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DELIBERAÇÃO CME 02/2021

Estabelece critérios de avaliação e promoção para os 

alunos do 1º semestre letivo da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) na Rede Municipal de Ensino de Cubatão 

no ano de 2021.

O Conselho Municipal de Educação (CME), no uso de 

suas atribuições, e considerando:

a legislação constante no Parecer CME nº 45/2021;

a dificuldade dos alunos e professores da Educação de 

Jovens e Adultos na realização de atividades remotas no 1º 

semestre letivo de 2021.

a imprevisibilidade de retorno das atividades presenciais 

ainda no 1º semestre letivo.

DELIBERA:

Art. 1º. Estão submetidas aos efeitos desta deliberação as 

unidades de ensino que atendem a Educação de Jovens e 

Adultos que compõem o Sistema Municipal de Ensino de 

Cubatão.

Art. 2º. A Educação de Jovens e Adultos deverá cumprir a 

carga horária mínima anual nos termos do inciso II do art. 

2º da Lei nº 14.040/2020, estando desobrigada do 

cumprimento de dias letivos.

Art. 3º. A Educação de Jovens e Adultos, como modalidade 

da Educação Básica deverá seguir, na sua organização 

administrativa e pedagógica, as orientações estabelecidas 

na Deliberação CME 01/2021, no que couber.

Art. 4º. As atividades escolares na forma remota serão 

utilizadas pela Administração Pública para garantir a 

segurança dos alunos, seus familiares e dos funcionários 

das Unidades de Ensino da Rede Municipal, em todos os 

aspectos sanitários e seus devidos protocolos de Saúde 

Pública, na vigência do estado de calamidade pública. 

Parágrafo Único. O atendimento de forma remota deverá 

garantir aos alunos:

I.� Atividades assíncronas;

II.� Atividades síncronas;

Art. 5º. As ações previstas pelo Art. 4º, parágrafo único da 

presente Deliberação podem, sem prejuízo de demais e 

respeitando as condições da Unidade, dos Docentes e da 

Comunidade Escolar, desde que descritas no Plano de 

Gestão Emergencial, serem: 

I.� material impresso compatível com a idade do 

discente; 

II.�  exercícios em casa com o uso de apoio do livro 

didático; 

III.�  atividades interdisciplinares com base na 

utilização de livros, filmes, vídeos e demais objetos 

referenciais disponíveis remotamente em plataformas 

tecnológicas de transmissão (streaming)

IV.�  registro pessoal cotidiano das experiências 

vividas durante o período de isolamento;

V.produção de vídeos, textos literários, campanhas de rede 

social e demais manifestações artísticas possíveis, 

considerando os aspectos decorrentes da condição de 

acesso, estrutura emocional e regras de isolamento; 

VI.� ações remotas com os discentes e responsáveis 

com objetivo de detectar e minimizar problemas causados 

pela situação pandêmica e pelo agravamento das 

condições sociais; 

VII.� plantão de dúvidas e aconselhamento por meio 

digital, respeitando a carga horária do docente e da equipe 

gestora e as condições de contato à distância.

Art. 6º. A avaliação dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos da Rede Municipal de Ensino no 1º semestre de 

2021 será composta pelos seguintes instrumentos: 

a) conjunto de atividades desenvolvidas;

b) registro analítico processual dos professores;

c) demais formas de interação em atividades remotas.

Art. 7º. As avaliações realizadas por meio de atividades 

remotas devem ter foco prioritário nos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento de competências 

essenciais que devem ser efetivamente cumpridos no 

planejamento pedagógico das escolas.

Art. 8º. Caberá recuperação da aprendizagem presencial 

ou não presencial para os alunos da Educação de jovens e 

adultos, respeitando o planejamento pedagógico e 

critérios de avaliação adotados pela instituição escolar.

Art. 9º. Para o encerramento do 1º semestre letivo do ano 

de 2021 deverão ser realizados, de acordo com o 

calendário escolar, Conselho de Classe bimestral e final, 

no qual, os professores e equipe técnica avaliarão os 

alunos, observando:

I.� Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos na avaliação das competências explícitas nos 

planos de ensino de cada unidade escolar;

II.� Valorização dos esforços de alunos e famílias para 

consecução do estudo no período de atividades remotas;

III.� Indicação dos alunos que não foram encontrados 

por nenhum meio nesse período, caracterizando-os na 

situação de abandono escolar;

IV.� Observância da continuidade curricular, 

regulamentada pela Secretaria de Educação;

V.� Possibilidade de os alunos compensarem as 

ausências no retorno das aulas presenciais, com atividades 

extraclasses e em horário diverso ao turno escolar, de 

forma a evitar alto índice de retenção na rede municipal de 
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ensino.

Art.10 Para consecução dos objetivos de aprendizagem, 

definidos pela BNCC, considerar-se-á um continuum 

curricular para os alunos que não se encontram no último 

termo do Ciclo II da Educação de Jovens e Adultos, de 

modo a permitir uma extensão do tempo de aprendizagem 

e o estabelecimento de novas ações que permitam 

desenvolver suas capacidades, habilidades, competências 

e  suas potencialidades. 

Art.11. Aos alunos do último termo do ciclo II da Educação 

de Jovens e Adultos será garantida a avaliação do processo 

de ensino aprendizagem, pelo professor, durante o período 

de atividades remotas e em caso de não participação nestas 

atividades, mediante prova.

Art.12. A Secretaria Municipal de Educação editará 

normas complementares a presente Deliberação no que 

atente à execução do aqui disposto, no âmbito de sua 

competência.

Art.13.   Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 

publicação.

Sala Professora Maria Albertina Pinheiro da Silva 

Mesquita

Cubatão, 26 de maio de 2021.

Prof. Cesar Neves de Souza

Presidente do CME

Termo de Homologação:

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas 

atribuições legais, homologa a Deliberação do Conselho 

Municipal de Educação nº 02/2021 de 26 de maio de 2021. 

Marcia Regina Terras Geraldo

Secretária Municipal de Educação- Cubatão

PARECER CME N° 45/2021

ASSUNTO: Organização do 1º Semestre letivo da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Sistema 

Municipal de Ensino de Cubatão no ano de 2021. 

RELATORA: Andréa Rodrigues Candeia

I – RELATÓRIO

1.� Histórico

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi uma 

modalidade criada para atender, inicialmente, uma parcela 

de público adulta que não frequentou ou frequentou por 

pouco tempo a escola e com isso possuía nenhuma ou 

baixa escolaridade. Entre os motivos historicamente 

citados estavam: o abandono para entrada no mercado de 

trabalho, a ausência de escolas, principalmente em áreas 

rurais e dificuldade de aprendizagem. Nos últimos anos, as 

caraterísticas de público da EJA foram se modificando, 

com a matrícula de pessoas com faixa etária cada vez 

menor, produzindo a juvenilização do atendimento da 

EJA. Esse público advém das próprias escolas da cidade, 

caracter iza-se  por  jovens com dificuldade de 

aprendizagem e problemas socioemocionais, com 

sucessivas retenções no período regular.  Essa 

característica é mais presente no público dos anos finais da 

EJA.

1.1� Contexto

Por conta da situação de pandemia produzida pelo 

Coronavírus (COVID-19), as escolas da  Rede Municipal 

de Ensino de Cubatão que atendem o público da EJA  

reorganizaram, de acordo com a realidade de seus alunos,  

as atividades remotas, utilizando de recursos de internet e 

impressos. Desta maneira, os tempos e os espaços da EJA 

no município de Cubatão foram ressignificados, com o 

objetivo de consolidar os saberes, pelas experiências 

significativas, sem perder o foco na preservação da vida. 

Ao término do 1º semestre letivo e considerando as 

intervenções presenciais e remotas na EJA, observa-se 

que, diante das dificuldades enfrentadas pelos alunos e 

professores para realização das atividades remotas, sem a 

previsão de retorno das atividades presenciais ainda no 

primeiro semestre letivo de 2021, há a necessidade de 

estabelecer os critérios para avaliação e promoção destes 

alunos.

II – BASE LEGAL 

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

Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

– Resolução CNE nº 7/10, que dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

anos; 

– Resolução CNE nº 3/10, que dispõe sobre as Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos; 

– Decreto nº 7.611/11, que dispõe sobre a Educação 

Especial, o Atendimento Educacional Especializado e dá 

outras providências; 

– Base Nacional Comum Curricular, homologada em 20 

de dezembro de 2017;
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- a 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 nº 6, de 20 de março 

de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009

 

– A 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; 

– o Decreto Municipal nº 11.190, de 16 de março de 2020 

que 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;

- a Deliberação CME 01/2020 que institui medidas 

necessárias para o período de excepcionalidade decorrente 

da pandemia causada pelo COVID-19, em atenção ao 

emanado pelo Parecer CME 03/2020;

- a Resolução nº 003/2020 – SEDUC, que dispõe sobre a 

operacionalização das aulas remotas na rede municipal de 

Cubatão durante o período de quarentena provocada pela 

COVID-19;

- a Instrução N° 01, DE 23 DE JULHO DE 2020 que 

Estabelece orientações para realização das atividades 

pedagógicas para a modalidade Educação de Jovens e 

Adultos- EJA das unidades educacionais da Rede 

Municipal de Ensino de Cubatão, em decorrência da 

pandemia causada pela COVID-19 e dá outras 

providências;

– Deliberação CEE nº 177, aprovada por unanimidade em 

Plenária no dia 18 de março de 2020, que fixa normas 

quanto à reorganização dos calendários escolares, devido 

ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino 

do Estado de São Paulo; 

– Parecer 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;

III – CONCLUSÃO DA CÂMARA (REMOTA)

A Câmara de Acompanhamento Pedagógico submete a 

presente Indicação e o Projeto de Deliberação CME, 

anexo, à apreciação plenária. 

Andréa Rodrigues Candeia

Conselheira relatora

Comunique-se – Processo 7440/2020– DAP

Fica notificada a arqtª.  Renata Brenneken Duarte, CAU  

n.° 25258-1 , a atender o “Comunique-se” n.° 041/2021 

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, 28 de maio de 2021. “487º da 

Fundação do Povoado e 71º da Emancipação”. Eng.° 

Dennis Araujo Lacerda Moliterno – Divisão de 

Aprovação de Projetos – Chefe.

