
Poder Executivo

Diário Oficial Eletrônico
Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018 www.cubatao.sp.gov.br/diariooficial www.cubatao.sp.leg.br/diariooficial Responsável: Ademário da Silva Oliveira

Ano III - Nº 806 Cubatão, terça-feira, 31 de agosto de 2021

RESOLUÇÃO NORMATIVA 01, DE 26 AGOSTO DE 2021, DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL-CISEA.

Art. 1º - A Comissão Intersetorial de Educação Ambiental reunir-se-á mensalmente de forma ordinária, e 
extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias, mediante convocação do Presidente, ou, a requerimento de 50% 
(cinquenta por cento)mais um, de seus membros, nos termos do art. 3º, § 6º do Decreto nº 11.006, de 10 de junho de 2.019.

Art. 2º - A pauta das reuniões ordinárias será encaminhada a todos os membros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
consecutivos, salvo nos casos de reuniões extraordinárias, convocadas na forma do artigo 1º desta Resolução, com 
antecedência mínima de 48 horas.

Art. 3º - As reuniões da Comissão serão iniciadas com a presença da maioria simples de seus membros,e as deliberações 
serão por voto da maioria simples dos presentes, no mínimo.
Parágrafo único. Caso a maioria de seus membros não esteja presente, a reunião será cancelada e nova data será agendada.

Art. 4º - Em cada reunião será lavrada ata circunstanciada, a qual registrará os assuntos apreciados e as respectivas 
deliberações.

Art. 5º.- Será automaticamente desligado da Comissão o membro que registrar 3(três)faltas consecutivas injustificadas ou 
5(cinco) faltas alternadas e injustificadas.

Art.6º.- Os membros da Comissão que, por impedimento legal, estiverem impossibilitados de comparecer às reuniões, por 
período superior a 30 (trinta) dias deverão comunicar o fato ao Presidente da Comissão, qual tomará as medidas cabíveis à 
substituição temporária ou definitiva dos mesmos, em caso de necessidade.

Art. 7º.- Os casos omissos ou dependentes de interpretação deverão ser decididos pelos membros da Comissão, por 
intermédio de deliberação.

Art. 8º - Esta comissão se reunirá conforme calendário acordado pelos membros e cumprirá o horario estabelecido, havendo 
a segunda chamada para início da reuniao com tolerancia de 15 minutos.

Art.9º.- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
Contrárias.

Cubatão, 26 Agosto de 2021.

PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA
Presidente

DANIELA BALULA PANDINI ALVES
Vice-Presidente

BAIXA DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – SEOP
Fica notificado o Engº João Carlos Guerra - CREA- 5060091636, a AUTORIZAÇÃO da BAIXA de Assunção de 
Responsabilidade Técnica referente ao Processo nº 4982/1966

Cubatão, de 31 de agosto de 2021

RAFAEL SILVA LESSNAU –
Serviço de Expediente de Obras Particulares

“488º da Fundação do Povoado e 72º da Emancipação”.
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EXTRATO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº ADM-007/2021. Interveniente:P.M.C - através da Secretaria Municipal de Assistência SocialP.A.: 3914/2017. 
Entidade:ADRA – AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS 
CENTRAL BRASILEIRAAss.: 03/08/2021.Objeto:Aditamento ao Termo de Colaboração Nº ADM009/2018 que 
constitui, especificamente, o objeto do presentea prorrogação do praz de vigência por 12 meses, contados a partir de 03 de 
agosto de 2021. O valor a ser despendido com o presente aditamento é de R$ 1.043.244,83.Cubatão, 31de Agosto de 2021. 
“488º da Fundação do Povoado e 72º da Emancipação”. Márcia Maria dos Santos Silva - Divisão de Comunicações – 
Chefe.

