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PARECER CME n°17/2021

ASSUNTO– Organização do Ano Letivo 2021.

RELATORA: Andrea Rodrigues Candea– Presidente da 

Câmara de Normas Pedagógicas.

Parecer 17/2021
Organização do Ano Letivo de 2021

I – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei Municipal nº2.386 de 16 de dezembro de 1996,dispõe 

sobre a criação do Conselho Municipal 

de Educação, CME e dá outras providências. Lei 

Municipal nº 2.937 de 29 de julho de 2004, cria o Sistema 

Municipal de Ensino, estabelece Normas Gerais para sua 

implantação e dá outras providências.Decreto Municipal 

nº 11.190 de 16 de março de 2020, dispõe sobre a adoção, 

no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de 

medidas temporárias e emergenciais em saúde pública no 

enfrentamento e prevenção de contágio pelo COVID-19, 

bem como sobre recomendações.

Decreto Municipal n° 11.199, DE 22 DE MARÇO DE 

2020, decreta estado de calamidade pública no Município 

de Cubatão e dá outras providências.

Lei Federal (LDBEN) nº 9.394/96, que dispõe sobre as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei Federal nº 

14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº6, de 20 de março de 2020 3 altera a Lei 

nº11.497, de 16 de junho de 2009.

Base Nacional Comum Curricular, homologada em 20 

de dezembro de 2017;Declaração da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) sobre a disseminação da 

COVID-19 em todos os continentes e os resultados de 

estudos recentes das medidas de afastamento social para 

redução de circulação e aglomeração de pessoas como um 

dos procedimentos eficazes para controle da pandemia no 

município; Decreto Estadual nº 64.862, de 14 de março 

de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da 

Administração Pública – direta e indireta, de medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela 

COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre 

recomendações no setor privado estadual;

Deliberação CME 01/2020 que institui medidas 

necessárias para o período de excepcionalidade decorrente 

da pandemia causada pela COVID-19, em atenção ao 

emanado pelo Parecer CME 03/2020;Deliberação CME 

03/2020 que estabelece diretrizes para o encerramento do 

ano letivo de 2020 em decorrência de pandemia causada 

pelo COVID-19, em atenção ao emanado pelo Parecer 

CME Nº09/2020Parecer CNE/CP nº 5, de 28 de abril de 

2020, aprovada em Conselho Pleno, com orientações com 

vistas à reorganização do Calendário Escolar e da 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais 

para fins de cumprimento de carga horária mínima anual, 

em razão da pandemia da COVID-19 e aprovado de forma 

parcial pelo Ministério da Educação em 1º de junho de 

2020;Parecer CNE/CP Nº09/2020- Reexame do Parecer 

CNE/CP nº5/2020, que tratou da reorganização do 

calendário escolar e da possibilidade de computo das 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da 

carga horária mínima atual, em razão da Pandemia da 

COVID-19Parecer CNE/CP nº11/2020- Orientações 

Educacionais para a realização de Aulas e Atividades 

Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da 

Pandemia.Resolução CNE/CP Nº 2, DE 10 DE 

DEZEMBRO DE 2020, que institui Diretrizes Nacionais 

orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei 

nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas pelos 

sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, 

privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado 

de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 

de 20 de março de 2020Deliberação CEE 195/2021, que 

fixa normas para a retomada tanto das atividades 

presenciais quanto das por meio remoto e para a 

organização dos calendários escolares para o ano letivo de 

2021 no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, devido 

ao surto global do Coronavírus, e dá outras providências. 

II – CONTEXTO

O presente documento foi construído em atendimento a 

solicitação da Secretaria de Educação do Município de 
Cubatão (Ofício nº018/2021) e em continuidade às 
decisões emanadas nas Deliberações nº 01 e nº03, 
ambas de 2020 que estabeleceram regras de 
organização para a Rede Municipal de Ensino e 
Escolas supervisionadas pela Secretaria de Educação 
do Município de Cubatão,  diante do quadro de 
Pandemia da COVID-19.
� Em ambas as Deliberações há um histórico da situação 
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vivida pelos alunos da Rede Municipal de Ensino de 

Cubatão em decorrência da suspensão das aulas 

presenciais e das escolhas feitas pela Secretaria de 

Educação para atendimento dos alunos.

 Não se observou, no período de um ano, investimentos 

significativos para resolução dos problemas apontados, 

como acesso dos alunos aos meios virtuais de 

aprendizagem, melhoria na infraestrutura das escolas para 

realização das aulas remotas ou impressão de atividades 

para alunos que não tem acesso, fomento aos professores 

para aquisição de equipamentos e internet, necessários 

para o desenvolvimento das atividades remotas, nem 

melhoria na estrutura das escolas adequando-as à situação 

de pandemia.