Comunique-se – Processo 7439/2020– DAP

Fica notificada a arqtª.  Renata Brenneken Duarte, CAU  

n.° 25258-1 , a atender o “Comunique-se” n.° 046/2021 

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, 28 de maio de 2021. “487º da 

Fundação do Povoado e 71º da Emancipação”. Eng.° 

Dennis Araujo Lacerda Moliterno – Divisão de 

Aprovação de Projetos – Chefe.

  

Comunique-se – Processo 7438/2020– DAP

Fica notificada a arqtª.  Renata Brenneken Duarte, CAU  

n.° 25258-1 , a atender o “Comunique-se” n.° 043/2021 

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, 28 de maio de 2021. “487º da 

Fundação do Povoado e 71º da Emancipação”. Eng.° 

Dennis Araujo Lacerda Moliterno – Divisão de 

Aprovação de Projetos – Chefe.
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Comunique-se – Processo 11219/2020– DAP

Fica notificado o Engº. João Carlos Guerra, CREA n.° 

5060091636, a atender o “Comunique-se” n.° 050/2021 

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, 28 de maio de 2021. “487º da 

Fundação do Povoado e 71º da Emancipação”. Eng.° 

Dennis Araujo Lacerda Moliterno – Divisão de Aprovação 

de Projetos – Chefe.

Comunique-se – Processo 11217/2020– DAP

Fica notificado o Engº. João Carlos Guerra, CREA n.° 

5060091636, a atender o “Comunique-se” n.° 048/2021 

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, 28 de maio de 2021. “487º da 

Fundação do Povoado e 71º da Emancipação”. Eng.° 

Dennis Araujo Lacerda Moliterno – Divisão de Aprovação 

de Projetos – Chefe.

Comunique-se – Processo 11218/2020– DAP

Fica notificado o Engº. João Carlos Guerra, CREA n.° 

5060091636, a atender o “Comunique-se” n.° 049/2021 

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, 28 de maio de 2021. “487º da 

Fundação do Povoado e 71º da Emancipação”. Eng.° 

Dennis Araujo Lacerda Moliterno – Divisão de Aprovação 

de Projetos – Chefe.

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO ESTUDO DE 

IMPACTO DE VIZINHANÇA

CPEIV N° 001/2021

A Comissão Permanente de Estudo de Impacto de 

Vizinhança - CPEIV, nos termos da Lei Complementar n° 

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 que menciona da Lei Complementar n° 

1.383, de 29 de junho de 1983, da Lei n° 2.514, de 10 de 

setembro de 1998, e dá outras providencias, certifica a 

aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, da 

TRSP TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DE GNL 

DE SÃO PAULO S.A, CNPJ 34.840.096/0001-18, Av. 

Brigadeiro Faria Lima nº 4100, 16º. Andar, sala 42, Itaim 

Bibi, São Paulo/SP, conforme Parecer Técnico de Análise 

de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – PTIV e 

Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas 

Mitigadoras e/ou Compensatórias – TRIMMC n° 

001/2021, referente ao empreendimento Reforço 

Estrutural de Suprimento de Gás na Baixada Santista, no 

município de Cubatão/SP, nos autos do Processo 

Administrativo n° 46/2.021.

OBS: (1) – A presente certidão terá validade de 02 (dois) 

anos a contar da data de sua expedição, conforme artigo 17, 

parágrafo único da Lei Complementar n. 101/2018;

OBS: (2) - Esta certidão não isenta o responsável do pleno 

atendimento às demais obrigações referentes à legislação 

municipal, estadual e federal;

OBS: (3) - O proprietário ou responsável legal deverá 

anexar uma via original deste documento ao processo 

administrativo referente à aprovação do projeto 

arquitetônico ou à licença de localização e funcionamento 

da atividade a ser exercida.

Cubatão/SP, 13 de maio de 2021.

Antonio Francisco Sarabando Neto

Presidente da CPEIV

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO ESTUDO DE 

IMPACTO DE VIZINHANÇA 

CPEIV N° 002/2021

A Comissão Permanente de Estudo de Impacto de 

Vizinhança - CPEIV, nos termos da Lei Complementar n° 

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 que menciona da Lei Complementar n° 

1.383, de 29 de junho de 1983, da Lei n° 2.514, de 10 de 

setembro de 1998, e dá outras providencias, certifica a 

aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, da 

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGAS, 

CNPJ 61.856.571/0006-21, Rua Capitão Faustino de 

Lima, 134, Brás, São Paulo/SP, conforme Parecer Técnico 

de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – 

PTIV e Termo de Responsabilidade de Implantação de 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias – TRIMMC n° 

002/2021, referente ao empreendimento Sistema de 

Distribuição de Gás Natural Reforço Metropolitano, no 

município de Cubatão/SP, nos autos do Processo 

Administrativo n° 16.510/0219.
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OBS: (1) – A presente certidão terá validade de 02 (dois) 

anos a contar da data de sua expedição, conforme artigo 17, 

parágrafo único da Lei Complementar n. 101/2018;

OBS: (2) - Esta certidão não isenta o responsável do pleno 

atendimento às demais obrigações referentes à legislação 

municipal, estadual e federal;

OBS: (3) - O proprietário ou responsável legal deverá 

anexar uma via original deste documento ao processo 

administrativo referente à aprovação do projeto 

arquitetônico ou à licença de localização e funcionamento 

da atividade a ser exercida.

Cubatão/SP, 13 de maio de 2021.

Antonio Francisco Sarabando Neto

Presidente da CPEIV

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO ESTUDO DE 

IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV N° 003/2021

A Comissão Permanente de Estudo de Impacto de 

Vizinhança - CPEIV, nos termos da Lei Complementar n° 

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 que menciona da Lei Complementar n° 

1.383, de 29 de junho de 1983, da Lei n° 2.514, de 10 de 

setembro de 1983, e dá outras providências, certifica a 

aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, de 

R U M O  M A L H A  PA U L I S TA  S . A . ,  C N P J : 

02.502.844/0001-66, com sede à Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, nº 4100, sala 03, Cj 32 – Itaim Bibi – São Paulo – 

CEP: 04.538-132, conforme Parecer Técnico de Análise 

de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – PTIV e 

Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas 

Mitigadoras e/ou Compensatórias - TRIMMC n° 

003/2021, referente à ampliação da malha ferroviária 

trechos 1, 2 e 3, descritos nos autos do Processo 

Administrativo n° 11.708/2.020.

Cubatão/SP, 20 de maio de 2021.

Antonio Francisco Sarabando Neto

Presidente da CPEIV

OBS: (1) – A presente certidão terá validade de 02 (dois) 

anos a contar da data de sua expedição, conform artigo 17, 

parágrafo único da Lei Complementar n. 101/2018.

OBS: (2) - Esta certidão não isenta o responsável do pleno 

atendimento às demais obrigações referentes à legislação 

municipal, estadual e federal;

OBS: (3) - O proprietário ou responsável legal deverá 

anexar uma via original deste documento ao processo 

administrativo referente à aprovação do projeto 

arquitetônico ou à licença de localização e funcionamento 

da atividade a ser exercida.

T E R M O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D E  D E 

IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS 

E/OU COMPENSATÓRIAS - TRIMMC N° 001/2021

Pelo presente instrumento particular, de um lado o 

Município de Cubatão, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Praça dos Emancipadores s/n°, Bloco 

Executivo, Centro, Cubatão/SP - CEP 11.510-900 - inscrita 

no CNPJ/ ME sob n° 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 compromitente e do outro, a TRSP 

TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DE GNL DE SÃO 

PAULO S.A ,  inscri to no CNPJ/ME sob o n° 

34.840.096/0001-18, com sede à Av. Brigadeiro Faria 

Lima nº 4100, 16º. Andar, sala 42, Itaim Bibi, por seus 

representantes legais, Sr. José Carlos Broisler Oliver, 

portador da Cédula de identidade RG n° 7.565.525, 

inscrito no CPF/ME sob o n° 011.574.848-24 e o Sr. 

Ricardo Niemeyer Hatschbach, portador da cédula de 

identidade RG n° 65.683.642-8 SSP/SP e CPF/ME n° 

0 5 4 . 4 0 8 . 1 0 7 - 2 2  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o ( 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, especialmente da Lei Complementar 

n° 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 n° 1.383, de 29 de junho de 

1983, da Lei n° 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 n° 046/2021,complementado pela análise 

realizada pela compromitente o(a) compromissário(a) 

arcará integralmente com as despesas das obras, serviços e 

projetos necessários à minimização ou compensação dos 

impactos decorrentes da implantação do empreendimento 

denominado Reforço Estrutural de Suprimento de Gás na 

Baixada Santista, 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:

 

 
  

 

 



MEDIDA PRAZO 

Destinar recursos para projetos e 
programas de desenvolvimento e 
renovação urbana com o depósito de 4 
(quatro) milhões de reais no Fundo 
Municipal de Habitação.

 
 

Prazo de 30 dias, contados do início das 
obras.

 

Atendimento do item II do Ofício

 

nº 
11/2021/SEMAM

 

–

 

Revisar o Plano de 
Manejo do Parque Cotia Pará.

 Prazo de 90 dias, contados após a 
regularização fundiária junto à SPU.

 

 

MEDIDA PRAZO 

Apresentação dos documentos previstos 
no Art. 16 da Lei Orgânica n.° 3997/2019 
(PMGRSCC) –

 
link da legislação: Lei 

ordinária nº 3.997 -
 

Legislação Digital 
(legislacaodigital.com.br). 
Site:www.cubatao.sp.leg.br

 

30 dias após
 

a data de assinatura do 
Termo. 

 

Condicionantes apontadas nas Licenças 
Prévia e de

 

Implantação da CETESB

 
Prazo determinado nas respectivas 
Licenças.

 

Sinalizações de obras em todas as vias 
afetadas pela obra, conforme Normas 
Regulamentadoras.

 
Prazo de 30 dias, contados após a 
assinatura do Termo.

 

Todos os veículos e equipamentos 
estarão em conformidades com suas 
programações de revisões periódicas, de 
forma a minimizar as possibilidades de 
ocorrências e falhas técnicas no decorrer 
dos serviços.

 
Durante a obra.

 

Contratação de caminhões pipa para a 
realização de limpeza de áreas públicas , 
se constatado impacto no entorno.

 

Sempre que necessário durante a obra.

 

Lavagem de rodas e pneus de 
caminhões e equipamentos rodantes 
para remoção de sedimentos.

