
1Cubatão, sexta-feira, 24 de julho de 2020Diário Oficial Eletrônico

Ano II - No. 498 Poder ExecutivoCubatão, sexta-feira, 24 de julho 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: Ademário da Silva Oliveira

DECRETO Nº 11.274 DE 24 DE JULHO DE 2020

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA IMPORTÂN-CIA DE R$ 1.318.200,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E 
DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usando das atribuições legais e de conformidade com o disposto no 
artigo 6º, incisos II, III e V  da Lei Municipal nº 4.066 de 20 de dezembro de 2.019,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto,  nas diversas Secretarias, um crédito na importância de  R$ 1.318.200,00 (um milhão, trezentos 
e dezoito mil e duzentos reais), suplementar a dotação de seu orçamento vigente, observadas as seguintes discriminações:

       CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$
05 021002 154520002.1.060 3390.30.00 Material de Consumo 300.000,00
01 020902 123610020.2.093 3390.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 326.000,00
01 022502 061220039.2.161 3390.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 692.200,00

TOTAL 1.318.200,00

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

       CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$
01 020301 999999999.9.999 9999.99.00 Reserva de Contingência 533.200,00
01 020901 123650020.1.023 4490.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 100.000,00
01 020901 123650020.1.023 4490.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 100.000,00
01 020901 123650020.2.087 3390.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 80.000,00
01 020901 123650020.2.087 3390.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 100.000,00
01 021404 133920012.2.124 3390.36.00 Outros Serv. Terceiros Pessoa Física 10.000,00
01 021501 278120025.2.326 3390.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 5.000,00
01 021502 278110025.2.131 3390.30.00 Material de Consumo 5.000,00
01 021802 041220002.2.448 3390.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 20.000,00
01 022502 061220009.2.898 3390.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 50.000,00
01 022502 061820039.2.009 3390.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 10.000,00
01 022701 041240005.2.901 3390.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 5.000,00
05 021002 154520002.1.060 4490.39.00 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica 300.000,00

TOTAL 1.318.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 
EM 24 DE JULHO DE 2020    

487 da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

DOMINGOS SÁVIO PEREIRA
Secretário Municipal de Planejamento 

 
Processo nº 003/2020/SEPLAN

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que, diante dos elementos constantes no processo administrativo nº 14661/2019, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2020, Oferta de Compra n° 
828300801002020OC00017, realizado pela Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema 
BEC/SP e ADJUDICO o objeto do certame à seguinte empresa:

Item Empresa Vencedora Valor Negociado do Item (R$) Valor Total por Item (R$)
1 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 202,00 37.976,00
2 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 202,00 12.524,00
3 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 202,00 7.676,00
4 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 202,00 2.424,00
5 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 202,00 7.676,00
6 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 202,00 2.424,00
7 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 215,00 8.170,00
8 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 215,00 2.580,00

TOTAL 81.450,00

Cubatão, 29 de Maio de 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

INSTITUI A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º O gerenciamento dos resíduos sóli-
dos não perigosos, classificados como Classe II pela 

LEI COMPLEMENTAR Nº 114 DE 23 DE JULHO DE 2020

NBR 10.004:2004, da Associação Brasileira de Normas              
Técnicas - ABNT, de origem domiciliar e de estabeleci-
mentos comerciais, prestadores de serviços e industriais, 
será disciplinado por esta Lei Complementar.

 
Art. 2º Fica instituído o Programa de Mini-

mização de Aproveitamento de Resíduos, conforme o 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Só-
lidos, que estabelece diretrizes, critérios e procedimen-
tos técnicos para a gestão dos resíduos recicláveis, com 
o intuito de disciplinar as ações necessárias para mini-
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mizar os impactos ambientais negativos causados pela 
disposição inadequada de resíduos.

Parágrafo único.  O Programa de Coleta Seletiva será 
desenvolvido com a participação da sociedade civil, com 
a finalidade de promover a defesa do meio ambiente, a 
mudança de comportamento social, a geração de empre-
go, a distribuição de renda entre os catadores de resíduos 
sólidos recicláveis e o desenvolvimento da função social 
da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei Fed-
eral nº 10.257, de 10 de junho de 2001, da Lei Federal nº 
11.445, de 05 de janeiro de 2007, da Lei Federal nº 12.305, 
de 02 de agosto de 2010, e das diretrizes emanadas pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei Comple-
mentar, consideram-se:

I - associações, cooperativas ou organizações da soie-
dade civil de coleta seletiva solidária: grupos autoges-
tionários reconhecidos pelos órgãos municipais compe-
tentes como formados por munícipes demandatários de 
ocupação e renda, organizados em cooperativas, organ-
izações da sociedade civil, associações formadas por cat-
adores de resíduos secos recicláveis ou congêneres, com 
sede no Município e definidos e constituídos nos termos 
da Lei Federal nº 5.764/1971, e em cujos estatutos estejam 
previstas as atividades de reciclagem e/ou beneficiamen-
to;

II - catadores de resíduos secos recicláveis: aqueles 
definidos no Código Brasileiro de Ocupações - CBO, 
e pessoas físicas autônomas e de baixa renda que real-
izam atividades de coleta, triagem e comercialização de 
resíduos secos recicláveis coletados nas vias públicas 
do Município, devidamente cadastrado na Secretaria de 
Assistência Social, ou integrantes de associações, coop-
erativas, organizações da sociedade civil, associações 
formadas por catadores de resíduos secos recicláveis ou 
congêneres; 