DECRETO Nº 11.520
DE 31 DE AGOSTO DE 2021

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R$ R$ 2.742.655,30 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E 
QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), 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$ 2.742.655,30 (dois milhões, setecentos e 
quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), suplementar a dotação de seu 
orçamento vigente, observadas as seguintes discriminações:  

        CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 

 
01 022001 041220009.2.484 4490.52.00 Equip. e Material Permanente      137.000,00  

 
01 022104 041220002.2.874 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica      360.000,00  

 
03 022311 082410007.2.254 3350.43.00 Subvenções Sociais   1.020.655,30  

 
03 022311 082410007.2.254 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica      325.000,00  

 
03 022311 082410007.2.254 4490.51.00 Obras e Instalações      900.000,00  

     
TOTAL 2.742.655,30 

 Artigo 2º - O valor do crédito aberto pelo artigo anterior será coberto, dentro das normas vigentes, com recursos oriundos de 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício anterior, conforme inciso I e III, do parágrafo 1º, artigo 
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, informado pela Secretaria Municipal de Finanças, no montante de  R$ 
2.245.655,30 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e trinta centavos) referentes 
ao Programa Manter o Fundo Municipal do Idoso, e parte, na importância de R$  497.000,00 (quatrocentos e noventa e sete 
mil reais) com recursos oriundos das anulações abaixo discriminada:

        CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 

 
01 022001 041220009.2.484 3390.30.00 Material de Consumo        10.000,00  

 
01 022002 041220009.2.422 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica      102.000,00  

 
01 022003 041220009.2.423 3390.30.00 Material de Consumo          5.000,00  

 
01 022003 041220009.2.423 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica          5.000,00  

 
01 022004 041220009.2.440 3390.30.00 Material de Consumo        10.000,00  

 
01 022004 041220009.2.440 3390.39.00 Outros Serv Terc - P. Jurídica          5.000,00  

 
01 022104 041220002.2.874 3390.30.00 Material de Consumo      230.000,00  

 
01 022104 041220002.2.874 4490.52.00 Equip. e Material Permanente      130.000,00  

          TOTAL 497.000,00 
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Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 
EM 31 DE AGOSTO DE 2021    
 “488 da Fundação do Povoado

72º da Emancipação”    

   
ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA

Prefeito Municipal

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

WILNEY JOSÉ FRAGA
Secretário Municipal de Planejamento

Processo nº 003/2021/SEPLAN

 CONCURSO PÚBLICO N° 03/2020

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

A Prefeitura Municipal de Cubatão, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público 03/2020 torna 
pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos no referido Concurso para realização das provas objetivas.

Data: 12 DE SETEMBRO DE 2021 (DOMINGO)

Locais e Horários: vide tabela a seguir (leia atentamente as normas de segurança – COVID-19).

 
  

PERÍODO DA MANHÃ 

Abertura dos Portões: 8 horas // Fechamento dos Portões: 8h30min 

Cargo/Função Local 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

Nomes iniciados com a letra: A 

UNISANTOS - CAMPUS DOM IDÍLIO JOSÉ SOARES  

Rua Conselheiro Nébias nº 300 (entrada dos candidatos pela 
Rua da Constituição nº 483) - Vila Mathias 
Santos/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

Nomes iniciados com a letra: B 

E. E. PROF. ARY DE OLIVEIRA GARCIA  

Rua Rio de Janeiro nº 620 - Vila Nova 
Cubatão/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

Nomes iniciados com a letra: C 

SÃO JUDAS - Campus UNIMONTE - Vila Mathias - Bloco 5 

Rua Com endador Martins  nº 52 (esquina com Av. Rangel 
Pestana, 99) - Vila Mathias  
Santos/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

Nomes iniciados com a letra: D 

E.E. MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO 
BRANCO 

Rua Maria Graziela, s/nº  (entrada dos candidatos pela Av. 
Joaquim Jorge Peralta, s/nº) - Jardim Casqueiro 
Cubatão/SP



 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

Nomes iniciados com a letra: E 

SÃO JUDAS - Campus UNIMONTE - Vila Mathias - Bloco 5 

Rua Comendador Martins  nº 52 (esquina com Av. Rangel 
Pestana, 99) - Vila Mathias 
Santos/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

Nomes iniciados com a letra: F 

SÃO JUDAS - Campus UNIMONTE - Vila Mathias - Blocos 1, 
4 e 10  

Rua Comendador Martins  nº 52 (esquina com Av. Rangel 
Pestana, 99) - Vila Mathias 
Santos/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