Tal cenário mostra, ainda, uma fragilidade na 

operacionalização, por parte da Prefeitura de Cubatão, 

visando a retomada lenta e gradual das aulas presenciais. 

Observamos que, pelo menos aparentemente, não há  a 

integração necessária aos setores de Saúde, Educação e 

Vigilância Epidemiológica com o fito de garantir a saúde 

de alunos e funcionários nas escolas.

Cabe a estes órgãos, Secretaria de Saúde e Vigilância 

Sanitária, o papel de orientação e organização, junto com 

a Secretaria de Educação, de protocolos para a retomada 

das atividades letivas da Rede Municipal de Ensino. 

A UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação) apresentou em junho de 2020 um 

documento intitulado “Subsídios Para Elaboração de 

Protocolos de Retorno às Aulas na Perspectiva das Redes 

Municipais de Educação” no qual, entre outras 

considerações, sugere a criação de Comissão Municipal 

de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 e também de  

Comissões Escolares de Gerenciamento da Pandemia da 

Covid-19. Apesar de serem decisões políticas a criação 

dessas Comissões, a existência delas contribuiria para 

que as decisões sobre as atividades escolares tivesse um 

caráter científico e amplo, pois envolveria, não só a 

comunidade organizada, mas também outros entes 

responsáveis pela proteção das crianças e adolescentes, 

não assumindo somente caráter político. 

Diante do cenário atual das escolas, é imprudente, por 

parte deste Conselho, considerar o retorno, ainda que 

gradual, das aulas presenciais.

Cabe considerar que não houve nesse período redução 

significativa do  números de contaminados, que 

permanecem altos, bem como o número de óbitos, e que o 

vírus causador da pandemia tem se modificado, com 

estudos ainda não concluídos sobre a eficácia das vacinas 

disponíveis para as novas cepas do vírus. Nesse cenário, e 

sem maciço investimento, por parte da educação, nas 

medidas necessárias para diminuir a contaminação, não 

deve considerar o retorno, mesmo que em números 

menores, de alunos às escolas.

 O Ministério da Educação lançou o Guia de 

Implementação de Protocolo de Retorno das Atividades 

Presenciais na Educação Básica. Este Conselho não tem 

notícia se a Secretaria de Educação está implementando os 

protocolos sugeridos.

 Esse Conselho não é indiferente às diversas dificuldades 

enfrentadas pelos alunos e suas famílias no decorrer desse 

ano, de caráter emocional, econômica, social e 

educacional, porém, não tem segurança para indicar 

alteração na situação atual, uma vez que não visualiza 

aparelhamento e organização da Rede Municipal de 

Ensino  para este fim.

 No entanto, a presente Deliberação não visa atender 

somente as escolas municipais, mas também aquelas 

supervisionadas pela Secretaria de Educação, por isso, tem 

a presente Deliberação orientações para o processo de 

retomada lenta e gradual das atividades presenciais.

Cabe salientar a necessidade de organização do retorno 

gradual com o cuidado em respeito às crianças e 

adolescentes em todas as suas dimensões, física, 

emocional e social.

III – CONCLUSÃO DA CÂMARA (REMOTA)

A Câmara de Normas Pedagógicas submete o presente 

Parecer e o Projeto de Deliberação CME, anexo, à 

apreciação plenária. 

Cubatão,  26 de fevereiro de 2021

Andrea Rodrigues Candea

Presidente da Câmara de Normas Pedgógicas

IV – DECISÃO DO CONSELHO PLENO

O Conselho Pleno aprova por unanimidade o parecer da 

Câmara de Normas Pedagógicas.

Sala Professora Maria Albertina Pinheiro da Silva 

Mesquita

Cubatão, 26 de fevereiro de 2021.

Prof. Cesar Neves de Souza

Presidente

PARECER CME n°18/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Associação de Amigos 

Criança Feliz de Cubatão.



PROCESSO: n° 9795/2020- volumes 1 e 2. 

PERÍODO:  2º Quadrimestre de 2020. �
RELATOR: Prof. Cesar Neves de Souza.