III - coleta seletiva: recolhimento de resíduos sólidos 
previamente segregados conforme sua constituição ou 
composição;

IV - coleta seletiva solidária: recolhimento de resíduos 
secos recicláveis previamente segregados na fonte gera-
dora, executado pelo Município, direta ou indiretamente, 
e destinado às associações, cooperativas ou organizações 
da sociedade civil formadas por catadores de resíduos se-
cos recicláveis ou congêneres, com sede e devidamente 
registrada no Município e no Conselho Municipal de As-
sistência Social, quando a natureza da entidade assim o 
exigir;

V - destinação final ambientalmente adequada: desti-
nação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, 
a compostagem, a recuperação e o aproveitamento en-
ergético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre 
elas a disposição final, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pú-
blica e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos; 

VI - destinação final ambientalmente adequada de 
resíduos secos recicláveis: destinação, de forma autôno-
ma ou por meio do serviço público de coleta, dos resíduos 

secos recicláveis previamente segregados na fonte gera-
dora às associações, cooperativas ou organizações da so-
ciedade civil formadas por catadores de resíduos secos re-
cicláveis ou congêneres, para triagem e comercialização;

VII - industrialização: processo de transformação dos 
resíduos sólidos recicláveis em novos produtos;

VIII - gerador: pessoa física ou jurídica, de direito pú-
blico ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de 
suas atividades, nelas incluído o consumo;

IX - grande gerador doméstico: pessoa física ou ju-
rídica, de direito público ou privado, proprietários, pos-
suidores ou titulares de condomínios de edifícios resi-
denciais ou de uso misto, cuja soma dos resíduos sólidos 
não perigosos, classificados como Classe II pela NBR 
10.004:2004, da Associação Brasileira de Normas Técni-
cas - ABNT, e disponibilizados para triagem com vistas 
à reciclagem e/ou para compostagem, gerados pelas un-
idades autônomas que os compõem, ultrapasse, em vol-
ume diário, 200 (duzentos) litros ou 120 kg por dia;

X - grande gerador comercial: pessoa física ou jurídica, 
de direito público ou privado, proprietários, possuidores 
ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, 
de prestação de serviços, comerciais e industriais, en-
tre outros, que em decorrência de sua atividade, geram 
resíduos sólidos não perigosos, classificados como Classe 
II pela NBR 10.004:2004, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, disponibilizados para triagem 
com vistas à reciclagem e/ou para compostagem, em vol-
ume diário superior a 200 (duzentos) litros ou 120 kg por 
dia; 

XI gerenciamento ambientalmente adequado de 
resíduos sólidos: conjunto de ações encadeadas e artic-
uladas, direta ou indiretamente, aplicadas aos processos 
de segregação, coleta, caracterização, classificação, ma-
nipulação, acondicionamento, transporte, armazenamen-
to, recuperação, reutilização, reciclagem, compostagem, 
tratamento, transbordo, destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos e disposição final dos re-
jeitos;

XII - logística reversa: conjunto de ações, procedimen-
tos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaprovei-
tamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 
outra destinação final ambientalmente adequada;

XIII - pequeno gerador doméstico: pessoas físicas 
ou jurídicas, que geram resíduos sólidos não perigosos, 
classificados como Classe II pela NBR 10.004:2004, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
provenientes de habitações unifamiliares ou em cada 
unidade das habitações em série ou coletivas, disponibi-
lizados para triagem com vistas à reciclagem e/ou para 
compostagem, limitada à quantidade máxima de 200 
(duzentos) litros ou 120 kg por dia; 

XIV - pequeno gerador comercial: pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, proprietários, 
possuidores ou titulares de estabelecimentos   públicos,   
institucionais,   de  prestação  de  serviços, comerciais e 
industriais, entre outros, que em decorrência de sua ativi-
dade, geram resíduos sólidos não perigosos, classificados 
como Classe II pela NBR 10.004:2004, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, disponibilizados 
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para triagem com vistas à reciclagem e/ou para compost-
agem, limitada à quantidade máxima de 200 (duzentos) 
litros ou 120 kg por dia;

XV - Postos de Entrega Voluntária (PEVs): recipientes 
para recebimento, de forma segregada, de resíduos secos 
recicláveis;

XVI - pré-industrialização: processo de beneficiamen-
to dos resíduos sólidos recicláveis de modo a prepará-los 
para uso direto como matéria-prima de fabricação de no-
vos produtos;

XVII - reciclagem: processo manual ou mecanizado 
de transformação dos resíduos sólidos, através do qual os 
resíduos secos recicláveis coletados, após serem previa-
mente separados na fonte geradora, sofrem alteração de 
suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas 
e são reintroduzidos na economia, como matéria-prima, 
insumos ou novos produtos observados os padrões e as 
condições estabelecidos pelos órgãos competentes do Sis-
tema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA e, se cou-
ber, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS 
e do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária 
- SUASA;

XVIII - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de es-
gotadas todas as possibilidades de tratamento e recuper-
ação por processos tecnológicos disponíveis e economi-
camente viáveis, não apresentem outra possibilidade que 
não a disposição final ambientalmente adequada;