 

Sempre que necessário durante a obra.

 

Manutenção nas Avenidas de acesso 
(Av. Bernardo Geisel Filho, Av. 9 de Abril, 
no Trecho entre o cruzeiro quinhentista e 
a SP-55) ao canteiro de apoio, para que 
suas condições sejam iguais ou melhores 
que a condição pré-existente.

 

Sempre que necessário durante a obra.
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Cláusula terceira: Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste compromisso 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(a) o presente Termo 
de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias – TRIMMC N°001/2021 em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma e para um só efeito.

Cubatão/SP, 13 de maio de 2021.

Antonio Francisco Sarabando Neto

Presidente da CPEIV

Domingos Sávio Pereira

Secretário Municipal de Planejamento

Ademário da Silva Oliveira

Prefeito Municipal

José Carlos Broisler Oliver

Representante Legal

Ricardo Niemeyer Hatschbach

Representante Legal

Patricia Mazzante Nascimento Crevilaro

Testemunha

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E/OU 

COMPENSATÓRIAS – TRIMMC N° 002/2021

Pelo presente instrumento particular, de um lado o Município de Cubatão, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Praça dos Emancipadores s/n°, Bloco Executivo, Centro, Cubatão/SP - CEP 11.510-900, inscrita no CNPJ/ MF sob n° 

47.492.806/0001-08, por intermédio da Secretaria de Planejamento, está por sua Comissão Permanente De Estudo de 

Impacto de Vizinhança - CPEIV, doravante denominada compromitente e do outro, a COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 

PAULO – COMGAS, inscrito no CNPJ sob o n°61.856.571/0006-21, com sede à Rua Capitão Faustino de Lima, 134, Brás, 

São Paulo, por seus representantes legais, Sr. Adriano Nogueira Zerbini, portador da cédula de identidade RG n° 25765667 

SSP/SP e CPF n° 286.678.878-89; Sra. Carla AraujoSautchuck, portador da cédula de identidade RG n° 18104821 SSP/SP e 

CPF n° 142.479.168-58, 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, especialmente da Lei Complementar n° 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 n° 1.383, de 29 de junho de 1983, da Lei n° 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 n° 16.510/2019, complementado pela análise realizada pela compromitente o(a) compromissário(a) arcará 

integralmente com as despesas das obras, serviços e projetos necessários à minimização ou compensação dos impactos 

decorrentes da implantação do empreendimento denominado Sistema de Distribuição de Gás Natural Reforço 

Metropolitano, 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:
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MEDIDA PRAZO 

Destinar recursos para projetos e 
programas de desenvolvimento e 

renovação urbana com o depósito de 4 
(quatro) milhões

 
de reais no Fundo 

Municipal de Habitação.
 

 

Prazo de 30 dias, contados do início das 
obras.
 

 

MEDIDA  PRAZO 

Apresentação dos documentos previstos no Art. 16 
da Lei Orgânica n.° 3997/2019 (PMGRSCC) – link 
da legislação: Lei ordinária nº 3.997 -

 
Legislação 

Digital (legislacaodigital.com.br). Site: 
www.cubatao.sp.leg.br

 

30 dias após a data de 
assinatura do Termo. 

 

Condicionantes apontadas nas Licenças Prévia e 
de Implantação da CETESB

 Prazo determinado nas 
respectivas Licenças.

 

Sinalizações de obras em todas as vias afetadas 
pela obra, conforme Normas Regulamentadoras.

 
Prazo de 30 dias, contados 
após a assinatura do Termo.

 

Todos os veículos e equipamentos estarão em 
conformidades com suas programações de 
revisões periódicas, de forma a minimizar as 
possibilidades de ocorrências e falhas técnicas no 
decorrer dos serviços.

 Durante a obra.

 

Contratação de

 

caminhões pipa para a realização 
de limpeza de áreas públicas, se constatado 
impacto no entorno.

 

Sempre que necessário

 

durante 
a obra.

 

Lavagem de rodas e pneus de caminhões e 
equipamentos rodantes para remoção de 
sedimentos.

 

Sempre que necessário

 

durante 
a obra.

 

Manutenção

 

nas Avenidas de acesso (Av. 
Bernardo Geisel Filho, Av. 9 de Abril, no Trecho 
entre o cruzeiro quinhentista e a SP-55) ao canteiro 
de apoio, para que suas condições sejam iguais ou 
melhores que a condição pré-existente.

 

Sempre que necessário

 

durante 
a obra.

 

 

Cláusula terceira: Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste compromisso 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(a) o presente Termo 
de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias – TRIMMC N° 002/2021 em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma e para um só efeito.

Cubatão/SP, 13 de maio de 2021.
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Antonio Francisco Sarabando Neto

Presidente da CPEIV

Domingos Sávio Pereira

Secretário Municipal de Planejamento

Ademário da Silva Oliveira

Prefeito Municipal

Adriano Nogueira Zerbini

Representante Legal

Carla AraujoSautchuck

Representante Legal

Archimedes Pereira da Silva Junior

Testemunha

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E/OU 

COMPENSATÓRIAS - TRIMMC N° 003/2021

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE CUBATÃO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Praça dos Emancipadores s/n°, Bloco Executivo, Centro, Cubatão/SP - CEP 11.510-900. inscrita no CNPJ/ MF sob 

n° 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 COMPROMITENTE e do outro, RUMO MALHA PAULISTA 

S.A., CNPJ: 02.502.844/0001-66, com sede à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, sala 03, Cj 32 – Itaim Bibi – São 

Paulo – CEP: 04.538-132, por seu representante legal Sr. Rodrigo Verardino de Stefani, portador do documento de 

identidade RG nº 435842006 SSP/SP e CPF nº 341.421.068-13, doravante denominada COMPROMISSÁRIA, resolvem 

firmar o presente Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias – TRIMMC, 

nos termos da legislação em vigor, especialmente o artigo 16 da Lei Complementar n° 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 n° 1.383, de 29 

de junho de 1983, da Lei n° 2.514, de 10 de setembro de 1998, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e 

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Em face da análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, integrante do Processo Administrativo nº 

11.708/2.020, complementado pela análise realizada pela COMPROMITENTE, além de futuro Estudo de Impacto de 

Vizinhança a ser apresentado em relação às Obras de Melhorias abaixo descritas, a COMPROMISSÁRIA realizará as obras, 

serviços e projetos necessários à minimização ou compensação dos impactos decorrentes dos seguintes empreendimentos: 

(i) ampliação do Pátio de Perequê (qualificada como “Obras Ferroviárias”); (ii) construção de 02 (dois) viadutos, sendo um 

Avenida Joaquim Miguel Couto (KM Ferroviário 123 + 650 metro) e um na Avenida Henry Borden (KM Ferroviário 123 + 

350 metros); e (iii) construção de 01 (uma) passarela de pedestres ligando a Rua Francisca Cunha e Avenida Osvaldo Cruz 

(KM Ferroviário 122 + 887 metros) (juntas qualificadas como “Obras de Melhorias”), devidamente caracterizados nos autos 

do citado Processo Administrativo, conforme Anexos I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, que fazem parte integrante 

do presente.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Pelo presente Termo, a RUMO assume a responsabilidade de contratar o detalhamento de projeto e a construção de um 

Terminal Tático a ser instalado no Município de Cubatão, dando-se isto como medida mitigadora e/ou compensatória 

necessária à aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV apresentado para liberação das Obras Ferroviárias e das 

Obras de Melhorias.

2.1.1.� Para cumprimento no disposto na Cláusula 2.1., as Partes, de comum acordo, adotam o escopo abaixo delineado:
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A)Elaboração de projeto executivo para detalhamento do conceito arquitetônico apresentado pelo MUNICÍPIO, levando 

em consideração os itens removidos ou modificados, bem como os respectivos ensaios necessários: Projeto executivo de 

estrutura; Projeto executivo de arquitetura; Projeto executivo de instalações hidráulicas; Projeto executivo de instalações 

elétricas. Estudos de sondagem e levantamento topográfico.

B)Instalação e manutenção do canteiro de obras;

C)Execução de serviços preliminares: Fechamento e identificação da obra; Limpeza e preparação do terreno; Locação e 

ensaios.

D)Elaboração de estudos e execução de fundações de acordo com diretrizes de projeto, incluindo edificação e base do 

reservatório;

E)Execução de superestrutura em concreto armado e estrutura metálica; Execução de marquise em laje rígida.

F)Execução de cobertura com telha tipo sanduíche, com instalação de calhas e rufos;

G)Execução de vedações em divisórias e blocos de concreto; Pele de vidro do pavimento superior sem inclinação.

H)Execução de revestimentos de pisos, paredes e forros;

I)Fornecimento e instalação de esquadrias de madeira e metálicas;

J)Fornecimento e instalação de guarda-corpos;

K)Fornecimento e execução de instalações hidráulicas como: Aparelhos e louças; Acessórios e metais; Entrada de água e 

gás; Tubulação de água frio e esgoto; Registros e reservatórios; Caixas, ralos e grelhas; Captação de águas pluviais; 

Instalações hidráulicas de combate à incêndio.

L)Instalações elétricas: Iluminação; SPDA.

M)Climatização: 

N)Elaboração de projeto executivo e detalhamento de climatização com: dimensionamento, pontos de ar, drenos, máquinas 

e evaporadoras; Fornecimento e instalação de material de infraestrutura;

O)Pavimentação de calçadas e paradas de ônibus.

P)Sistema de drenagem;

Q)Paradas de ônibus;

R)Paisagismo.

2.2. O detalhamento do projeto qualificado no item 2.1. tem como base o conceito arquitetônico fornecido pelo 

MUNICÍPIO, constante do Anexo III, sendo realizadas adequações no escopo deste, com a exclusão dos itens abaixo, os 

quais não serão contemplados pelos serviços cuja contratação a RUMO ora compromete-se a fazer, dando-se essa 

adequação com expressa anuência do MUNICÍPIO:

a)7 (sete) pórticos amarelos que compõem a fachada da edificação e, consequentemente, suas 14 (quatorze) fundações;

b)Pele de vidro do pavimento superior com inclinação;

c)Aquisição, fornecimento e instalação dos aparelhos de ar condicionado;

d)Aquisição e instalação de gerador;

e)Aquisição e instalação de placas e elementos de comunicação visual;

f)Aquisição e instalação de CFTV;

g)Pele de vidro no pavimento térreo;

h)Marquise com elementos vazados;

i)Pavimentação asfáltica externa.