O presente processo trata-se da prestação de contas do 

exercício de 2020, da unidade conveniada Associação de 

Amigos Criança Feliz de Cubatão. Destacamos o envio 

tardio para este colegiado o que dificulta a análise e a 

eficiência de nossos serviços.  A entidade entregou 

em28/10/2020 e encaminhado para o nosso colegiado em 

09/03/2021.Embora a entidade estivesse regularizada no 

período analisado é recomendado a apresentação da 

Portaria de funcionamento expedida pelo nosso colegiado 

e homologado pela Secretaria de Educação. Este 

colegiado não participou do processo de contratação o que 

consideramos necessário conforme demostra a  

LEI ORDINÁRIA Nº 2.386, DE 16 DE DEZEMBRO DE 

1996  Art. 3º inciso VII Compete ao Conselho Municipal 

d e  E d u c a ç ã o :  a p r o v a r  c o n v ê n i o s  d e  a ç ã o 

interadministrativa que envolva o Poder Público 

Municipal e as demais esferas do Poder Público ou do setor 

privado; Instituições conveniadas sem fins lucrativos tem 

caráter público, tem seus alunos contabilizado no total de 

alunos de nossa rede para o cálculo de retorno do Fundeb, 

recebem merenda escolar, uniforme escolar, material 

escolar, equipamentos e mobiliário. Mas os professores 

não recebem Piso Nacional do Magistério, sendo de 2020 

fixado em e o Professor recebendo R$ R$ 2.886,15

1.957,00 de salário médio.O valor apresentado pelo 

pagamento de aluguel consideramos muito alto apesar que 

constar no Plano de Trabalho (R$ 12.000,00) valores 

correspondente a três terrenos no Morro do Índio. 

Conforme avaliação da comissão (folha 352) a escola não 

apresenta espaços de aprendizagem de maneira adequada. 

Apesar de apontar no Plano de Trabalho o número de 12 

professoras apenas encontramos 11 e embora 

tenham.Apesar de apresentar as atividades

aplicadas no período de Pandemia não foi apresentado o 

Plano Emergencial para esse período. As listas de presença 

não são assinadas pelos responsáveis das salas e não 

encontramos a lista de presença por sala. As salas estão 

todas em uma única lista o que dificulta entender quais são 

as salas e seus respectivos professores. 

Voto do relator: O relator encaminha voto de 

APROVAÇÃO das contas, fazendo ressalvas para que 

seja observado o objetivo a que se propõe a celebração do 

Convênio: atendimento da Educação Infantil visando 

suprir as necessidades pessoais e pedagógicas das 

crianças. E que sejam corrigidos os itens em destaque. 

Cubatão, 29 de março de 2021.

Prof. Cesar Neves de Souza

Relator

DECISÃO DO CONSELHO PLENO: O Conselho 

Pleno aprova o presente Parecer.

Sala Profa Maria Albertina Pinheiro da Silva Mesquita,

29 de março de 2021.

PARECER CME n°19/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Associação de 

Promoção e Assistência Social Estrela do Mar.

PROCESSO: n° 8408/2020- volumes 1, 2 e 3.

PERÍODO:  2º Quadrimestre de 2020.

RELATOR: Prof. Cesar Neves de Souza.

O presente processo trata-se da prestação de contas do 

exercício de 2020, da unidade conveniada Associação de 

Promoção e Assistência Social Estrela do Mar. 

Destacamos o envio tardio para este colegiado o que 

dificulta a análise e a eficiência de nossos serviços.  A 

entidade entregou em 17/09/2020 e encaminhado para o 

nosso colegiado em 19/03/2021.

Embora a entidade estivesse regularizada no período 

analisado é recomendado a apresentação da Portaria de 

funcionamento expedida pelo nosso colegiado e 

homologado pela Secretaria de Educação. Este colegiado 

não participou do processo de contratação o que 

consideramos necessário conforme demostra a LEI 

ORDINÁRIA Nº 2.386, DE 16 DE DEZEMBRO DE 

1996  Art. 3º inciso VII Compete ao Conselho Municipal 

d e  E d u c a ç ã o :  a p r o v a r  c o n v ê n i o s  d e  a ç ã o 

interadministrativa que envolva o Poder Público 
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Municipal e as demais esferas do Poder Público ou do setor 

privado; Instituições conveniadas sem fins lucrativos tem 

caráter público, tem seus alunos contabilizado no total de 

alunos de nossa rede para o cálculo de retorno do Fundeb, 

recebem merenda escolar, uniforme escolar, material 

escolar, equipamentos e mobiliário. Mas os professores 

não recebem Piso Nacional do Magistério, sendo de 2020 

fixado em R$ 2.886,15 e o Professor recebendo R$ 

1.957,00 de salário médio. Faltou apresentar a assinatura 

do professor responsável pela sala nas folhas de presença, 

já que é o responsável pelo preenchimento.Consideramos 

que as atividades planejadas devem obedecer a BNCC e ir 

a l é m  d e  p r o g r a m a s  f o c a d o s  e m  d a t a s 

comemorativas.Apesar de trata-se do período de ensino 

remoto não localizamos o Plano Emergencial. Todos os 

alunos foram atendidos nesse período?Faltou a avaliação 

pedagógica do setor responsável da Secretaria de 

Educação. Voto do relator: O relator encaminha voto de 

APROVAÇÃO das contas, fazendo ressalvas para que seja 

observado o objetivo a que se propõe a celebração do 

Convênio: atendimento da Educação Infantil visando 

suprir as necessidades pessoais e pedagógicas das crianças. 

E que sejam corrigidos os itens em destaque. 