XIX - resíduos secos recicláveis: aqueles previamente 
segregados na fonte, que após sofrerem uma transfor-
mação física ou química podem ser reutilizados no mer-
cado, seja sob a forma original ou como      matéria-prima 
para uso na fabricação de outros produtos para finalidades 
diversas, como papel, vidro, plástico e metal;

XX - resíduos úmidos recicláveis: são resíduos vege-
tais originados na poda e capina, feiras-livres, mercados 
e congêneres, cascas de coco, óleo de fritura, restos de 
alimentos e refeições, passíveis de serem submetidos à 
compostagem ou industrializados; 

XXI - resíduos especiais: são resíduos considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores que, por suas car-
acterísticas, exijam ou possam exigir sistemas especiais 
para acondicionamento, armazenamento, coleta, trans-
porte, tratamento ou destinação final, conforme dispõe a 
Resolução - SMA nº 45, de 23 de maio de 2015; 

XXII - resíduos não recicláveis: são aqueles que não 
podem ser reutilizados, após transformação química ou 
física, por ainda não existir tecnologia para o tipo espe-
cífico de material.  

Art. 4º Os serviços de coleta seletiva, transporte, 
segregação, acondicionamento,      pré-industrialização, 
industrialização e comercialização dos resíduos sólidos 
recicláveis poderão ser realizados:

I - pelo Município, direta ou indiretamente;

II - por empresas privadas devidamente licenciadas 
para tal fim; 

 
III - pelas associações, cooperativas ou organizações 

da sociedade civil formadas por catadores de resíduos se-
cos recicláveis ou congêneres, com sede e devidamente 

registradas no Município;

IV - pelos catadores de resíduos secos recicláveis au-
tônomos cadastrados na Secretaria de Assistência Social.

§ 1º  O exercício da atividade de coleta e transporte 
de resíduos e rejeitos nas vias e logradouros públicos de-
penderá da autorização prévia do Município.

§ 2º  O  Município poderá firmar termo de colaboração, 
termo de fomento e acordos de cooperação, conforme Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, envolvendo ou 
não a transferência de recursos, com associações, coop-
erativas ou organizações da sociedade civil formadas por 
catadores de resíduos secos recicláveis ou congêneres, 
com sede e devidamente registradas no Município e no 
Conselho Municipal de Assistência Social, quando a na-
tureza da entidade assim o exigir. 

§ 3º O serviço de coleta seletiva quando realizado 
pelas associações, cooperativas ou organizações da so-
ciedade civil formadas por catadores de resíduos secos 
recicláveis ou congêneres por meio do estabelecimento de 
termos de convênio, de cooperação técnica, de colabo-
ração, de fomento ou contrato, assinado entre as partes, 
em domicílios e logradouros públicos já atendidos pela 
coleta convencional de resíduos urbanos domiciliares, 
poderá ser remunerado pelo Município, em conformidade 
com a legislação federal específica      (Art.  36, § 1° e § 2° 
da Lei Federal nº 12.305/2010 e  Art.  24, inciso XXVII, 
da Lei Federal nº 8.666/1993).

§ 4º Os serviços de coleta seletiva de resíduos secos 
recicláveis somente poderão ser realizados por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado com sede em out-
ros municípios e devidamente cadastradas na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente quando:

I - apresentarem parceria ou contrato com o Municí-
pio;

II - tratar de doação ou venda direta dos grandes ge-
radores, domésticos ou comerciais, para cumprimento do 
disposto no artigo 10, inciso III, mediante contrato que 
deverá ser autorizado pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.

§ 5º Para firmar convênios ou parcerias com empresas 
privadas, associações, cooperativas ou organizações da 
sociedade civil formadas por catadores de resíduos secos 
recicláveis ou congêneres, o Município deverá realizar 
chamamento público para selecionar as entidades inter-
essadas.

Art. 5º Para viabilizar a coleta seletiva, os gera-
dores deverão segregá-los em:

I - pequeno e grande gerador doméstico:
a) resíduos secos recicláveis; 
b) resíduos úmidos recicláveis; 
c) resíduos não recicláveis; 
d) rejeitos. 

II- pequeno e grande gerador comercial: 
a) resíduos secos recicláveis;
b) resíduos úmidos recicláveis;
c) resíduos não recicláveis; 
d) resíduos especiais; 
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e) rejeitos. 

§ 1º Os pequenos e os grandes geradores domésticos 
deverão encaminhar diretamente os seus resíduos especi-
ais, objetos de sistema de logística reversa, aos postos de 
recebimento disponibilizados pelos fabricantes, importa-
dores, distribuidores e comerciantes. 

§ 2º Os pequenos e os grandes geradores comerciais 
deverão disponibilizar coletores específicos para o re-
cebimento de resíduos especiais e, em conjunto com os 
fabricantes, importadores e distribuidores, estruturar e 
implementar sistemas de logística reversa, de forma in-
dependente do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos.

§ 3º Os grandes geradores comerciais deverão insta-
lar coletores de fácil visualização, identificados conforme 
Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Am-
biente) nº 275, de 25 de abril de 2001, dispostos um ao 
lado do outro e em locais acessíveis, para que qualquer 
pessoa possa dispor seus resíduos secos recicláveis. 