2.3. Conforme constou no Parecer Técnico Conclusivo emitido nos autos do Processo Administrativo nº 11.708/2.020, não 

foram apresentadas algumas informações ou estas não estão segundo padrão normativo, conforme itens 1, subitem “d” 

(quantidade e destino de entulho/movimento de terra), 2 (RIT apresentado fora do padrão), 3, subitem “b” e 4 (Laudo 

Técnico de Segurança), entre outros, as quais serão obtidas apenas após a contratação da empresa responsável pela 

execução das obras no Pátio de Perequê e demais obras citadas na cláusula primeira.

2.4. Assim, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do TRIMMC, para o envio das 

informações constantes da Cláusula 2.3.,a serem enviadas pela COMPROMISSÁRIA.

2.5. As Partes acordam que a RUMO irá executar, iniciando imediatamente, diretamente ou por meio da contratação de 

terceiros, o detalhamento do projeto do Terminal Tático, partindo do conceito arquitetônico constante do Anexo III, o qual 

foi apresentado pelo MUNICÍPIO. 

2.6. Após a finalização do detalhamento do projeto, conforme item 2.5., a RUMO compromete-se a custear o investimento 
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para a construção do Terminal Tático até o valor limite de R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais), valor este que 

abrange o detalhamento do projeto e a contratação de empreiteira responsável por planejar, conduzir e executar a obra, 

obedecendo aos prazos, especificações técnicas e outras medidas que se fizerem necessárias a sua perfeita execução. 

2.7. Com a assinatura do TRIMMC, o MUNICÍPIO declara como aprovado o EIV, autorizando imediatamente o início das 

Obras Ferroviárias e das Obras de Melhorias, assumindo o compromisso de expedir imediatamente a Certidão de Aprovação 

do Estudo de Impacto de Vizinhança.

2.8.O prazo para a execução das obras do Terminal Tático é de 17 (dezessete) meses, contados da data de liberação das Obras 

Ferroviárias, conforme cronograma que integrará o projeto executivo que será contratado, desde que sejam obtidas todas as 

licenças e autorizações necessárias e previstas em lei, inclusive a emissão de Alvará de Obras.

2.8.1.� As Partes reconhecem, desde já, que os atrasos na obtenção de quaisquer licenças e/ou autorizações não serão 

imputados à RUMO, tampouco poderão prejudicá-la, de forma que os atrasos decorrentes das licenças e autorizações 

acarretarão, imediatamente, na prorrogação dos prazos mencionados na Cláusula 2.8.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. O TRIMMC terá prazo de vigência de 02 (dois) anos, contados a partir da sua assinatura, ou até a assinatura do termo de 

aceite e recebimento das obras do Terminal Tático, o que ocorrer por último.

3.1.1. O aceite não poderá ser recusado caso as obras tenham sido executadas de acordo com o projeto contratado pela 

RUMO, conforme prazos previstos nos itens 4.4. e 4.5. abaixo.

3.1.2. Desde que cumpridos todos os requisitos legais, o MUNICÍPIO poderá prorrogar o prazo estabelecido no item 3.1. por 

mais 02 (dois) anos, mediante pedido justificado da RUMO, dando-se isto por meio de aditamento contratual.

3.2. Para execução das Obras Ferroviárias, será necessária a intervenção, pela RUMO, em área hoje em posse do 

MUNICÍPIO, sendo esta integrante do Pátio de Assistência ao Trabalhador – PAT. Uma parte da referida área é de 

propriedade da União, atualmente em posse do MUNICÍPIO e outra parte da área de propriedade do MUNICÍPIO, estando 

matriculada sob número 10.471 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cubatão, ambas as áreas são contíguas.

3.3. Para que seja possível prosseguir com as Obras Ferroviárias, será necessária a restituição da área, que está em posse do 

MUNICÍPIO, bem como que este proceda com a desafetação e venda parcial da Área 02 em favor do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, situação que está sendo tratada nos autos do Processo Administrativo nº 

4.264/2021-1.

3.3.1. Enquanto não for concluído o Processo Administrativo nº 4.264/2021-1, sendo efetivada a transferência da posse 

destas para a RUMO, ficarão suspensas as obrigações relacionadas à construção do Terminal Tático, acordadas por meio 

deste TRIMMC, pelo tempo que perdurar o impasse naquele expediente administrativo.

3.3.2. Caso, por algum motivo, não seja possível tal conclusão do referido processo, conforme descrito nas cláusulas 

anteriores, fica rescindido de pleno direito este TRIMMC sem que ocorra a imposição de quaisquer ônus às partes.

3.4. O MUNICÍPIO aceita a construção do Terminal Tático como medida mitigadora e compensatória das Obras 

Ferroviárias e, ainda, das Obras de Melhorias, o que se dará de acordo com o cronograma constante do Caderno de 

Obrigações do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Malha Paulista, que determina a construção do Viaduto 

da Henry Borden (km 123+350 metros), do Viaduto da Miguel Couto (km 123+650 metros) e da Passarela de Pedestres (km 

122+887 metros) entre os anos de 2022 e 2023.

3.4.1. O MUNICÍPIO dá como satisfeita a obrigação de contrapartida em relação às Obras de Melhorias, podendo renovar a 

Certidão de Aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança, nos termos do artigo 17, P. U., da Lei Complementar 46/2018, 

caso as Obras de Melhorias não se iniciem dentro do prazo de 02 (dois) anos de validade da referida certidão.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. A destinação final dos resíduos da construção civil, bem como de transbordo dos mesmos, deverá se dar apenas em áreas 

devidamente legalizadas e licenciadas, conforme legislação específica.
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4.2. Todas as medidas que exijam aprovação deverão ter seus respectivos projetos, bem como todas as licenças ambientais 

necessárias, apresentados às áreas e órgãos competentes.

4.3. A RUMO irá comunicar o início das obras do Terminal Tático dentro do prazo estabelecido no item 2.8., ficando o 

MUNICÍPIO responsável pelo acompanhamento da obra e a constatação quanto ao cumprimento do projeto, inclusive 

cronograma físico e financeiro, além da responsabilidade quanto à fiscalização e acompanhamento do andamento dos 

serviços, bem como pela indicação dos servidores que irão realizar e validar as referidas medições.

4.3.1. As medições descritas no item 4.3. serão realizadas mensalmente, na última semana do mês, a partir do início das 

obras, comprometendo-se o MUNICÍPIO a entregar à RUMO a medição validada até o quinto dia útil do mês subsequente 

para que seja feito todo processo de inclusão no sistema pela RUMO, que fará a solicitação da competente Nota fiscal para 

pagamento, de acordo com o contrato celebrado com a empresa responsável pela obra.

4.4. Após a finalização das obras do Terminal Tático o MUNICÍPIO deverá assinar um termo de aceite e recebimento de 

todas as obras realizadas pela RUMO no âmbito do TRIMMC, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da notificação de 

comunicação da finalização das obras enviada pela RUMO, sob pena de, não o fazendo, implica no aceite tácito das 

referidas obras. 

4.4.1. A recusa imotivada do MUNICÍPIO na assinatura do Termo de Recebimento e Aceite também implica em aceite 

tácito, no mesmo prazo informado acima. 

4.5. Após a assinatura do Termo de Recebimento e Aceite, o MUNICÍPIO assume integral e exclusivamente a 

responsabilidade pela manutenção e eventuais melhorias que possam ocorrer nas obras do Terminal Tático, visando 

garantir a solidez e segurança das estruturas, de modo que a RUMO se exime completamente de qualquer responsabilidade 

atrelada às obras após o seu recebimento, pelo MUNICÍPIO. 

4.6. A obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB e do respectivo Alvará de Funcionamento ficam a 

encargo da RUMO, assim como todas as obrigações relacionadas a estes procedimentos, comprometendo-se o 

MUNICÍPIO a auxiliar em tudo o que for necessário para tal obtenção.

4.7. O MUNICÍPIO fica ciente de que a empreiteira será responsável pelo desempenho das obras e irá garantir a sua 

qualidade, incluindo de todos os seus componentes (inclusive materiais), pelo prazo legal, de modo que a RUMO, após a 

assinatura do Termo de Recebimento e Aceite, não terá qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

problemas relacionados às obras do Terminal Tático. 

CLÁUSULA QUINTA

5.1. O descumprimento dos prazos e condições estabelecidos em razão do presente TRIMMC ensejará a aplicação de multa 

prevista no artigo 25 da Lei Complementar n. 101/2018.

5.2. No caso de não cumprimento das medidas mitigadoras e/ou compensatórias estabelecidas, não será expedido o Alvará 

de licença de Funcionamento ou localização, ficando o proprietário sujeito à aplicação das penalidades cabíveis, na Lei 

Complementar nº 101/2018, Lei Complementar nº 2514/1998, Lei Municipal 1.383/1983, e alterações.

CLÁUSULA SEXTA

6.1. Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste compromisso ou de seus Anexos e eventuais 

Termos Aditivos, que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes, é competente o foro da Comarca de Cubatão, 

Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por ser expressão da responsabilidade assumida frente ao COMPROMITENTE, firma-se a COMPROMISSÁRIA o 

presente Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias - TRIMMC N° 

003/2021, em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito.
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Cubatão - SP, 20 de maio de 2021.

Antonio Francisco Sarabando Neto

Presidente da CPEIV

Domingos Sávio Pereira

Secretário Municipal de Planejamento

Ademário da Silva Oliveira

Prefeito Municipal

Rodrigo Verardino de Stefani

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE REMOÇÃO DE 
VEÍCULOS

O Superintendente da Companhia Municipal de Trânsito 
de Cubatão (CMT) em cumprimento ao que estabelece o 
inciso 1º e 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 3.413 
de 27 de setembro de 2010, notifica os proprietários  dos 
veículos abandonados em via pública há mais de 15 dias, a 
retirarem em 48 horas os veículos dos locais apontados, 
conforme abaixo identificamos;

1 – BGV5611 GM/Kadet, Avenida Nossa Senhora de 
Fatima, 184 .Jardim Casqueiro.

2 – CIU1069 Fiat/uno, Rua Estados Unidos,123. Jardim 
Casqueiro.