Cubatão, 29 de março de 2021.

Prof. Cesar Neves de Souza

Relator

DECISÃO DO CONSELHO PLENO: O Conselho 

Pleno aprova o presente Parecer.

Sala Professora Maria Albertina Pinheiro da Silva 

Mesquita,

29 de março de 2021.

Prof. Cesar Neves de Souza

Presidente do CMEi

PARECER CME n°20/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Associação de Promoção e 

Assistência Social Estrela do Mar.

PROCESSO: n° 7538/2019- volumes 1, 2 e 3. 

PERÍODO:  1º Quadrimestre de 2019. �
RELATOR: Prof. Cesar Neves de Souza.

O presente processo trata-se da prestação de contas do 

exercício de 2020, da unidade conveniada Associação de 

Promoção e Assistência Social Estrela do Mar. 

Destacamos o envio tardio para este colegiado o que 

dificulta a análise e a eficiência de nossos serviços.  A 

entidade entregou em 05/06/2019 e encaminhado para o 

nosso colegiado em 24/03/2021.  

Embora a entidade estivesse regularizada no período 

analisado é recomendado a apresentação da Portaria de 

funcionamento expedida pelo nosso colegiado e 

homologado pela Secretaria de Educação. Este colegiado 

não participou do processo de contratação o que 

consideramos necessário conforme demostra a  

LEI ORDINÁRIA Nº 2.386, DE 16 DE DEZEMBRO DE 

1996  Art. 3º inciso VII Compete ao Conselho Municipal 

d e  E d u c a ç ã o :  a p r o v a r  c o n v ê n i o s  d e  a ç ã o 

interadministrativa que envolva o Poder Público 

Municipal e as demais esferas do Poder Público ou do 

setor privado; 

Instituições conveniadas sem fins lucrativos tem caráter 

público, tem seus alunos contabilizado no total de alunos 

de nossa rede para o cálculo de retorno do Fundeb, 

recebem merenda escolar, uniforme escolar, material 

escolar, equipamentos e mobiliário. Mas os professores 

não recebem Piso Nacional do Magistério, sendo de 2019 

fixado em R$ R$ 2.557,74 e o Professor recebendo R$ 

1.900,00 de salário médio. 

Faltou apresentar a assinatura do professor responsável 

pela sala nas folhas de presença, já que é o responsável 

pelo preenchimento. 

Consideramos que as atividades planejadas devem 

obedecer a BNCC e ir além de programas focados em 

datas comemorativas. 

No relatório de atividades desenvolvidas precisa ter a 

citação das metas que foram atingidas e trabalhadas no 

período.

Pagamento de coordenação pedagógica por RPA, 

consideramos que este profissional não é eventual e 

temporário. 

Faltou a avaliação pedagógica do setor responsável da 
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Secretaria de Educação. 

Voto do relator: O relator encaminha voto de 

APROVAÇÃO das contas, fazendo ressalvas para que 

seja observado o objetivo a que se propõe a celebração do 

Convênio: atendimento da Educação Infantil visando 

suprir as necessidades pessoais e pedagógicas das 

crianças. E que sejam corrigidos os itens em destaque. 

Cubatão, 29 de março de 2021. 

Prof. Cesar Neves de Souza 

Relator

DECISÃO DO CONSELHO PLENO: O Conselho 

Pleno aprova o presente Parecer.

Sala Profa Maria Albertina Pinheiro da Silva Mesquita,

 29 de março de 2021. 

Prof. Cesar Neves de Souza

 Presidente do CME

PARECER CME n°21/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Associação de Promoção 

e Assistência Social Estrela do Mar.

PROCESSO: n° 13033/2019- volumes 1, 2 e 3.

PERÍODO:  2º Quadrimestre de 2019.

RELATOR: Prof. Cesar Neves de Souza.

O presente processo trata-se da prestação de contas do 

exercício de 2020, da unidade conveniada Associação de 

Promoção e Assistência Social Estrela do Mar. 

Destacamos o envio tardio para este colegiado o que 

dificulta a análise e a eficiência de nossos serviços.  A 

entidade entregou em 02/10/2019 e encaminhado para o 

nosso colegiado em 24/03/2021.  Embora a entidade 

estivesse regularizada no período analisado é 

r ecomendado  a  ap resen tação  da  Por ta r i a  de 

funcionamento expedida pelo nosso colegiado e 

homologado pela Secretaria de Educação. Este colegiado 

não participou do processo de contratação o que 

consideramos necessário conforme demostra a  LEI 

ORDINÁRIA Nº 2.386, DE 16 DE DEZEMBRO DE 

1996  Art. 3º inciso VII Compete ao Conselho Municipal 

d e  E d u c a ç ã o :  a p r o v a r  c o n v ê n i o s  d e  a ç ã o 

interadministrativa que envolva o Poder Público 

Municipal e as demais esferas do Poder Público ou do 

setor privado; Instituições conveniadas sem fins lucrativos 

tem caráter público, tem seus alunos contabilizado no total 

de alunos de nossa rede para o cálculo de retorno do 

Fundeb, recebem merenda escolar, uniforme escolar, 

material escolar, equipamentos e mobiliário. Mas os 

professores não recebem Piso Nacional do Magistério, 

sendo de 2019 fixado em R$ R$ 2.557,74 e o Professor 

recebendo R$ 1.900,00 de salário médio. Faltou apresentar 

a assinatura do professor responsável pela sala nas folhas 

de presença, já que é o responsável pelo preenchimento. 