Art. 6º A coleta seletiva solidária de resíduos 
secos recicláveis será realizada pelo Município, “porta a 
porta” e em Postos de Entrega Voluntária - PEVs, e não 
implicará em qualquer alteração no roteiro de coleta do 
resíduo urbano.

§ 1º Os Postos de Entrega Voluntária serão instalados 
em locais indicados pela Secretaria de Meio Ambiente 
e os coletores deverão ser identificados conforme Res-
olução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambi-
ente) nº 275, de 25 de abril de 2001. 

§ 2º Os resíduos secos recicláveis coletados pelo 
serviço público de coleta seletiva solidária deverão ser 
encaminhados, prioritariamente, para triagem e comer-
cialização a serem realizadas pelas associações, cooper-
ativas ou organizações da sociedade civil formadas por 
catadores de resíduos secos recicláveis ou congêneres.

§ 3º A título de incentivo à reciclagem, a Secretaria 
de Meio Ambiente poderá autorizar os grandes geradores 
comerciais, a utilização dos serviços públicos de coleta e 
transporte dos resíduos secos recicláveis, por eles segre-
gados, sem ônus para estes.  

Art. 7º Os geradores são responsáveis pelo acondi-
cionamento e disposição dos resíduos sólidos em logradouro 
público até o recolhimento pelo serviço de coleta.

§ 1º Para assegurar as condições de higiene e limpeza 
do logradouro público, os resíduos sólidos deverão ser 
acondicionados adequadamente, dispostos em local apro-
priado, e, no máximo, uma hora antes do horário habitual 
do serviço de coleta previsto para o bairro. 

§ 2º A fiscalização do disposto neste artigo ficará sob 
a responsabilidade da Guarda Municipal, da Fiscalização 
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e da Fiscal-
ização de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de 
Manutenção Urbana e Serviços Públicos.

Art. 8º Os pequenos e os grandes geradores 
domésticos e os pequenos geradores comerciais poderão 
utilizar o serviço público de coleta de resíduos sólidos.

Art. 9º Os grandes geradores comerciais são 
responsáveis pelo gerenciamento ambientalmente ade-
quado dos resíduos sólidos gerados no desenvolvimento 
de sua atividade ou em decorrência dela, bem como pelo 
ônus  dele decorrentes.

§ 1º Os grandes geradores comerciais deverão prov-
idenciar os serviços de coleta, transporte, destinação e 
disposição final de seus resíduos sólidos de forma autôno-
ma e independente do serviço público.

§ 2º Somente a coleta de resíduos secos recicláveis 
poderá ser realizada pelos serviços públicos, mediante 
autorização da Secretaria de Meio Ambiente.

§ 3º Os resíduos sólidos deverão ser dispostos e arma-
zenados adequadamente em área interna do estabeleci-
mento ou edificação até a realização da coleta.

§ 4º  Os grandes geradores comerciais em atividade 
no Município deverão se cadastrar na Secretaria de Meio 
Ambiente.

§ 5º  Os grandes geradores comerciais que pretendam 
se instalar no Município somente poderão iniciar suas 
atividades se comprovarem que estão devidamente ca-
dastrados na Secretaria de Meio Ambiente e atendem ao 
disposto nesta Lei Complementar.

§ 6º  No ato do cadastramento, os grandes geradores 
comerciais deverão apresentar Plano de Gerenciamento 
dos Resíduos Sólidos, elaborado por profissional de nível 
superior e acompanhado da Anotação de Responsabili-
dade Técnica  (ART)  do responsável técnico, para análise 
e aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
nos termos da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 
2010, e do Decreto Federal     n° 7.404, de 23 de dezembro 
de 2010, e das demais normas pertinentes.

§ 7º  Para execução das atividades previstas no geren-
ciamento ambientalmente adequado de seus resíduos só-
lidos, os grandes geradores comerciais somente poderão 
celebrar contratos com empresas privadas devidamente 
licenciadas junto aos órgãos ambientais e cadastradas na 
Secretaria de Meio Ambiente.

§ 8º  Quando estabelecidos em condomínios residen-
ciais ou de uso misto, os grandes geradores comerciais 
não poderão dispor os resíduos sólidos de sua responsa-
bilidade com os resíduos dos demais geradores, devendo 
segregá-los e acondicioná-los adequadamente, conforme 
Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Am-
biente) n° 275, de 25 de abril de 2001.

Art. 10. Os grandes geradores, domésticos ou 
comerciais, deverão comprovar, mensalmente, à Sec-
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retaria Municipal de Meio Ambiente, a destinação final 
ambientalmente adequada de seus resíduos sólidos, por 
meio da entrega de um dos seguintes documentos: 

I - declaração emitida pela empresa contratada pelo 
Município para executar o serviço público de coleta de 
resíduos sólidos, na qual conste o endereço do gerador 
atendido;

II - recibo ou declaração de recebimento de resíduos 
secos recicláveis, emitido por associações, cooperativas 
ou organizações da sociedade civil formadas por catado-
res de resíduos secos recicláveis ou congêneres, com sede 
e devidamente registradas no Município e no Conselho 
Municipal de Assistência Social, quando a natureza da 
entidade assim o exigir;

III - recibo ou declaração de recebimento de resíduos 
secos recicláveis, emitido por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado com sede em outros municípios e dev-
idamente cadastradas na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente; 

IV - nota fiscal de venda direta de resíduos secos re-
cicláveis para empresas privadas de reciclagem, devida-
mente licenciadas para tal finalidade;

V - contrato de prestação de serviço entre o gerador 
e a empresa privada de coleta de resíduos, devidamente 
licenciadas para tal finalidade, acompanhado do compro-
vante de entrega dos resíduos em local licenciado e habil-
itado  junto  aos órgãos ambientais.