3 – AKK7951 Renault/Scenic Prata, Rua Alberto Pinto de 
Aguiar, Proximo 365 Bolsão 08

4 – BHG 8022 VW/Gol Rua Alberto Pinto de Aguiar s/n. 
Bolsão 08.

5 – EMN 6560 Peugeot Prata, Rua Alberto Pinto de Aguiar, 
s/n. Bolsão 08

6 – CHX 4636 GM/Chevette Preta,  Rua Alberto Pinto de 
Aguiar, s/n. Bolsão 08.

7 – KUK 2184 Ford/F-4000 Amarelo, Rua Deputado 
Esmeraldo Tarquinio x Rua Jaime Duarte. Bolsão 08.

Cubatão, 27 de maio de 2021

Wilney José Fraga

Conselho Municipal de Assistência Social de Cubatão

Estado de São Paulo

Lei Municipal 2.372 de 15/10/1996 – Alterada pela 

Lei 4040 de 27/09/2019

ATA 279 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Ao vigésimo quinto dia do mês de maio de dois mil e vinte 

e um, em segunda chamada às nove horas e trinta minutos, 

os integrantes do Conselho Municipal de Assistência 

Social e Convidados, se reuniram no Conselho Municipal 

de Assistência Social, localizado à Rua Salgado Filho, 

227, Jardim Costa e Silva, Cubatão. As presenças 

encontram-se registradas em livro ATA deste Conselho, os 

quais encontram-se as conselheiras: Simone Aparecida 

dos Santos Lopes, José Antônio D'alrio, Marcelo Borges 

Moreira, Joaquim Eduardo Teixeira, Gessivaldo Assis da 

Silva, Gustavo Deleon Santana, Bruno Hoshino de 

Moraes, Elda de Azevedo Bernardino, Herickson Polier 

Costa, Elza Maria dos Santos Silva, Dirlei Medeiros dos 

Santos, Daniel Rossi Rispoli; e convidados Flávio 

Augusto de Souza, Poliane Ferreira Silva e Maria 

Aparecida Batista. Os conselheiros Luiz Roberto Farias, 

Marlene da Cruz Almeida e Lívia Aparecida Silva Souza 

justificaram sua ausência antecipadamente. A senhora 

Simone Aparecida dos Santos Lopes saudou a todos, 

solicitando uma breve apresentação dos conselheiros e 

convidados, e fez a leitura da pauta, conforme Edital de 

Convocação: “Apresentação da devolutiva da Secretaria 

sobre denúncia protocola no CMAS; Devolutiva da 

análise do pedido de inscrição das entidades ANE e 

MEMPODERA e da manutenção do pedido de inscrição 

da entidade CADEQ”. A senhora presidente apresentou a 

Srª Thamires Alcântara Fagundes como assistente social 

do CMAS, e convidou o Sr. Bruno Hoshino, advogado 
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representante da OAB, para presidir a mesa e conduzir a 

reunião. O srº Bruno iniciou sua fala dizendo que o teor do 

assunto seria uma denúncia protocolada no CMAS por 

ocasião de suposto desvio de donativos por parte do 

secretário de Assistência Social, e explicou que o papel do 

CMAS seria receber a denúncia, e fazer a apreciação para 

deliberação, o que salientou ter sido feito pela Comissão 

de Ética, e decidido o envio de ofício ao Sr. Secretário, 

respeitando o princípio do contraditório, para prestar 

esclarecimentos quanto ao teor da denúncia. Após, fez a 

leitura da resposta enviada pelo secretário Sr. Sebastião. A 

senhora presidente faz a observação de que o Conselho 

Municipal da Assistência Social de Cubatão não obteve o 

conhecimento de qualquer doação direcionada à 

Secretaria de Assistência Social. O sr. Bruno ressalta que, 

em razão da presença, na denúncia, de e-mail com a 

resposta da responsável pelo projeto “Geração de Valor” 

com a informação de que a doação se direcionou ao Sr. 

Sebastião Ribeiro do Nascimento, e que a mesma não faz 

distribuição no município de Cubatão, ao seu ver, a doação 

deveria ter sido direcionada ao Fundo Social, e não para a 

Ong “De Bem com o Mangue”, expondo o seu voto pelo 

encaminhamento ao Ministério Público, pois, como 

advogado, entende que investigações de possíveis ilícitos 

são de competência do Ministério Público, sendo duas 

questões possíveis, a de que a intermediação do secretário 

junto a empresa que fez as doações poderia caracterizar 

improbidade administrativa  uma vez utilizar-se do cargo 

público, e a outra, de peculato, por beneficiar terceiros (a 

Ong “De bem com o Mangue”), e por fim faz a colocação 

de que a Plenária deve votar pelo arquivamento da 

denúncia, ou então encaminhamento ao Ministério 

público. O Sr Gustavo fez a observação de que havia 

conhecimento da denúncia já ter sido enviada ao 

Ministério público por outros meios, ao que o Sr. Bruno 

respondeu que independente disso, a atribuição legal do 

CMAS é receber a denúncia, apreciar e deliberar se haverá 

encaminhamento ou não ao Judiciário. A Senhora 

presidente ressaltou que o CMAS não possui o poder 

investigatório nem poder de polícia, e que não houve 

qualquer comunicação ao CMAS de doação para a 

Assistência Social para distribuição, pois quando assim o é 

feito, a Comissão do CMAS comparece no local em que 

está sendo feita a distribuição e faz a contagem do que é 

entregue para cada bairro, efetivando a função de 

fiscalização do CMAS. O Sr Marcelo explanou que, pela 

sua análise subjetiva, acredita que a finalidade do senhor 

secretário foi “fazer o bem”, e que pode ter ocorrido 

alguma falha na tramitação das doações, mas que entende 

desnecessário o envio da denúncia ao Ministério Público, 

até pelo fato de haver possibilidade do órgão já ter o 

conhecimento, e por fim, antecipou o seu voto a favor do 

arquivamento da denúncia e não envio para o Ministério 

Público. Após, o Sr. Bruno fez a observação de que não 

possui posição política e não há desavenças com o senhor 

secretário, sendo o seu posicionamento motivado apenas 

pelo fato de ser atribuição do CMAS receber a denúncia, 

analisar e decidir o encaminhamento, e que, independente 

da finalidade da atitude do secretário, por estar exercendo 

cargo público, deve ter o conhecimento do que pode/não 

pode fazer, e que além disso, não há a certeza de que esta 

denúncia foi realmente protocolada no Ministério Público, 

e havendo fotos e documentos relevantes, estes devem ser 

investigados pelo órgão competente; acrescentou ainda, 

que toda doação deve ser destinada ao Fundo Social do 

Município, que distribuirá os donativos de forma 

igualitária para as entidades cadastradas. Após, o Sr. 

Gessivaldo questionou se a doação da empresa foi feita 

para a Secretária de Assistência Social ou para a pessoa 

física Sr. Sebastião Ribeiro do Nascimento, ao que o dr. 

Bruno respondeu que, pelos documentos da denúncia, 

aparentemente foi destinada ao Sr. Sebastião Ribeiro do 

Nascimento, o que configuraria a improbidade 

administrativa. O Sr. Daniel perguntou se o correto seria o 

Sr. Sebastião Ribeiro do Nascimento, como Secretário, 

enviar resposta à empresa dizendo que a destinação das 

doações seriam para o Fundo Social, ao que o dr. Bruno 

concordou. A senhora presidente Simone explanou que o 

Sr. Sebastião Ribeiro do Nascimento tem uma Associação 

“De bem com o Mangue”, e que quando ele assumiu o 

cargo de secretário da Assistência Social, ele se eximiu da 

função de presidente da associação, tendo outra pessoa 

assumido; e que, além da função de secretário, o Sr. 

Sebastião Ribeiro do Nascimento ministra palestras, e 

através delas estabelece contatos e consegue diversas 

doações, que são direcionadas à entidade “De bem com o 

Mangue”, e que tem o conhecimento disso porque já esteve 

presente em uma palestra. Por fim, a senhora Simone 

concordou e ressaltou com a fala do Dr. Bruno com relação 

a não atribuição do CMAS para investigar e de exercer 

poder de polícia, e que os conselheiros devem decidir qual 

será o encaminhamento da denúncia. O senhor Flávio 

solicitou a palavra, ocasião em que foi apresentado pela 

senhora presidente como a pessoa que protocolou a 

denúncia no CMAS. Ele iniciou sua fala esclarecendo que 

ainda não protocolou a denúncia no Ministério Público, 

pois o órgão estava fechado no dia em que se dirigiu até lá; 

prosseguiu dizendo que conhece as ações e idoneidade do 

Sr. Sebastião Ribeiro do Nascimento, e que não citou na 

denúncia roubo ou desvio, mas sim impessoalidade 

administrativa; no mais, disse que chama a atenção o fato 

do sr. Secretário não ter esclarecido sobre o recebimento de 

cestas básicas em palestras, e que entende que seria 

esclarecedor uma apuração pelo Ministério Público. A 
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senhora Thamires citou os nomes dos conselheiros 

votantes presentes, sendo eles: José D'alrio, Marcelo 

Borges, Joaquim, Gessivaldo, Gustavo, Bruno, Elda, 

Elza, Dirlei e Daniel. Em seguida, a senhora presidente 

colocou em votação, observando que o Dr. Bruno votou a 

favor do encaminhamento do Ministério Público, e o Sr. 

Marcelo contra. O sr. Gustavo questionou se não seria o 

caso de convidar o secretário para prestar esclarecimentos 

presencialmente, ao que a senhora presidente entendeu 

que a situação poderia ser constrangedora, e o dr. Bruno 

entendeu que a oportunidade de contraditório já fora dado 

quando o oficio foi enviado. O senhor Daniel expõe sua 

opinião de que, como representante da ACIC e em defesa 

da imagem do Fundo Social e do CMAS, e até mesmo 

pelo fato de que pode ter sido um benefício político tal 

doação em nome do secretário para possível futura 

eleição, votou a favor do encaminhamento ao Ministério 

Público. O senhor Marcelo comentou que não é possível 

separar a pessoa que o sr. Sebastião Ribeiro do 

Nascimento representa, de ajudante da comunidade, da 

pessoa de secretário da Assistência Social. O senhor 

Gessivaldo explanou que, como a empresa respondeu no 

e-mail e pelo contato da presidente, de que a doação foi 

para a entidade, o seu voto é para não enviar ao Ministério 

Público. O senhor Dirlei disse que, como não há prejuízo 

em caso de não ter ocorrido ato ilícito, vota a favor do 

encaminhamento ao Ministério Público. O senhor 

Gustavo votou a favor do encaminhamento do MP, diante 

de todo o explanado na reunião. A senhora Elza votou a 

favor do encaminhamento ao MP, assim como a senhora 

Elda. O senhor Joaquim explanou que entende que o 

momento de pandemia seja delicado, e que na ocasião 

possa ter ocorrido mal entendido, até por conta do sr. 