Consideramos que as atividades planejadas devem 

obedecer a BNCC e ir além de programas focados em datas 

comemorativas. No relatório de atividades desenvolvidas 

precisa ter a citação das metas que foram atingidas e 

trabalhadas no período.Pagamento de coordenação 

pedagógica por RPA, consideramos que este profissional 

não é eventual e temporário. Faltou a avaliação pedagógica 

do setor responsável da Secretaria de Educação. Voto do 

relator: O relator encaminha voto de APROVAÇÃO das 

contas, fazendo ressalvas para que seja observado o 

objetivo a que se propõe a celebração do Convênio: 

atendimento da Educação Infantil visando suprir as 

necessidades pessoais e pedagógicas das crianças. E que 

sejam corrigidos os itens em destaque. 

Cubatão, 29 de março de 2021.

Prof. Cesar Neves de Souza

Relator

DECISÃO DO CONSELHO PLENO: O Conselho Pleno 

aprova o presente Parecer.

Sala Profa Maria Albertina Pinheiro da Silva Mesquita,

 29 de março de 2021. 

Prof. Cesar Neves de Souza

 Presidente do CME

PARECER CME n°22/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Associação de Promoção 

e Assistência Social Estrela do Mar.

PROCESSO: n° 10.304/2020- volumes 1 e 2.

PERÍODO:  2º Quadrimestre de 2020.

RELATOR: Prof. Cesar Neves de Souza.

O presente processo trata-se da prestação de contas do 
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exercício de 2020, da unidade conveniada Associação de 

Promoção e Assistência Social Estrela do Mar. 

Destacamos o envio tardio para este colegiado o que 

dificulta a análise e a eficiência de nossos serviços.  A 

entidade entregou em 13/11/2020 e encaminhado para o 

nosso colegiado em 16/03/2021.  Embora a entidade 

estivesse regularizada no período analisado é 

r ecomendado  a  ap resen tação  da  Por t a r i a  de 

funcionamento expedida pelo nosso colegiado e 

homologado pela Secretaria de Educação. Este colegiado 

não participou do processo de contratação o que 

consideramos necessário conforme demostra a  LEI 

ORDINÁRIA Nº 2.386, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996  

Art. 3º inciso VII Compete ao Conselho Municipal de 

Educação: aprovar convênios de ação interadministrativa 

que envolva o Poder Público Municipal e as demais 

esferas do Poder Público ou do setor privado; Instituições 

conveniadas sem fins lucrativos tem caráter público, tem 

seus alunos contabilizado no total de alunos de nossa rede 

para o cálculo de retorno do Fundeb, recebem merenda 

escolar, uniforme escolar, material escolar, equipamentos 

e mobiliário. Mas os professores não recebem Piso 

Nacional do Magistério, sendo de 2019 fixado em R$ 

2.886,15 e o Professor recebendo R$ 1.957, 00 de salário 

médio. Se houve o afastamento da direção por problemas 

de saúde e a entidade resolveu fazer o pagamento por 

trabalhar remotamente.Qual a necessidade di pagamento 

por RPA para a substituição da direção? Consideramos que 

as atividades planejadas devem obedecer a BNCC e ir 

além de programas focados em datas comemorativas. Não 

houve a apresentação do Plano Emergencial, apesar de 

descrito algumas atividades aplicadas no período do 

ensino remoto. Faltou a avaliação pedagógica do setor 

responsável da Secretaria de Educação. Voto do relator: O 

relator encaminha voto de APROVAÇÃO das contas, 

fazendo ressalvas para que seja observado o objetivo a que 

se propõe a celebração do Convênio: atendimento da 

Educação Infantil visando suprir as necessidades pessoais 

e pedagógicas das crianças. E que sejam corrigidos os itens 

em destaque. 

Cubatão, 29 de março de 2021.

Prof. Cesar Neves de Souza

Relator

DECISÃO DO CONSELHO PLENO: O Conselho 

Pleno aprova o presente Parecer.

Sala Profa Maria Albertina Pinheiro da Silva Mesquita,

29 de março de 2021.