Parágrafo único. No documento mencionado no 
“caput” deverá constar o tipo e a quantidade de resíduo 
sólido destinado.  

Art. 11. A contratação de empresa privada ou a 
utilização do serviço público para execução dos serviços 
de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, trata-
mento ou destinação final de resíduos sólidos não isenta 
os grandes geradores, domésticos ou comerciais, da re-
sponsabilidade por danos provocados pelo gerenciamento 
inadequado dos seus resíduos ou rejeitos.

Parágrafo único. Quando da ocorrência de acidentes 
ou eventos lesivos ao meio ambiente ou à saúde públi-
ca, decorrente do gerenciamento inadequado de resíduos 
sólidos de grandes geradores, domésticos ou comerciais, 
caberá ao Município agir, subsidiariamente, com vistas a 
minimizar ou cessar o dano causado. 

Art. 12. Os resíduos secos recicláveis deverão ser 
encaminhados, preferencialmente, às associações, coop-
erativas ou organizações da sociedade civil formadas por 
catadores de resíduos secos recicláveis ou congêneres, dev-
idamente cadastradas junto aos órgãos municipais, estadu-
ais e federais, em consonância com o disposto na Lei Fed-
eral n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, na Lei n° 12.305, 
de 02 de agosto de 2010, e na Lei Federal nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, e em cujos estatutos estejam previstas 
as atividades de reciclagem e/ou beneficiamento.

Art. 13. O Município criará um banco de dados 
de empresas privadas e instituições que atuam na área de 
reciclagem de resíduos sólidos e deverá mantê-lo atual-

izado e disponível para o público em geral.

Art. 14. O Município deverá promover programas 
permanentes de educação ambiental, especialmente junto 
à rede escolar, que enfoquem a importância da redução do 
desperdício e da valorização da reutilização e reciclagem 
de resíduos sólidos para a preservação e manutenção do 
meio ambiente hígido e equilibrado.

Parágrafo único. Para a realização desses programas 
o Município poderá firmar convênios com organizações 
da sociedade civil, Universidades, Fundações, empresas 
recicladoras, empresas de embalagens, dentre outras.

Art. 15. O Município poderá permitir a inserção 
de publicidade nos coletores, nos veículos de recolhimen-
to e transporte de resíduos sólidos recicláveis, nos uni-
formes dos profissionais que executam a coleta e nos sa-
cos plásticos de acondicionamento desses resíduos.

Parágrafo único. O valor arrecadado deverá ser apli-
cado em programas de educação ambiental, reciclagem e 
outros afins. 

Art. 16. O descumprimento do disposto nesta Lei 
Complementar sujeitará o infrator, a critério da Fiscal-
ização Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e da Fiscalização de Serviços Públicos da Secretar-
ia Municipal de Manutenção Urbana e Serviços Públicos, 
às seguintes penalidades:

I - advertência, intimando o infrator para sanar as ir-
regularidades no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

II - multa, nos seguintes casos: 

a)  utilização inadequada dos contentores destina-
dos à coleta de resíduos úmidos recicláveis, no valor de 
R$ 1.000,00 (um mil reais);

b)  não apresentação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, conforme disposto no artigo 9°, § 6°, no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

c)  exercício da atividade de coleta e transporte de 
resíduos secos recicláveis nas vias e logradouros públi-
cos sem autorização prévia do Município, no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais); 

d)  exercício da atividade de coleta e transporte de 
resíduos úmidos recicláveis nas vias e logradouros públi-
cos sem autorização prévia do Município, no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais);

e)  exercício da atividade de coleta e transporte de 
rejeitos nas vias e logradouros públicos sem autorização 
prévia do Município, no valor de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais);

f)  utilização inadequada de vias e logradouro pú-
blico para dispor ou armazenar, mesmo que temporari-
amente, resíduos secos ou úmidos recicláveis quando o 
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serviço de coleta não for realizado pelo Município dire-
ta ou indiretamente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais);

g)  não comprovação da destinação ou gerencia-
mento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e 
não disposição final ambientalmente adequada dos rejei-
tos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

h)  não segregação dos resíduos sólidos conforme 
disposto no artigo 5° ou descumprimento das obrigações 
previstas nos sistemas de logística reversa e/ou coleta 
seletiva instituída pelo Município, no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais) à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
aplicada obedecendo os seguintes critérios:

1) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 
500,00 (quinhentos reais), quando o gerador se tratar de 
pessoa física;

2) no valor de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) 
a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quando se 
tratar de pequeno gerador doméstico;

3) no valor de R$ 2.501,00 (dois mil quinhentos e 
um reais) a   R$ 5.000,00 (cinco mil) quando se tratar de 
pequeno gerador comercial;

4) no valor de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais) a 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando se tratar de grande 
gerador doméstico;

5) no valor de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais) a 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quando se tratar de 
grande gerador comercial.