Nomes iniciados com a letra: G 

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE CUBATÃO  

Rua Maria Cristina nº 50 - Jardim Casqueiro 
Cubatão/SP 
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Nomes iniciados com a letra: H 

E. E. PROF. ARY DE OLIVEIRA GARCIA 

Rua Rio de Janeiro nº 620 - Vila Nova 
Cubatão/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Nomes iniciados com as letras: I, J e K 

UNIMES - Universidade Metropolitana de Santos  

Rua Barão de Paranapiacaba nº 15 - Encruzilhadas  

Santos/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Nomes iniciados com as letras: L e M 

Universidade Santa Cecília - UNISANTA - Bloco M  

Rua Oswaldo Cruz nº 277 - Boqueirão  

Santos/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Nomes iniciados com as letras: N e O  

E.E. LINCOLN FELICIANO 

Av. Nossa Senhora da Lapa nº 606 (entrada dos candidatos 
pela Rua Dom Idílio José Soares, s/nº) - Vila Nova 

Cubatão/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Nomes iniciados com as letras: P e Q  

UME PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 

Rua Salgado Filho nº 130 (entrada dos candidatos pela Rua 
Marechal Rondon, s/nº) - Jardim Anchieta 

Cubatão/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Nomes iniciados com a letra: R 

UNISANTOS - CAMPUS DOM IDÍLIO JOSÉ SOARES  

Rua Conselheiro Nébias nº 300 (entrada dos candidatos pela 
Rua da Constituição nº 483) - Vila Mathias 

Santos/SP 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Nomes iniciados com a letra:
 
S
 

UME MARIA DO ROSÁRIO LOPES FRANCO 

Rua João Veiga, s/nº -
 

Parque São Luís
 

Cubatão/SP
 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 

Nomes iniciados com a letra:
 
T
 

SÃO JUDAS -
 

Campus UNIMONTE -
 

Vila Mathias -
 

Bloco 12
 

Rua Comendador Martins nº 52 (esquina com Av. Rangel 
Pestana, 99) -

 
Vila Mathias

 

Santos/SP
 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 

Nomes iniciados com as letras:
 
U e V

 

UME BERNARDO JOSÉ MARIA DE LORENA
 

Av. Nossa Senhora da Lapa
 

nº
 

785 (entrada dos candidatos 
pela Rua Rio de Janeiro, s/nº)

 
-
 

Vila Nova
 

Cubatão/SP
 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 

Nomes iniciados com as letras:
 
W, X, Y e Z

 

E.E. PROF. JOSÉ DA COSTA
 

Rua Almirante Barroso, s/nº (entrada dos candidatos pela 
Rua Criciúma, s/nº)

 
-
 

Jardim 31 de Março
 

Cubatão/SP
 

 



Atenção às instruções a seguir:

A fim de evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos verifiquem com antecedência o local onde realizarão sua 
prova, a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações, as opções de transporte público consultando 
antes horários e frequências das linhas de ônibus aos domingos bem como as rotas e tempo de deslocamento.

O IBAM e a Prefeitura não se responsabilizam por fatos externos que impeçam o candidato de chegar ao local de aplicação 
das provas no horário apropriado e que independem da organização do Concurso Público já que não possuem gerência sobre 
trânsito ou tráfego bem como outras situações que escapam de seu âmbito de atuação.

Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no horário, constantes deste Edital de 
Convocação.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência mínima de 30 minutos.

O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para fechamento dos portões será 
automaticamente excluído do Certame, seja qual for o motivo alegado para seu atraso.

Não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso do candidato no local da prova após o horário estabelecido para 
fechamento dos portões. 

Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de identidade que bem o 
identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, OAB, 
CRC, CRM etc.); Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação com foto ou Passaporte.

É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de pagamento do Boleto Bancário. 

Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não os especificados acima.

Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a identificação do candidato. 
Documentos violados e rasurados não serão aceitos.

Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova ou ainda, aplicação da prova em outra data, 
local ou horários diferentes dos divulgados no Edital de Convocação.

O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência. 

O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na 
eliminação do Concurso Público.