Prof. Cesar Neves de Souza

Presidente do CME

CONCURSO PÚBLICO COM RESERVA DE VAGAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO através 

da Secretaria Municipal de Gestão,   C O N V O C A  o 

candidato abaixo a se apresentar,  sito à Avenida Pedro 

Jose Cardoso, 239 Mezanino do Edifício Castro, no dia 

28/05/2021 conforme horários abaixo,   para entrega de 

documentos, nomeação e eventual posse, conforme edital 

do Concurso Público n.º 01/2019.

Os candidatos inscritos pelo critério negro e afro 

descendente deverão apresentar documentação original 

comprobatória, conforme edital do Concurso Público n.º 

01/2019.O candidato que eventualmente ocupe cargo 

e/ou função pública, deverá apresentar, no ato da 

nomeação, declaração recente de compatibilidade de 

horários emitida por órgão público em cumprimento 

ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do  

artigo 37 da Constituição Federal.

Caracterizará a desclassificação do candidato:

- O não comparecimento no dia e horário mencionado;

- Se a documentação apresentada não corresponder aos 

requisitos exigidos no edital do Concurso Público n.º 

01/2019.

111 – TNM - TOPÓGRAFO

HORÁRIO: 9:30 H

Convocados por critério  Geral
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Cubatão, 26 de  maio de 2021

“488º da Fundação do Povoado”

“72º da Emancipação”

 Nome Inscrição Classificação 

ERINALDO DE SOUZA LIMA 1286  3º Geral (2º AFRO) 

 

Nome Inscrição Classificação 

SÍLVIO SANTOS RODRIGUES 1183 7º Geral 

CONCURSO PÚBLICO COM RESERVA DE VAGAS

EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO

CONCURSO 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, comunica a 

DESCLASSIFICAÇÃO do candidato aprovado no Concurso Público Edital nº 01/2019, relacionado abaixo, por motivo 

de não entrega dos exames médicos admissionais no prazo estabelecido no edital citado acima.

101 - ANALISTA I – ANALISTA CONTÁBIL 

CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO 

Secretária Municipal de Gestão

Cubatão, 26 de maio de 2021

“488º da Fundação do Povoado”

“72º da Emancipação

CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO

Secretária Municipal de Gestão

CONCURSO PÚBLICO COM RESERVA DE VAGAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO 02/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, em cumprimento ao 

Mandado de Segurança, Processo Digital nº 1001860-72.2019.8.26.0157, 1ª vara cível da Comarca de Cubatão/SP – 

PA 10418/2019,  CONVOCA a candidata abaixo a se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Avenida 

Pedro José Cardoso, 239 Mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista Cubatão SP, no dia 28/05/2021, as 09:30 horas,   para 

entrega de documentos, nomeação e eventual posse, conforme edital do Concurso Público  n.º 02/2014.

Caracterizará a desclassificação da candidata:

- O não comparecimento no dia e horário mencionado;

- Se a documentação apresentada não corresponder aos requisitos exigidos no edital do Concurso Público n.º 02/2014.

202 - AUXILIAR  I – MERENDEIRA

Nome  Inscrição Classificação 

BEATRIZ MARÇON DA COSTA 32824 5º GERAL 

 
Cubatão, 26 de maio de 2021

“488º da Fundação do Povoado”

“72º da Emancipação”

CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO

Secretária Municipal de Gestão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nº 003/2021
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O Superintendente da Caixa de Previdência dos 

Servidores Municipais de Cubatão, no uso de suas 

atribuições legais, convoca todos os mutuários desta 

Autarquia, exceto os comissionados e pensionistas, para 

elegerem, nos termos do art. 75, da Lei 3.039, de 02 de 

dezembro de 2.005, em votação direta e escrutínio secreto, 

os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal do 

Fundo de Previdência para o biênio 2021/2023.

DAS ELEIÇÕES

As eleições realizar-se-ão no dia 24/06/2021 das 9h00 às 

17h00, nas dependências da CAIXA DE PREVIDÊNCIA 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, 

Avenida Joaquim Miguel Couto, 1000. 

DOS CANDIDATOS

Os candidatos ao Conselho Fiscal do Fundo de 

Previdência deverão inscrever-se, separadamente, por 

p e t i ç ã o  a s s i n a d a ,  d i r i g i n d o  e s t a  a o  S e n h o r 

Superintendente da Caixa de Previdência dos Servidores 

Municipais de Cubatão, indicando, se desejar, um fiscal de 

eleição.

DOS REQUISITOS

Só poderão ser candidatos aqueles que forem mutuários e 

servidores pertencentes ao Regime Jurídico Único, sendo 

vedada a inscrição de dependentes, comissionados, 

pensionistas e analfabetos. De acordo com o artigo 3º da 

Portaria nº 9907 de 14 de abril de 2020 da Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 

Economia, também são requisitos:

- a inexistência de condenação criminal, mediante a 

apresentação de certidões negativas de antecedentes 

criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal 

competentes; - a inexistência de incidência em alguma das 

situações de inexigibilidade previstas no inciso I do Artigo 

1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 

mediante apresentação da declaração de não incidência 

conforme modelo constante no Anexo I deste Edital.