Secretário ter postado nas redes sociais; acrescentou que 

conhece um pouco do projeto “geração de Valor” e que 

acredita que, em razão do histórico do secretário, com a 

característica de liderança, possa ter recebido o contato, 

da mesma forma que a empresa poderia ter contatado 

outras pessoas que realizam um bom trabalho na cidade; 

por fim, disse que, sobre a doação de peixes, teve o 

conhecimento de que a distribuição foi informada pelo 

responsável a várias entidades. O senhor Joaquim votou 

contra o encaminhamento ao MP, e acrescentou que 

possivelmente o denunciante e o senhor secretário 

poderiam até mesmo realizar trabalhos juntos, tendo em 

vista o objetivo em comum de ajudar a população. O 

senhor D'alrio votou a favor do encaminhamento ao MP, 

explicando que cabe a tal órgão a investigação, e que 

confia no trabalho do senhor Sebastião Ribeiro do 

Nascimento. A senhora Simone questiona à técnica 

administrativa Amanda quantos votos foram a favor do 

encaminhamento, tendo sido respondido 07 (sete) votos a 

favor e 03 (três) contra. Por fim ao primeiro assunto da 

pauta, restou decidido o encaminhamento ao Ministério 

Público. A senhora Simone solicitou à senhora Thamires, 

assistente social do CMAS, a condução da reunião à 

respeito da segundo assunto da pauta. A senhora Thamires 

iniciou a fala dizendo que o CMAS recebeu a solicitação de 

inscrição da entidade MEMPODERA, que realiza trabalho 

de treinamento de luta olímpica no bairro do bolsão 08, 

com idade de 06 a 17 anos, e que por isso, a Comissão de 

Inscrição se reuniu para a análise da documentação e 

chegaram ao parecer de que não foi possível identificar 

questões específicas de características que vinculem a 

instituição à um trabalho dentro da Assistência Social, o 

que foi analisado com base na Resolução 14 do CNAS, 

tendo sido alguns pontos levantados pela Comissão: 

ausência de elementos que caracterizem as ações como 

serviços tipificados da Assistência Social, conforme 

estabelecido na tipificação nacional dos serviços 

assistenciais (resolução 109 do CNAS), ausência de equipe 

técnica, conforme NOBSUAS-RH, falta de padronização 

de elementos exigidos conforme resolução 14 do CNAS, 

para o plano de ação e relatório de atividades, ausência do 

termo de uso e funcionamento da entidade nas escolas (por 

ausência de sede própria na cidade de Cubatão/SP), e 

ausência de comprovante de registro no CMDCA, dentre 

outros elementos. A senhora Thamires informou que a 

instituição respondeu o ofício com os apontamentos, 

dizendo que no momento eles não possuem equipe técnica, 

e que por isso estavam solicitando a inscrição no CMAS, 

para buscar alguns recursos, e que não possuem registro na 

cidade em que a entidade tem a sede por não exercerem 

atividades na mesma; por fim, explicou que a Comissão de 

Inscrição não se reuniu para analisar esta resposta, mas que 

a resposta primeira havia sido de que seria dado o 

indeferimento ao pedido. O senhor Gessilvado comentou 

que a SEMES está com convênio com o SESI e que a luta 

olímpica se encaixa nas atividades, e que pode ser 

informado à entidade como dica. A senhora Thamires 

destacou que, apesar da atividade ser de muita relevância 

para a Assistência social, ela não ficou caracterizada como 

realmente da Assistência Social, nos termos das 

normativas. A senhora presidente questiona se a Plenária 

está de acordo com a informação do indeferimento, ao que 

todos concordam. A senhora Thamires prosseguiu dizendo 

que o outro pedido de inscrição foi da entidade ANE – 

Associação Nacional de Esportes, e que os mesmos 

apontamentos feitos para a entidade mempodera foram 

feitos para esta entidade, e que a “ANE” oferece atividades 

relacionadas ao esporte, tanto que em seu CNPJ consta a 

área esportiva, e que não apresentaram a equipe técnica e 

documentos padronizados conforme a resolução 14 do 

CNAS, e que por essa razão a Comissão de Inscrição 
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concluiu pelo indeferimento da inscrição à entidade, tendo 

todos os presentes concordado. Após, a senhora Thamires 

explanou sobre a Comissão de Inscrição ter analisado 

também o pedido de manutenção de inscrição da entidade 

CADEQ, tendo sido constatado uma documentação com 

elementos frágeis em termos de escrita, pois não lograram 

êxito em descrever as atividades da entidade, e que tal fato 

foi conversado com o presidente sr. Severino Eleno, e com 

a srª Odete, assistente social, ambos da entidade, para a 

melhoria e adequação da documentação até o prazo de 

setembro de 2021, ocasião em que deverá ser apresentada 

nova documentação para análise. Por fim, a senhora 

Thamires comunicou aos conselheiros sobre os 

preparativos da XII Conferência Nacional da Assistência 

Social, e que por esse motivo a Conferência Municipal 

deverá ocorrer também, para a qual foi constituída uma 

Comissão Organizadora da Conferência, mas que, após 

capacitações pelo CMAS, foi concluído que a Resolução 

que instituiu a Comissão da Conferência Municipal possui 

uma falha, pois os membros integrantes devem estar em 

número paritário entre o Poder Público e a Sociedade 

Civil, sendo que atualmente a maioria dos integrantes são 

do Poder Público. Por isso, informa aos conselheiros, mais 

precisamente aos representantes das entidades presentes, 

que para igualar o número, estão convidados para 

participação, tendo sido, ao final, acordada a indicação de 

representantes das entidades CAMP, Lar Fraterno, 

Aproses e Casa de Emaús. Assim como nada mais havia a 

ser tratado, a Senhora Simone Aparecida dos Santos 

Lopes, Presidente deste CMAS, agradece a presença de 

todos e dá por encerrada a Reunião Extraordinária.

Simone Aparecida dos Santos Lopes

Presidente do CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social

Lei Municipal 2.372 de 15/10/1996 – Alterada pela 

Lei 4040 de 27/09/2019

Cubatão, 28 de Maio de 2021.

CONVOCAÇÃO Nº 281 - REUNIÃO ORDINÁRIA

A Presidente do CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições que lhe 

são conferidas em Lei, CONVOCA os Conselheiros 

Titulares e Suplentes e todos os representantes das 

entidades inscritas nesse conselho para REUNIÃO 

ORDINARIA no dia 08/06/2021 (terça-feira), às 09:00 

horas Primeira chamada e às 09:30h em segunda chamada, 

LOCAL: no CMAS, na Rua Salgado Filho, 227, Jd. Costa 

e Silva – Cubatão.

PAUTA:

Reapresentação da Prestação de Contas Estadual pela 

Secretaria de Assistência Social;

Apresentação e Avaliação de Solicitação de Aditamento 

de 10 meses do projeto “Projetando Sonhos” da Entidade 

APROSES (Emenda Federal 28090012);

Assuntos Gerais.

OBS. SENHOR CONSELHEIRO TITULAR, CASO 

TENHA ALGUMA DIFICULDADE, NÃO DEIXE DE 

AVISAR O SUPLENTE

Simone Aparecida dos Santos Lopes

Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CUBATÃO

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N° 
004/2021

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Cubatão – (CMDCA) torna público o 
que segue:

Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 
1.990 e suas alterações;

Considerando a Lei Municipal nº 3.214, de 07 de 
dezembro de 2007; 

Considerando a Lei Municipal nº 4.086, de 22 de julho de 
2020; 

Considerando o Decreto Municipal nº 7.640, de 17 de 
novembro de 1997;

Considerando a Resolução Normativa CMDCA nº 073, 
de 14 de fevereiro de 2019;

Considerando o lançamento de edital pela Fundação Itaú 
Social para possível destinação de parte dos recursos 
advindos do imposto de renda pago pelo conglomerado 
Itaú Unibanco Holding SA para os Fundos da Criança e do 
Adolescente, onde o município através do CMDCA 
poderá apresentar uma única proposta de ação até 
impreterivelmente dia 30 de julho de 2021.

Para tanto informamos o calendário a ser seguido pelas 
organizações privadas sem fins lucrativos e ou da área 
governamental, devidamente credenciadas neste 
Conselho.
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Período 

 Até 25 de junho de 2021 

Avaliação dos projetos pelas Câmaras do CMDCA  Até 09 de julho de 2021 

Assembleia para discussão e votação 14 de julho de 2021  

Finalização de documentos e envio da proposta 
aprovada

 
15 a 30 de julho de 2021 

 

Ações
Inscrição dos projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

 E DO ADOLESCENTE DE CUBATÃO
Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal 1981/91 e alterações

Informamos ainda que as organizações privadas sem fins lucrativos e ou da área governamental, poderão apresentar 
apenas uma proposta de ação, baseadas no Edital da Fundação Itaú Social e nos eixos contidos na Normativa CMDCA 
nº 073, de 14 de fevereiro de 2019, sendo assim, as Oscs ou Programas que estejam com dois Projetos chancelados 
junto ao Fundo Municipal DCA, não poderão apresentar um terceiro projeto, a não ser que seja solicitado o devido 
cancelamento de ação que não tenha sido iniciada nem obtido financiamento total ou parcial.   

Considerando o agravamento da pandemia do Covid-19 no Brasil, o Edital Fundos da Infância e Adolescência de 2021 (Itaú 
social) selecionará projetos que atuem na garantia de direitos de crianças, adolescentes e suas famílias nesse contexto.