O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem 
a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.

O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho 
eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso. 

O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter justificativa médica e o(s) 
objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação.

O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/transmissor, 
gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, poderá resultar em 
exclusão do candidato do Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será distribuído pelo 
IBAM.

O IBAM e a Comissão do Concurso Público poderão, no dia da realização das provas, solicitar que os candidatos que 
estejam portando mochilas ou grandes volumes, que deixem esses pertences aos cuidados do fiscal de sala ou da 
Coordenação do Prédio que tomará providências para que tais materiais sejam lacrados, protegidos e mantidos à distância de 
seus usuários, durante a aplicação das provas.

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos ou objetos 
ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados.

Os 02 (dois) últimos candidatos a terminar as provas somente poderão deixar o local de aplicação juntos.

A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um acompanhante com 
maioridade legal que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança.

O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local designado pela Coordenação, e se 
submeterá a todas as normas constantes no Edital, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular. A 
candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. Não haverá compensação do tempo de 
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amamentação no tempo de duração de prova. Exceto neste caso, não será permitida a presença de acompanhante no local de 
aplicação das provas.

Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento do 
candidato da sala de prova.

As provas objetivas terão duração de três horas e somente após decorrido o tempo de uma hora e meia de início das provas, 
o candidato poderá deixar definitivamente a sala de aplicação e levar consigo o Caderno de Questões da Prova Objetiva.

O candidato poderá informar-se quanto à sala onde realizará sua prova através das listas que serão afixadas nos 
locais de aplicação das provas ou através do site  no link abaixo:www.ibamsp-concursos.org.br

http://www.ibamsp-concursos.org.br/site/concursos/areadocandidato/619     

ANEXO V – NORMAS E ROTINAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO
DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

O presente Anexo contém as normas e as rotinas que deverão ser observadas e seguidas à risca por todas as pessoas 

envolvidas na realização do Concurso Público, incluindo aplicadores das provas, fiscais, equipe da limpeza, candidatos, 

acompanhantes das lactantes, bem como a equipe de apoio presente durante a realização do Concurso Público, com o 

objetivo de se evitar a disseminação e proliferação do Coronavírus (COVID-19). O candidato deve ler sobre os protocolos 

de segurança previstos para o Concurso Público e, além disso, sugere-se que o candidato evite retirar a máscara, o fazendo 

somente quando estritamente necessário.

O protocolo de segurança do Concurso Público estabelece que:

a. Todas as pessoas envolvidas para a realização deste Concurso Público, deverão utilizar máscaras de proteção, 

cobrindo a boca e o nariz, durante todo tempo que permanecerem dentro dos prédios e instalações onde se 

realizarão as provas;

a.1. Durante toda aplicação de prova o candidato deverá permanecer com a máscara sobre o rosto, cobrindo nariz e 

boca. Somente será permitida a retirada da máscara quando o candidato necessitar ingerir algum tipo de líquido, 

desde que o faça de maneira segura, a fim de contribuir para que se evite o risco de contágio dos demais candidatos 

e pessoal envolvido.

a.2. É recomendado aos candidatos que levem garrafa de água potável para consumo próprio, uma vez que não será 

permitido a utilização de bebedouros e/ou de quaisquer outros dispositivos de uso coletivo. 

 

b. O candidato deverá portar sua própria caneta, lápis e borracha, sendo vedado o empréstimo destes itens. A assinatura da 

lista de presença também será feita com a própria caneta de cada candidato.

c. Todas as pessoas envolvidas na realização deste Concurso Público, serão submetidas à medição de temperatura corporal, 

sendo certo que, todas aquelas que estiverem com temperatura corporal igual e/ou superior a 37,8° C (trinta e sete 

virgula oito graus célsius), ou com sintomas respiratórios conforme protocolo de testagem do Governo do Estado de , 

São Paulo, serão proibidas de permanecer no local, bem como, realizar as provas evitando-se, assim, eventuais 

prejuízos à coletividade;

 

d. Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes, antes de ingressarem nos locais onde serão realizadas as provas, 

deverão passar álcool em gel nas mãos, cujo fornecimento e aplicação será feita pela equipe de apoio do Concurso 

Público, no ato de ingresso no recinto das provas;

e. Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes deverão respeitar o espaçamento mínimo adotado pelos órgãos de 

saúde municipal, durante o tempo em que permanecerem nas dependências e instalações dos prédios onde serão 

realizadas as provas do Concurso Público, evitando-se, assim, a aglomeração de pessoas. O distanciamento social entre 

uma pessoa e outra também deverá ser respeitada pelos candidatos quando da abertura dos portões e na saída. 