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas no Setor de Protocolo 

da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de 

Cubatão, no período de 31/05/2021 a 15/06/2021, das 10h00 às 

1 2 h 0 0  e  d a s  1 4 h 0 0  à s  1 6 h 0 0 ,  e n c e r r a n d o - s e , 

impreterivelmente, às 16h00, do dia 15/06/2021.Devido às 

normas sanitárias vigentes em relação ao enfrentamento à 

COVID-19, em especial ao distanciamento social, as inscrições 

também poderão  ser  e fe tuadas  a t ravés  do  emai l 

contato@caixacubatao.sp.gov.br, mediante a entrega da 

petição assinada e digitalizada, juntamente com documento de 

identificação, a partir das 10h00 do dia 31/05/2021 e até às 

16h00 do dia 15/06/2021.As dúvidas poderão ser sanadas 

através do Whatsapp do Departamento de Administração, 

número 3362-6691.

DAS INSTRUÇÕES PARA AS ELEIÇÕES

1.Os eleitores deverão se apresentar munidos de um dos 

seguintes documentos: cédula de identidade ou crachá 

funcional. 

2.Somente poderá ser votado um candidato por cédula, sob 

pena de anulação do voto. 

3.Poderão ser utilizadas camisetas de candidato; sendo vedada, 

no entanto, a boca de urna e a distribuição de material eleitoral 

nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores 

Municipais de Cubatão.

4.Os candidatos não poderão atuar como fiscais, e somente terá 

direito a fiscal o candidato que fez a indicação no ato da 

inscrição. 

5.O fiscal de eleição indicado poderá permanecer no local da 

votação, o qual será devidamente identificado por crachá 

contendo o seu nome e de seu candidato. 

6.Não será permitida a permanência do candidato na sala da 

votação.

7.Os candidatos poderão, por meio de requerimento remetido 

ao Superintendente, solicitar a inclusão de apelido ou órgão em 

que trabalha, ao lado de seu nome na cédula, no momento de sua 

inscrição.

8.Durante o pleito eleitoral, deverão ser respeitadas todas as 

normas sanitárias vigentes em relação ao enfrentamento à 

COVID-19, tais como, a obrigatoriedade de uso de máscaras, 

distanciamento social, higienização das mãos, etc.

9.O término das eleições ocorrerá impreterivelmente às 17h00. 
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Os eleitores que estiverem na fila para a votação até este 

horário, receberão senha.

10.A apuração ocorrerá imediatamente ao término das 

eleições.  

Cubatão, 25 de maio de 2021.

Mauricio Garcia Simonato

SuperinNOTIFICAÇÃO SEMAS - 022/2021

Termo de Colaboração N° ADM: 009/2019

Processo Administrativo n° 5951/2020

Prezado Sr (a). Representante Legal da OSC LAR 

FRATERNO DE CUBATÃO

CNPJ: 51.642.759/0001-09

Endereço: Av Joaquim Miguel Couto, 1130 – Vila 

Paulista, Cubatão/SP

E-MAIL: entidadefraterno@hotmail.com

Notificamos a OSC para a devolução do valor relativo à 

glosa apontada pelo órgão gestor – Secretaria Municipal 

de Assistência Social – SEMAS, por meio do ofício 

224/2021/SEMAS/rcp encaminhado no dia 24/05/2021. 

Irregularidade: glosa apontada pelo órgão gestor, cujo 

valor de R$ 5.555,19 (cinco mil quinhentos e cinco reais e 

dezenove centavos ) acrescidos de juros e multa não 

ressarcidos pela OSC até a presente data. 

O prazo para atendimento a presente notificação é de 30 

(trinta) dias corridos, a partir da publicação desta. 

Decorrido o prazo sem que haja manifestação, serão 

aplicadas as penalidades cabíveis. 

Para mais informações,  ou dúvidas, em relação à 

devolução supramencionada, solicitamos que seja 

e n v i a d o  e - m a i l  p a r a : 

assistencia.social@cubatao.sp.gov.br com cópia para 

dieps@cubatao.sp.gov.br ou, ainda, pelos telefones de 

contato que seguem: (13) 3372-1162 e (13) 3361-8757, 

das 9h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min. 

