenta) dias, “REALIZAR TRATATIVAS JUN-
TO AO PODER EXECUTIVO, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS ANO 2020.” 
conforme o disposto no Requerimento nº 09/2020.

Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

LEANDRO MATSUMOTA
Diretor-Secretário

  PORTARIA Nº. 054 de  16 de março de 2020

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

CONSIDERANDO a necessidade de preservar a saúde pública no âmbito das competências e da economia interna 
da Câmara  Municipal de Cubatão; 

CONSIDERANDO  o crescente número de casos em nosso país do vírus COVID-19, popularmente chamado de 
Coronavírus;

CONSIDERANDO o plenário ser local de grande afluxo e concentração de pessoas;
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Jornalista responsável: Marisol Thiare Inez de Andrade Nunes - MTb 58160

Responsável pela diagramação: Luiz Felipe Lima Santos - Diretor de Comunicação

RESOLVE, baixar a seguinte PORTARIA:

Art. 1º Ficam suspensas as sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal 
de Cubatão, bem como  demais   eventos relacionados à atividades no Plenário e das Comissões. 

 Art. 2º Outras medidas visando preservar a saúde pública poderão ser tomadas futuramente, caso necessário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de março de 2020, 
revogadas as disposições em contrário.

 
REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE.PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete da Presidência, 16 DE MARÇO DE 2020

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

LEANDRO MATSUMOTA
Diretor-Secretário