Serão priorizadas propostas que contemplem um ou mais dos seguintes eixos temáticos:

Eixo 1 – Promoção da vida e da saúde
-Ações de combate à fome, promoção da segurança alimentar e atendimento às necessidades básicas de crianças, 
adolescentes e suas famílias: entrega de cestas de alimentos, refeições, kits de higiene, fraldas, roupas, gás de cozinha e 
outros itens essenciais.
-Apoio a crianças e adolescentes em situação de pobreza ou extrema pobreza, cujos pais estejam desempregados ou com 
dificuldades de manutenção de condições básicas de subsistência.
-Apoio e orientação para crianças, adolescentes, familiares e comunidades locais sobre cuidados e práticas a serem adotadas 
para prevenção da transmissão comunitária do Covid-19.

Eixo 2 – Enfrentamento e prevenção de violações de direitos
-Ações de proteção de crianças e adolescentes que estejam vivenciando situações de risco e ameaças para sua saúde física e 
mental durante a pandemia, tais como abandono ou negligência familiar, violências domésticas e violências sexuais.
-Ações de proteção de crianças e adolescentes em situação de rua.
-Ações de prevenção do trabalho infantil.
-Ações voltadas a crianças e adolescentes de comunidades tradicionais, residentes em áreas rurais vulneráveis ou com 
dificuldade de acesso a serviços e programas de proteção social.
-Ações de apoio a serviços de acolhimento institucional, para que adotem cuidados especiais no período de pandemia.
-Ações voltadas a adolescentes em conflito com a lei, cujo processo de cumprimento de medida socioeducativa aplicada 
pelo Poder Judiciário esteja dificultado em razão da pandemia.
-Apoio e orientação para familiares, profissionais e cuidadores sobre cuidados e práticas de prevenção de violências e 
acidentes domésticos, fortalecimento da convivência familiar e preservação da saúde emocional de crianças e adolescentes.

Eixo 3 – Garantia do direito à educação
-Identificação e alcance de crianças e adolescentes que estão sem acesso a atividades educativas e culturais, por 
impossibilidade ou dificuldade de manutenção da vida escolar e/ou por falta ou dificuldade de acesso a atividades e 
conteúdos educativos por meios virtuais.
-Oferta de atividades, materiais e conteúdos educativos, culturais e de lazer para crianças e adolescentes por meios virtuais 
ou de forma híbrida, bem como orientação aos familiares para que participem desse processo.
-Ações conjuntas entre organizações da rede local e escolas públicas, que favoreçam a oferta ou retomada de atividades 
educativas para crianças e adolescentes por meios virtuais ou de forma híbrida.
-Estruturação de meios e procedimentos que possibilitem a retomada segura de atividades educativas, culturais ou de lazer 
de forma presencial em eventuais períodos de flexibilização.
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 Edital para Conhecimento Público CMDCA será publicado com os critérios objetivos para classificação das propostas por 
parte das Câmaras.

Importante ressaltar que as Organizações deverão estar com seus documentos regularizados e atualizados de acordo com a 
legislação pertinente.

Assim, para que chegue ao conhecimento de todos publicamos o presente edital.

Cubatão, 26 de maio de 2021.

Ariella Vaz Tucano Melo
Presidente do Colegiado do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CUBATÃO

RESOLUÇÃO NORMATIVA CMDCA Nº 125, DE 26 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre a RENOVAÇÃO de Registros dos Programas desenvolvidos pelo CREAS, sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como de Organizações Sociais no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Cubatão.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CUBATÃO, no uso de suas 

atribuições legais, e por meio da deliberação do seu plenário em Assembleia Ordinária, realizada em 26 de maio de 2021;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal 8.069, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), 

bem como a legislação vigente e em especial as modificações nela inseridas pela Lei Federal nº. 12.010, de 03 de agosto de 

2009;

CONSIDERANDO a Resolução Normativa CMDCA nº 043, de 14 de novembro de 2012;

CONSIDERANDO a necessidade do CMDCA em manter arquivo de informações atualizado e vigente dos atores que 

atuam na Rede Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e respectivas ações de Políticas Públicas pertinentes;

CONSIDERANDO a necessidade de, conhecida esta rede, promover-lhe “AÇÃO EM REDE”, articulando, integrando, 

cooperando, interagindo e compartilhando dados, ações e informações, de forma a evidenciar serviços prestados, construir 

ações estratégicas, atuação e resultados com qualidade (eficiência, eficácia e efetividade), promover dinamismo, 

racionalidade e, evitar lacunas, sobreposições e contradições, assim como buscar meios de acesso; 

CONSIDERANDO que, conforme o ECA, o desenvolvimento integral da criança e do adolescente deve basear-se nos seus 

direitos fundamentais, a saber:

-Direito à Vida e à Saúde

-Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

-Direito à Convivência Familiar e Comunitária

-Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

-Direito à Profissionalização e à Proteção ao Trabalho

-Direito à Assistência Social

CONSIDERANDO que, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o registro no CMDCA é condição 

indispensável para o funcionamento das organizações não governamentais e programas de ação, 

CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de subsídios para a fiscalização pelo Conselho Tutelar, Ministério Público 

e Poder Judiciário conforme previsto no artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

CONSIDERANDO que se trata de serviço tipificado, portanto possui suas diretrizes definidas pela legislação; 

RESOLVE: 

Artigo 1º – Fica autorizada a partir desta data a RENOVAÇÃO de Registro dos Programas desenvolvidos no Creas, sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Cubatão, originário dos procedimentos administrativos realizados, como forma de transparência, fidelidade 

e devido arquivo processual adequado.
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1 - Processo CMDCA nº 014/2010 

Registro no CMDCA: 032/2010

Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida e de Prestação de Serviço a Comunidade

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social

Telefone: (13) 3361-6874� e-mail: creas@cubatao.sp.gov

Endereço: PÇ dos Emancipadores, S/N – Centro – Cubatão/SP

CEP: 11510-039

CNPJ: 47.492.806/0001-08

Representante Legal: Tatiane Farias Andrade� � CPF: 381.785.578-86

Endereço do Serviço: Rua Salgado Filho, 227 – Jd. Costa e Silva – Cubatão/SP

Marco legal - Artigo 90 do ECA: Orientação e apoio sócio-familiar 

Situação atual: Validade até 26 de maio de 2023

2 - Processo CMDCA nº 007/2000 

Registro no CMDCA: 031/2010

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado á Famílias e Indivíduos (Crianças e Adolescentes)

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social

Telefone: (13) 3361-6874� e-mail: creas@cubatao.sp.gov

Endereço: PÇ dos Emancipadores, S/N – Centro – Cubatão/SP

CEP: 11510-039

CNPJ: 47.492.806/0001-08

Representante Legal: Tatiane Farias Andrade� � CPF: 381.785.578-86

Endereço do Serviço: Rua Salgado Filho, 227 – Jd. Costa e Silva – Cubatão/SP

Marco legal - Artigo 90 do ECA: Orientação e apoio sociofamiliar 

Situação atual: Validade até 26 de maio de 2023

Artigo 2º - A Secretaria Executiva do CMDCA deverá emitir os documentos para cumprimento e adequação necessária, sem 

prejuízos para as Organizações Sociais e Programas de Ação, bem como noticiar o Conselho Tutelar, Ministério Público e 

Vara da Infância e Juventude, de acordo com o Artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

Artigo 3º - Os procedimentos para revalidações serão Anuais para Programas de Ação (Apoio sócio-educativo em meio 

aberto) e Bianuais para os regimes (Orientação e apoio sociofamiliar; Acolhimento familiar e institucional; Medidas 

socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade e Aprendizagem). 

Artigo 4º – As solicitações de renovações deverão ser solicitadas pelas Organizações e responsáveis pelos Planos de Ação, 

no prazo mínimo de 30 (trinta) dias anteriores às datas de vencimento. 

Artigo 5º – A presente Resolução entra em vigor na data da publicação.

Cubatão, 26 de Maio de 2021.

Ariella Vaz Tucano Melo

Presidente do Colegiado do CMDCA

Conselho Municipal de Assistência Social de Cubatão

Estado de São Paulo

Lei Municipal 2.372 de 15/10/1996 – Alterada pela Lei 4040 de 27/09/2019

ATA 278– REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ao décimo quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, em segunda chamada às nove horas e trinta minutos, os 

integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social e Convidados, se reuniram no Conselho Municipal de Assistência 

Social, localizado à Rua Salgado Filho, 227, Jardim Costa eSilva, Cubatão.As presenças encontram – se registradas em livro 

ATAdeste Conselho, os quais encontram-seas conselheiras: Simone Aparecida dos Santos Lopes e Mariana Bandim 

Jacomete da Silva,e convidados membros da Comissão da Conferência Municipal de Assistência Social: Fernando Dimas 

Silva, Luciana dos Santos Silva, Reginaldo Gonçalves Dias Júnior, Amanda de Cerqueira Silva Barbosa, Andrea de Campos 
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Oliveira Santos, Letícia dos Santos Silvério e Samara Almeida de Oliveira. A reunião foi presidida pelasenhoraSimone 

Aparecida dos Santos Lopes, que saúda a todos e faz a leitura da pauta, conforme Edital de Convocação: Conferência 

Municipal de Assistência Social – “Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para 

enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”. Apresidente realiza a apresentação da senhora Thamires de Alcântara 

Fagundes, como a mais nova secretária executiva deste CMAS. A senhora Thamires Fagundes se apresenta, agradece a 

presença de todos e faz a leitura da Ata 277, correspondente a reunião extraordinária realizada no dia sete de maio de dois mil 

e vinte e um. Após, a presidente Simone Lopes convida a senhora Andrea de Campos para compor a mesa. Dando 

prosseguimento, a senhora Andrea questiona como ficou resolvido o proposto para a realização da catalogação de dados nos 

equipamentos e o sr. Reginaldo informa que a sugestão seria criação de painéis e formulários para a obtenção desses dados. 