NOTIFICAÇÃO SEMAS - 024/2021

Termo de Colaboração N° ADM:009/2018

Processo Administrativo n° 11448/2020

Prezado Sr (a). Representante Legal do ADRA

CNPJ: 15.355.260/0023-62

Endereço: Rua Amaro Manoel dos Santos nº 30 – Jardim 

Nova República

E-MAIL:nucleo.cubatao@ucb.org.br

Notificamos a OSC para a devolução do valor relativo à glosa 

apontada pelo órgão gestor – Secretaria Municipal de 

Assistência Social  – SEMAS, por meio do ofício 

221/2021/SEMAS/apsh encaminhado no dia 25 (vinte e cinco) 

de maio de 2021 (dois mil e vinte e um).

Irregularidade: glosa apontada pelo órgão gestor, cujo valor 

deR$ 172,00 (cento e setenta e dois reais)acrescidos de juros e 

multa não ressarcidospela OSC até a presente data. 

O prazo para atendimento a presente notificação é de 30 (trinta) 

dias corridos, a partir da publicação desta. Decorrido o prazo 

sem que haja manifestação, serão aplicadas as penalidades 

cabíveis. 

Para mais informações, ou dúvidas, em relação à devolução 

supramencionada, solicitamos que seja enviado e-mail para: 

assistencia.social@cubatao.sp.gov.brcom cópia para 

dieps@cubatao.sp.gov.br ou, ainda, pelos telefones de contato 

que seguem: (13) 3372-1162 e (13) 3361-8757, das 9h00min às 

12h00min e das 13h00min às 16h00min. 

DECRETO Nº 11.465 DE 26 DE MAIO DE 2021

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE 

R$ 2.860.000,00 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E 

SESSENTA MIL 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 e III da Lei Municipal nº 4.103 de 29 de dezembro 

de 2.020,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto,  nas diversas Secretarias, um  crédito na 

importância de  R$ 2.860.000,00 (dois milhões e oitocentos e 

sessenta mil reais),  suplementar as dotações de seu orçamento 

vigente, observadas as seguintes discriminações:

mailto:assistencia.social@cubatao.sp.gov.br
mailto:dieps@cubatao.sp.gov.br
mailto:nucleo.cubatao@ucb.org.br
mailto:assistencia.social@cubatao.sp.gov.br
mailto:dieps@cubatao.sp.gov.br
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       CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 

01 020902 123650020.2.470 3390.49.00 Auxílio Transporte 60.000,00 
01 

021801 040620002.2.025 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica 50.000,00 
01 

022102 154520004.2.449 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica 2.750.000,00 

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

       
CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

 
R$
 

01
 

020601
 

041310002.2.030
 

3390.30.00
 

Material de Consumo
 

9.000,00
 

01
 

020601
 

041310002.2.030
 

3390.39.00
 

Outros Serv Terc -
 

P. Jurídica
 

30.000,00
 

01
 

020601
 

041310002.2.030
 

4490.52.00
 

Equip. e Material Permanente
 

10.000,00
 

01
 

020601
 

041310002.2.881
 

3390.30.00
 

Material de Consumo
 

9.000,00
 

01
 

020601
 

041310002.2.881
 

4490.52.00
 

Equip. e Material Permanente
 

10.000,00
 

01 020602 041310002.2.031 3390.30.00 Material de Consumo 20.000,00 
01 020602 041310002.2.031 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica 50.000,00 
01 020602 041310002.2.031 4490.52.00 Equip. e Material Permanente 30.000,00 
01 020603 041310002.2.033 3390.30.00 Material de Consumo 20.000,00 
01 020603 041310002.2.033 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica 42.000,00 
01 020603 041310002.2.033 4490.52.00 Equip. e Material Permanente 20.000,00 
01 020704 103010008.2.471 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica 150.000,00 
01 020902 123610020.2.469 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica 1.100.000,00 
01 020902 123610020.2.469 3390.49.00 Auxílio Transporte 100.000,00 
01 020902 123650020.2.470 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica 500.000,00 
01 020902 123650020.2.470 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica 500.000,00 
01 021107 041220002.2.468 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica 210.000,00 
01 021801 040620002.2.025 3390.30.00 Material de Consumo 10.000,00 
01 021801 040620002.2.025 4490.52.00 Equip. e Material Permanente 20.000,00 
01 021801 040620002.2.028 3390.30.00 Material de Consumo 10.000,00 

01 021801 040620002.2.028 3390.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00 

      

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 
EM 26 DE MAIO DE 2021    

 “488 da Fundação do Povoado
72º da Emancipação”    

   
ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA

Prefeito Municipal

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

DOMINGOS SÁVIO PEREIRA
Secretário Municipal de Planejamento



Ano III - Nº 731 Poder Legislativo

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: Ricardo de Oliveira

Cubatão, quarta feira, 26 de maio de 2021

Diário Oficial Eletrônico de Cubatão

Diagramação: Felipe Santos
Jornalista Responsável: Guilherme Amaral Belo Nogueira - Diretor de Imprensa - Mtb 87626 SP

NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