I - recolhimento do veículo.

§ 1º A aplicação das penalidades previstas na alínea 
“h” do inciso II deste artigo ocorrerá após o infrator não 
cumprir o previsto na advertência e no prazo arbitrado.

§ 2º Na primeira reincidência, caracterizada pelo 
cometimento de nova infração da mesma natureza e grav-
idade, ocorrida dentro do período de 12 meses contados 
da infração anterior, a multa será aplicada em dobro.

§ 3º Na segunda reincidência, caracterizada pelo come-
timento de nova infração da mesma natureza e gravidade, 
ocorrida dentro do período de 12 meses, contados da primei-
ra reincidência, a multa será aplicada em dobro da primeira 
reincidência, o veículo recolhido ao pátio e os resíduos sóli-
dos doados às entidades cadastradas no Município.

§ 4º Quando ocorrer o recolhimento do veículo, a lib-
eração deste somente ocorrerá mediante a comprovação 
pelo autuado de recolhimento de todas as multas e taxas 
pendentes.

§ 5º A apresentação de recurso contra a advertência ou 
auto de infração lavrados, não conferirá efeito suspensi-
vo quando se tratar de medidas envolvendo a segurança 
pública, proteção sanitária, a coleta de resíduos, o uso 
indevido do logradouro público e/ou poluição ambiental.

§ 6º A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta 
Lei Complementar não dispensará o infrator das demais 
sanções e exigências previstas na legislação federal ou 
estadual vigentes, nem da obrigação de reparar os danos 
resultantes da infração.  

Art. 17. Para imposição e gradação das penali-
dades, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da 
infração e suas consequências para a saúde pública e para 
o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimen-
to da legislação ambiental; 

III - a situação econômica do infrator. 

Art. 18. São circunstâncias que atenuam a penal-
idade imposta:

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 

II - arrependimento do infrator, manifestado pela es-
pontânea reparação do dano causado pela prática de sua 
infração;

III - comunicação prévia pelo agente do perigo imi-
nente;

IV - colaboração com os agentes encarregados da fis-
calização.    

Art. 19. São circunstâncias que agravam a penal-
idade imposta:

I - reiterada prática da infração;  

II - ter o agente cometido a infração: 

a) para obter vantagem pecuniária;

b) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, 
a saúde pública ou o meio ambiente;

c) concorrendo para danos ao patrimônio público 
ou à propriedade alheia;

d) atingindo áreas de unidades de conservação ou 
áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial 
de uso, bem como em situações de surtos epidêmicos e 
endemias;

e) em domingos ou feriados;
f) à noite; 
g) em épocas de inundações e deslizamentos;
h) facilitada por funcionário público no exercício de 

suas funções.  

Art. 20. Na fixação da penalidade de multa a au-
toridade competente deverá atentar, principalmente, à sit-
uação econômica do infrator.

§ 1º A multa poderá ser aumentada até o triplo, se 
a autoridade competente considerar que, em virtude da 
situação econômica do infrator, é irrelevante financeira-
mente, embora aplicada no máximo.

§ 2º A multa poderá ser diminuída até a sua sexta par-
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te, se for considerada confiscatória ou excessiva quanto 
ao patrimônio ou renda do infrator, embora aplicada no 
mínimo.  

Art. 21. Independentemente das sanções previs-
tas nesta Lei Complementar, o Município poderá agir 
subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o 
dano causado por acidentes ou eventos lesivos ao meio 
ambiente ou à saúde pública, e promover a retirada dos 
resíduos depositados em local inadequado e efetuar a 
respectiva cobrança do responsável, com acréscimo de 
100% (cem por cento) a título de taxa de administração 
dos serviços, sem prejuízo de novas autuações.

Art. 22 Os valores das multas deverão ser atual-
izados mensalmente de acordo com o INPC/IBGE, acu-
mulado pelo período correspondente, ou por índice que 
vier a substituí-lo.

Art. 23. Os valores provenientes das multas serão 
destinados ao Fundo Municipal de Preservação e Recu-
peração do Meio Ambiente, instituído pela Lei Municipal 
nº 3.808/2019.

Art. 24. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei Complementar, no que couber.

Art. 25. As despesas decorrentes da execução 
desta Lei Complementar correrão pelas dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 26. Esta Lei Complementar entra em vigor 
após 180 (cento e oitenta) dias da data da publicação.

Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 
EM 23 DE JULHO DE 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

HALAN CLEMENTE
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Processo Administrativo nº 5882/2019
SEJUR/2020

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMITIR 
A TÍTULO PRECÁRIO, PELA ASSOCIAÇÃO DE 
PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ‘ESTRELA 
DO MAR’, O USO DO BEM PÚBLICO QUE ESPECIFI-
CA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

permitir, a título precário, à ASSOCIAÇÃO DE PRO-
MOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL “ESTRELA DO 
MAR”, o uso de bem imóvel do patrimônio público mu-
nicipal, fazendo-o em obediência às disposições que con-
starão de Termo próprio, que integra a presente Lei.