Ele aproveita, e faz o questionamento se cada equipamento se utilizará apenas da pergunta relacionada ao eixo 

correspondente ou de todos os eixos reunidos. Salienta também, que após a última reunião, onde foi realizada a distribuição 

dos eixos, a senhora Juliara, diretora do Departamento de Proteção Social Especial, disponibilizou um painel para o Centro 

Pop. Prossegue, afirmando que o levantamento de dados a fim de compor o painel e o formulário será realizado durante as 

abordagens e atendimento aos usuários do equipamento. A senhora Andrea pontua que, a dificuldade da realização desta 

abordagem nos CRAS é a perda de contato com o usuário durante a pandemia, diferente do Centro Pop onde a demanda só 

aumentou. A senhora Simone apresenta cartilhas socioeducativas referentes aos trabalhos do SUAS e dos equipamentos da 

Assistência Social, que poderão ser utilizados nos atendimentos aos usuários, para que eles possam compreender o que é o 

SUAS e a Política de Assistência Social. A senhora Mariana Bandim ressalta que isto deve ser algo a ser utilizado sempre, e 

não apenas na obtenção de dados para a realização da Conferência.Após, a senhora Mariana Bandim dá prosseguimento, 

informando a disposição dos eixos a cada equipamento, sendo o eixo 1 direcionado ao CRAS Vila Natal, eixo 2 referente a 

Coordenação/SEMAS, eixo 3 ao Centro Pop, eixo 4 correspondente ao CREAS, e eixo 5 ao CRAS Central. A senhora 

Simone Lopes destaca que deveremos trabalhar com a realidade de cada local e território. A senhora Andrea concorda e 

informa que em alguns territórios há os presidentes de bairro e líderes comunitários, e que, dependendo do local, poderemos 

contar com eles para a divulgação e obtenção dos dados. A senhora Amanda Cerqueira, uma das representantes do CRAS 

Vila Natal concorda com o colocado pela senhora Andrea e informa que no território da Vila Natal possui essa alternativa. A 

senhora Andrea questiona como serão feitos os painéis para a exposição das respostas dos usuários. O senhor Reginaldo 

sugere que ao invés de árvore, o cartaz seja feito em forma de nuvem, para ser algo mais fácil de se elaborar. A senhora 

Simone pergunta quem está de acordo e todos os presentes concordam com o desenho do painel ser em forma de nuvem. A 

senhora Thamires Fagundes questiona aos presentes se nos equipamentos eles dialogaram com os demais técnicos sobre a 

possibilidade de utilizar esses painéis, se seria algo viável ou não. Ao que os representantes dos equipamentos respondem 

que sim, principalmente pela abordagem ser realizada de uma forma lúdica. A senhora Andrea sugere também a colocação 

desses painéis em locais onde a população mais visita, como associações de bairro, etc. A senhora presidente concorda com 

a sugestão e diz que é uma excelente ideia. A senhora Thamires pontua que, ao menos um técnico teria que permanecer 

nesses locais para explanar e explicar aos usuários do que se trata as questões levantadas, ao que todos os participantes 

concordam. Propõe também que a equipe do CRAS Vila Natal faça uma parceria com os técnicos da UBS, presentes no 

mesmo espaço, para assim poder utilizar-se também dos usuários do SUS. A senhora Andrea destaca que os usuários que 

recebem semanalmente o benefício VivaLeite também poderiam ser abordados para o levantamento dos dados.  Referente 

aos materiais para a confecção dos painéis, a senhora Simone Lopes aborda a possibilidade de solicitar adiantamento para a 

compra dos materiais, utilizar-se de algum adiantamento já aberto e, também, de dialogar com a SEDUC a fim da obtenção 

de alguns desses materiais. A senhora Luciana, uma das representantes do CREAS, destaca que poderia ser elaborada uma 

cartilha referente aos benefícios disponíveis no município de Cubatão, sendo assim, uma cartilha personalizada. Os 

participantes concordam em começar a expor por meio de quadro de avisos e cartazes, os benefícios e os programas 

disponíveis nos equipamentos e territórios. A senhora Simone corrobora afirmando que isso deve ser levado como prática no 

dia-a-dia do assistente social. A senhora presidente prossegue, indagando se os representantes dos equipamentos 

elaboraram as questões referentes aos eixos. A senhora Samara, assistente social do CRAS Vila Natal lê a questão elaborada 

por ela e pela senhora Amanda de Cerqueira, referente ao eixo 1: “Pensando na garantia dos direitos socioassistenciais nos 

equipamentos, em sua opinião, como estes serviços poderiam melhorar seu atendimento e o acesso da população atendida 

no enfrentamento das desigualdades?” A senhora Andrea comenta que, uma pergunta aberta a todos os eixos, à população, 

seria, dentro dos serviços oferecidos, o que está bom e o que precisa de melhorias. A senhora Mariana Bandim afirma que 

gostou da proposta apresentada pelas representantes do CRAS Vila Natal, principalmente com a tradução da senhora 

Andrea com a pergunta aberta, e que acredita que isso possa ser replicado nos outros equipamentos também. Levantou 

também a possibilidade de haver, em cada equipamento, uma listagem com os benefícios e programas que aquele local 
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oferece. A senhora Letícia Silvério, psicóloga no CRAS Central, informa que o eixo destinado a este equipamento é o eixo 5 

e que sua questão é bem parecida com a explanada, porém seria mais voltado a um diagnóstico, qual segue: “Por qual 

motivo você acessou a assistência, ou o serviço do CRAS antes da pandemia e por qual motivo você está acessando agora?”. 

A pergunta serviria para fazer um comparativo sobre os motivos da busca ao serviço nos períodos antes e pós pandemia. A 

senhora Andrea a e a senhora Mariana demonstram entusiasmo com a questão apresentada. A senhora Andrea comenta que 

os eixos 1 e 5 acabam fechando numa situação só. Prossegue, informando que a pergunta do eixo 2 é referente a Gestão da 

SEMAS, e que elaborou uma questão, a qual segue “Qual a importância que a municipalidade atribui aos dados 

socioassistenciais do município na garantia dos mínimos de financiamento?”. 

Completa, indagando de que forma as transferências fundo a fundo acontecem e quais são esses valores. Ela pontua que essa 

discussão não acontece com os técnicos dos equipamentos, só entre a direção. 

O senhor Reginaldo, psicólogo do Centro Pop, informa que o eixo correspondente ao equipamento é o de número 3 e que os 

representantes elaboraram a seguinte questão: “Você se sente incluído nas decisões e atividades do nosso serviço? Justifique 

sua resposta e aponte sugestões para melhorar sua participação conosco”. A senhora Thamires Fagundes argumenta que é 

uma questão de fácil resposta, pois trata-se do sentimento do usuário. 

O senhor Reginaldo aponta que é necessário que o acolhimento ao usuário de modo a orientar que o serviço está lá para “dar 

voz”, está lá para fazer com que as seguranças afiançadas sejam cumpridas, fazer a proteção, e que a proteção não é só 

oferecer cesta básica ou marmita, mas sim, é a articulação com a rede, fazer com que esse usuário acesse os serviços que são 

de direito dele, etc. Destaca também que, por conta da pandemia, está surgindo um novo público, uma nova demanda no 

Centro Pop. Referente ao eixo 4, o senhor Fernando, técnico de promoção social do CREAS, explana a seguinte questão: 

“Como a Assistência Social pode contribuir para garantir os direitos da população?”. Ele afirma que a questão não foge do 

que já foi exposto durante a reunião. 

Corrobora com a possibilidade de os usuários terem acesso a uma cartilha personalizada com os benefícios oferecidos pelo 

município de Cubatão, a fim de que as falas não se tornem viciadas. A senhora Andrea propõe a unificação das questões para 

todos os equipamentos e a explanação dos benefícios ofertados, para que a própria população atendida apresente suas 

próprias reflexões e indagações. A presidente Simone Lopes concorda com a sugestão, e questiona se os demais estão de 

acordo. Todos os presentes concordam com o proposto. A senhora Andrea questionase há legitimidade na forma com que as 

pré-conferências estão sendo realizadas. A senhora Simone Lopes propõe que a senhora Thamires, secretária executiva 

deste CMAS, entre em contato com a DRADS Baixada Santista – Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento 

Social, a fim de tomar conhecimento se as propostas deste CMAS estão de acordo e podem ser desenvolvidas. A senhora 

presidente sugere que, após a confirmação da legitimidade pela DRADS,  as comissões voltem a se reunir a fim de finalizar a 

confecção dos painéis e do questionário, e, dando continuidade, realizar as divulgações e publicizações via redes sociais. O 

senhor Reginaldo propõe que tenha um dia para a exposição, de forma virtual, do levantamento de dados já exposto nos 

painéis. 

A senhora Mariana sugere que, no momento da abordagem e catálogo de dados, sejam identificados aqueles usuários que 

demonstrem maior vontade de participar da Conferência, deste modo, sendo cooptados à participação da mesma. A senhora 

Andrea informa que é importante haver os dias fixos para a exposição dos painéis e levantamento dos dados. A senhora 

Thamires Fagundes informa que haverá um Regimento Interno referente a organização da Conferência, onde deve conter os 

dias que ocorrerão as pré-conferências, os fluxos, os períodos, etc, sendo corroborado pela senhora Amanda Hirata, técnica 

administrativa deste CMAS, que complementa que deve haver um decreto ou uma resolução própria para isto também. A 

senhora Thamires inicia a construção de um cronograma para a organização dos fluxos, fixando datas e horários para as 

atividades a serem realizadas. A senhora Amanda Hirata lista os materiais necessários e a quantidade, para a confecção dos 

painéis, por cada equipamento. A presidente Simone Lopes informa que a próxima reunião ocorrerá em 26 de maio de 2021, 

o que fora escolhido pelos participantes presentes. A reunião ocorreráno CMAS, localizado à Rua Salgado Filho, 227, 

Jardim Costa eSilva, Cubatão. Assim como nada mais havia a ser tratado, a SenhoraSimone Aparecida dos Santos Lopes, 

Presidente deste CMAS, agradece a presença de todos e dá por encerrada a Reunião Extraordinária.

Simone Aparecida dos Santos Lopes

Presidente do CMAS
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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 a 
Decisão Judicial, Processo Digital  nº 1000610-67.2020.8.26.0157, 1ª vara cível da Comarca de Cubatão/SP ,  
CONVOCA  o  candidato 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 01/06/2021, às 9:30 horas,  portando 
documento de identidade e PIS/PASEP,  para fins  de exames médicos pré - admissionais, conforme edital do 
Concurso Público  n.º  02/2014. 

Caracterizará desistência do candidato:
-  O não comparecimento no dia e horário mencionado. 
-  A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 10 (dez) dias 
úteis após data de comparecimento determinada neste edital.

211-PROFESSOR DE ENS. FUND. II - CIENCIAS

Nome  Inscrição Classificação 

GELSON RIBEIRO DOS SANTOS 047653 1º GERAL 

 

Cubatão, 28 de maio de 2021

“488º da Fundação do Povoado”

“72º da Emancipação”

CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO

  Secretária Municipal de Gestão
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