 

f. A cada 4 horas de uso da máscara o candidato deverá substitui-la por outra, dando destinação segura à máscara substituída.
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g. O descarte das máscaras será de responsabilidade do candidato, devendo, para tanto descartá-las em local seguro para 

evitar possível contágio e preservar a saúde das pessoas e do meio ambiente.

 
Cubatão, 01 de setembro de 2021.

HALLAN CLEMENTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
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DECRETO Nº 11.521,
DE 31 DE AGOSTO DE 2021

PRORROGA AS MEDIDAS DE EMERGÊNCIA DO DECRETO Nº 11.440, DE 19 DE ABRIL DE 2021, COM 
ALTERAÇÕES POSTERIORES, QUEINSTITUI MEDIDAS EMERGENCIAIS, DE CARÁTER TEMPORÁRIO E 
EXCEPCIONAL, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, FASE DE TRANSIÇÃO DO 
PLANO SÃO PAULO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

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

DECRETA:
Art. 1º As medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia de 
Covid-19, Fase de Transição do Plano São Paulo, instituídas através do Decreto n° 11.440, de 19 de abril de 2021, e 
alterações do Decreto nº 11.459, de 21 de maio de 2021, estão prorrogadas até a publicação de novas disposições.

§1º  Nos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e demais atividades autorizadas a funcionar, 
localizados no Município, enquanto vigente a medida a que alude o "caput" deste artigo fica 
permitida a ocupação de 100% (cem por cento) da respectiva capacidade, bem como o 
funcionamento sem restrição de horários, respeitadas as demais normas pertinentes ao 
funcionamento do comércio.

§2º  Não se aplica o disposto no §1º deste artigo ao comércio e atividades vedadas expressamente no Decreto nº 
11.459, de 21 de maio de 2021.

Art. 2º  Nos espaços de acesso ao público localizados no território municipal deverão ser observados:

I - o uso de máscaras de proteção facial;

II - os protocolos sanitários, previstos no Decreto Municipal nº 11.440, de 19 de abril de 2021;

III - vedação de aglomerações.

Parágrafo único. Os protocolos a que alude o inciso II deste artigo poderão ser suplementados por ato próprio da 
Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 3º  As medidas previstas neste artigo poderão ser revistas mediante alteração das condições sanitárias ou modificação 
do Plano São Paulo.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 31 de agosto de 2021.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
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DE 31 DE AGOSTO DE 2021.
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ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

ELIANE APARECIDA TANILOLO
Secretária Municipal de Saúde

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

DECRETO Nº 11.522,
DE 31 DE AGOSTO DE 2021

PRORROGA A VIGÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO, 
INSTITUÍDO PELO DECRETO N° 11.199, DE 22 DE MARÇO DE 2020.

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

DECRETA:

Art. 1º�Fica prorrogada até o dia 30 de setembro de 2021 a vigência do estado de calamidade pública no município de 
Cubatão, instituído através do Decreto n° 11.199, de 22 de março de 2020.

Art. 2º�Este Decreto entra em vigor no dia 1º de setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

“488° DA FUNDAÇÃO DO POVOADO”
“72° DA EMANCIPAÇÃO”

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADEL ALI MAHMOUD
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

ELIANE APARECIDA TANIOLO
Secretária Municipal de Saúde
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ERRATA

Na edição número 799, nas páginas de 1 a 22, onde lê-se:
“Cubatão, sexta-feira, 20 de julho de 2021”
Leia-se: 
“Cubatão, sexta-feira, 20 de agosto de 2021”

Guilherme Amaral Belo Nogueira
Secretário de Comunicação
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