Art. 2º O termo a que se refere a parte final do 
artigo anterior designará o bem, especificando-o conven-
ientemente e fixará o prazo da permissão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º . Revogam-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 23 DE JULHO DE 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídico

MARCIA REGINA TERRAS GERALDO
Secretária Municipal de Educação

Processo Administrativo nº 2316/2008
SEJUR/2020

TERMO DE PERMISSÃO DE USO
DE BEM PÚBLICO

Pelo presente termo e em obediência às disposições 
constantes da Lei nº 4.087, de 23 de julho de 2020, a PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
47.492.806/0001-08, situada à Praça dos Emancipadores 
s/nº, Paço Municipal, Centro, Cubatão/SP, neste ato rep-
resentado por seu Prefeito Municipal, ADEMÁRIO DA 
SILVA OLIVEIRA, doravante designada simplesmente 
PERMITENTE; e a ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL “ESTRELA DO MAR”, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita 

LEI Nº 4.087 DE 23 DE JULHO DE 2020
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no CNPJ/MF sob o nº 05.273.791/0001-47, com sede na 
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, nº 254, bairro 
Macuco, Santos/SP, neste ato representada por seu dire-
tor geral, Sr. José Marques do Amaral Guerra, portador 
da carteira de identidade RG nº 5.262.946-6, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 731.308.508-72, doravante designada 
simplesmente PERMISSIONÁRIA; tendo em vista o que 
consta do processo administrativo nº 2.316/2008, firmam 
o presente Termo, pelo qual a PERMITENTE outorga à 
PERMISSIONÁRIA o uso do próprio municipal abaixo 
descrito, sob as cláusulas e condições que seguem:

Cláusula 1ª – O bem municipal objeto da presente 
Permissão está localizado no Conjunto Habitacional de-
nominado Jardim Real, na área do Bolsão IX, conforme 
descrição abaixo:

“O lote tem testada principal para a Rua Acácia dos 
Santos Pereira com 30,00 metros de largura, na lateral 
esquerda, divisa com a área do Centro Comunitário mede 
17,00 metros da frente aos fundos, na lateral direita divisa 
com a área do Centro Comercial igual medida de 17,00 
metros de frente aos fundos e nos fundos do lote onde 
faz divisa com a área remanescente do Conjunto Habita-
cional Jardim Real, com largura de 30,00 metros, totali-
zando 510,00 metros quadrados de área do lote. A con-
strução contempla o seguinte: um prédio para uso o uso 
de serviços, construído de alvenaria de bloco de concreto 
composto de 9 (nove) salas, banheiros para portadores 
de necessidades especiais e funcionários, 2 (dois) halls, 
copa, cozinha, despensa, lactário, lavanderia e 2 (duas) 
áreas de recreação, uma coberta e uma descoberta, total-
izando 355,34 metros quadrados de área construída do 
lote, tudo conforme memorial descritivo anexo aos autos 
do Processo Administrativo nº 2.316/2008.”

Cláusula 2ª – Correrão às expensas da PERMIS-
SIONÁRIA o pagamento de todos os tributos municipais, 
contas de água, energia elétrica, telefone e demais encar-
gos que incidam ou possam incidir sobre o imóvel.

Cláusula 3ª – A presente Permissão de uso se desti-
na exclusivamente às atividades da PERMISSIONÁRIA, 
sendo vedada sua transferência a terceiros, bem assim a 
modificação de sua destinação.

§ 1º É expressamente vedado o uso do imóvel para a 
realização de propaganda político-partidária.

§ 2º Para os fins do disposto no caput e no parágrafo 
anterior, a PERMITENTE poderá vistoriar o imóvel e fis-
calizar as atividades desenvolvidas, a qualquer tempo, in-
dependentemente de notificação, consulta ou prévio aviso 
à PERMISSIONÁRIA.

Cláusula 4ª – A presente Permissão de uso é conce-
dida a título precário e gratuito, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, devendo a PERMISSIONÁRIA devolver à PERMI-
TENTE o bem objeto deste instrumento ao final do prazo, 
independente de notificação, nas mesmas condições em 
que foram recebidos, não cabendo à PERMISSIONÁRIA 

direito a qualquer indenização ou retenção pelas obras 
e pelas benfeitorias que venham a executar, sejam elas 
necessárias, úteis ou voluptuárias, as quais se incorpo-
rarão ao imóvel.

Cláusula 5ª – A PERMISSIONÁRIA obriga-se a man-
ter os bens em perfeitas condições de funcionamento e es-
tado de conservação, obrigando-se, por isso, a proceder, 
anualmente, aos serviços de reparo e pintura do próprio.

Cláusula 6ª – A presente Permissão não poderá ser ce-
dida ou transferida, no todo ou em parte, a terceiros, salvo 
com o consentimento expresso e por escrito da PERMI-
TENTE, sendo vedada a modificação de sua destinação.

Cláusula 7ª – A PERMISSIONÁRIA se compromete, 
ainda, a:

a) atender a todas as exigências dos órgãos públicos, 
inclusive no que toca ao horário de funcionamento, e 
manter, à sua exclusiva custa, o local sempre limpo;

b) pagar quaisquer multas que venham a lhes ser apli-
cadas por autoridades, resultantes de infração de leis, 
regulamentos ou posturas as quais tenha dado causa;

c) não promover o funcionamento de aparelhos ra-
diofônicos, altos falantes ou congêneres que perturbem 
a tranquilidade do público, bem como não permitir al-
gazarras, distúrbios, etc;

d) ser a única responsável por quaisquer acidentes de 
que possam ser vítimas seus empregados, representantes, 
público e terceiros quando ocorridos nas dependências 
do imóvel objeto da permissão, bem como pelo cumpri-
mento das demais leis sociais, da previdência, seguros 
em geral, etc., não podendo, em caso algum, a PERMI-
TENTE ser responsabilizada por prejuízos que a PER-
MISSIONÁRIA ou terceiros possam sofrer em razão de 
acidentes que ocorrerem em virtude do presente Termo;

e) efetuar, à sua custa, porém em nome da PERMI-
TENTE, o seguro contra risco de incêndio e destruição 
parcial ou total do imóvel objeto da presente Permissão, 
por importância nunca inferior ao valor da sua avaliação, 
que ficará a cargo da PERMISSIONÁRIA, o qual poderá 
ser revisto anualmente antes da data de seu vencimento.

Parágrafo único – A não confecção do seguro men-
cionado na alínea “e”, implicará na responsabilidade civil 
e criminal da PERMISSIONÁRIA por qualquer sinistro 
de incêndio que houver no imóvel, ou, se o valor objeto 
da apólice não for suficiente para ressarcir a reconstrução 
das benfeitorias, tornar-se-á a PERMISSIONÁRIA re-
sponsável pelo pagamento da diferença apurada.

Cláusula 8ª – A PERMISSIONÁRIA não se eximirá, 
em casos de construção, edificação, obra ou adaptação, 
de observar a legislação edilícia e de posturas do Mu-
nicípio, bem como as normas de uso e ocupação do solo 
urbano, além da apresentação dos laudos técnicos even-
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tualmente exigidos.

Cláusula 9ª - A PERMISSIONÁRIA se obriga a ob-
servar todas as regras e condições fixadas no presente in-
strumento, durante todo o seu prazo de duração, sob pena 
de cassação da Permissão.

Cláusula 10ª - A PERMITENTE, desde já, reserva-se 
o direito de revogar a presente Permissão, a qualquer tem-
po, por motivo de interesse público devidamente justifica-
do, não cabendo à PERMISSIONÁRIA qualquer direito à 
indenização ou retenção pelas construções ou benfeitori-
as realizadas no imóvel.

Cláusula 11ª - A PERMISSIONÁRIA, por seu repre-
sentante legal, declara, para todos os fins e efeitos legais, 
que recebe os bens nas condições referidas neste instru-
mento, comprometendo-se, outrossim, a devolvê-los à 
PERMITENTE nas mesmas condições em que os recebe.

Cláusula 12ª - Para dirimir dúvidas ou solucionar 
questões oriundas da presente Permissão, as partes el-
egem o Foro da Comarca de Cubatão, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 13ª - A presente Permissão rege-se pela Con-
stituição Federal, pelas disposições da Lei Orgânica do 
Município de Cubatão, pela presente Lei Municipal 

nº 4.087, de 23 de julho de 2020, pelos princípios ge-

rais de Direito Público e, subsidiariamente, pelos princí-
pios gerais de Direito Privado.

E, por estarem assim certos e ajustados, as partes 
firmam o presente Termo de Permissão de Uso, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, após lidas e achadas 
conforme, na presença das testemunhas abaixo assinadas, 
para que surta todos os fins e efeitos de direito.

Cubatão, __, de ______ de 2020.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ MARQUES DO AMARAL GUERRA
P/ Permissionário

Testemunhas:

Testemunha 01:
RG:
CPF:

Testemunha 02:
RG:
CPF:

Processo Administrativo nº 2316/2008
SEJUR/2020

LEI Nº 4.088 DE 23 DE JULHO DE 2020

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ALIENAR BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PERTENCENTES AO PAT-
RIMÔNIO MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 96, “CAPUT”, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 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 Fica o Poder Executivo autorizado, conforme exigência prevista no artigo 96, “caput”, da Lei Orgânica 
do Município, a alienar os bens, que especifica como sucata ferrosa, pertencentes ao patrimônio municipal.

Art. 2º Os bens a serem alienados são considerados inservíveís, obsoletos e de recuperação antieconômica para 
a Administração Municipal.

Art. 3º A relação dos bens é parte integrante desta Lei.

Art. 4º O valor total estimado das sucatas é de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Art. 5º As despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias do exercício vigente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 
EM 23 DE JULHO DE 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

LUCIDALVA OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS 
Secretária Municipal de Gestão

Processo Administrativo nº 11759/2018
SEJUR/2020
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DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 493/2020

Acompanhando a manifestação da D. Assessoria Jurídica, decido por INDEFERIR o pleito, na forma como se encontra.

Cubatão, 24-07-2020

487º da Fundação do Povoado 
71º da Emancipação

FÁBIO ALVES MOREIRA
PRESIDENTE

DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1066/2006

Acompanhando a manifestação da D. Assessoria Jurídica, decido por DEFERIR o requerimento do servidor a par-
tir de 15/08/2020, devendo o servidor juntar aos autos o comprovante de registro da candidatura sob pena de responder 
administrativamente, além das cominações previstas na legislação eleitoral.

Cubatão, 24-07-2020

487º da Fundação do Povoado 
71º da Emancipação

FÁBIO ALVES MOREIRA
PRESIDENTE


