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Ano III - Nº 725 Cubatão, terça-feira, 18 de maio de 2021

EXTRATOS DE CONTRATOS: 

Termo de Convênio nº 01/2021 para Concessão de 
Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento Regime 
não Celetista.
Instituição: Banco Daycoval S/A. 
Prazo: 24 meses a partir de dias a partir de 22/05/2021. 

Cubatão, 13 de Maio de 2021.

Igor Matthaus Miranda Leite
Superintendente.

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA 
HABILITAÇÃO

CONVITE N.º 03/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10.591/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

SUPORTE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO 
PORTAL DA PREFEITURA

Após análise e julgamento da documentação apresentada, 
segue a decisão da Comissão Permanente de Licitação:

EMPRESA

 
CNPJ

 

ENQUADRA-

MENTO

 

SITUAÇÃO

 
BRUNO FERNANDO 

DE ALMEIDA 

TALLARICO 

38831669877

 

14.490.523/0001-78

 

ME

 

INABILITADA

 
HIGHTECHX 

TECNOLOGIA 

DIGITAL LTDA

 

20.716.559/0001-20

 

OUTRAS

 

INABILITADA

 

MARIA CAROLINA 

R G DE OLIVEIRA 

SOLUCOES 

DIGITAIS

 

38.259.851/0001-26

 

ME

 

INABILITADA

 

WEBNETS 

SOLUÇÕES EIRELI

 

12.319.369/0001- 40

 

ME

 

INABILITADA

 

 

sem assinatura (declaração expressa, emitida pelo 
representante legal da licitante, atestando não ter havido 
qualquer alteração no ato constitutivo, contrato social ou 
estatuto em vigor, posteriormente aos documentos 
apresentados);
- Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da Dívida Ativa do Estado de São Paulo (item 6.2.7.2. "b" 
do edital);
- Apresentou declaração referente ao trabalho de menores 
(item 6.2.10 do edital) sem assinatura;

Motivo da inabilitação da empresa HIGHTECHX 
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA:
- Apresentou documento referente ao item 6.2.4 do edital 
sem data e sem assinatura (declaração expressa, emitida 
pelo representante legal da licitante, atestando não ter 
havido qualquer alteração no ato constitutivo, contrato 
social ou estatuto em vigor, posteriormente aos 
documentos apresentados);
- Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da Dívida Ativa do Estado de São Paulo (item 6.2.7.2. "b" 
do edital);
- Apresentou declaração referente ao trabalho de menores 
(item 6.2.10 do edital) sem assinatura;
- Não apresentou atestado de capacidade técnica (item 6.3 
do edital);

Obs.:  A empresa HIGHTECHX TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA apresen tou  dec la ração  pa ra 
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (itens 4.2 e 6.2.13 do edital) sem 
assinatura, não sendo considerada válida pela Comissão.

Motivo da inabilitação da empresa MARIA CAROLINA 
R G DE OLIVEIRA SOLUCOES DIGITAIS:
- Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da Dívida Ativa do Estado de São Paulo (item 6.2.7.2. "b" 
do edital);

Motivo da inabilitação da empresa WEBNETS 
SOLUÇÕES EIRELI:
- Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da Dívida Ativa do Estado de São Paulo (item 6.2.7.2. "b" 
do edital);
- Apresentou atestado de capacidade técnica sem 
autenticação, em desacordo com o item 6.3.1 do edital.

RECURSOS:
Fica aberto o prazo para apresentação de recursos quanto à 
habilitação pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir de 19 
de maio de 2021.
Eventuais recursos poderão ser apresentados pelo e-mail 
dsu@cubatao.sp.gov.br. 

Motivo da inabilitação da empresa BRUNO FERNANDO 
DE ALMEIDA TALLARICO 38831669877:
- Apresentou documento referente ao item 6.2.4 do edital 



2Diário Oficial Eletrônico Cubatão, terça-feira, 18 de maio de 2021

Informamos ainda que o processo ficará disponível para 
vistas a partir desta data, mediante solicitação junto ao 
Departamento de Suprimentos.

Cubatão, 18 de maio de 2021

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Presidente

EXTRATO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NºADM-032/2021. Contratante: P.M.C através da 
Secretaria Municipal de Gestão . P.A.: 798/2018. 
Contratada: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - EPP. 
Assinatura: 22/04/2021. Objeto: Aditamento ao Contrato 
Nº ADM - 022/2019 que constitui,especificamente, o 
objeto do presente Aditamento, a prorrogação do prazo 
contratual por 12 meses, contados a partir de 22 de abril de 
2021. O valor a ser despendido com o presente 
Aditamento é da ordem de R$ 326.361,54. 

Cubatão, 18 de Maio de 2021. 
"488º da Fundação do Povoado e 72º da Emancipação»

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações - Chefe.

EXTRATO DE APOSTILA

REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº ADM 22/2019. 

Apostila nº ADM 006/2021. Contratante: P.M.C. através 
da Secretaria Municipal de Gestão. Processo nº 798/2018. 
ASS: 17/05/2021.

Contratado: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Objeto do Contrato: "Locação de sistemas e serviços 
necessários à implantação do gerenciamento eletrônico de 
freqüência dos agentes públicos da administração 
municipal de Cubatão."

Objeto Apostilado: O reajuste dos preços contratuais, no 
percentual de 6,099330 % sobre o valor inicial do 
contrato, com base no IPCA/IBGE (Índice de correção do 

período 1,06099330), acumulado nos últimos 12 meses. 

Fundamento Legal: Art. 55, III, c/c, art. 65 § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações posteriores.

Cubatão, 18 de Maio de 2021. 
"488º da Fundação do Povoado e 72º da Emancipação»

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações - Chefe.

              ATA 276 - REUNIÃO ORDINÁRIA 

Ao décimo primeiro 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 se encontram os conselheiros: Simone Aparecida 
dos Santos Lopes, José Antonio D'alrio, Carlos Eduardo 
Quiroga, Marcelo Borges Moreira, Joaquim Eduardo 
Teixeira, Rogerio Sousa Dantas, Lucia Helena de Santana 
Pinto, Gessivaldo Assis da Silva, Livia Aparecida Silva 
Souza, Gustavo D'Leon Santana,  Marlene da Cruz de 
Almeida, Luiz Roberto Farias, Mariana Bandim Jacomete 
da Silva, Daniel Rossi Rispoli e convidados: a Sr.ª Ariella 
Vaz Tucano Melo, diretora do Departamento de Proteção 
Social Básica e o Sr. Júlio Evangelista Santos Júnior, chefe 
da Divisão de Estudos e Planejamento Social. A reunião 
foi presidida pela senhora Simone Aparecida dos Santos 
Lopes, que saúda a todos e faz a leitura da pauta, conforme 
Edital de Convocação: Solicitação de abertura do PMAS 
para inclusão da Lei Municipal de Benefício Eventual; 
Apresentação do relatório bimestral de execução físico e 
orçamentário; Apresentação do Plano Municipal de 
Educação Permanente SEMAS/Cubatão e Assuntos 
Gerais. A presidente inicia a reunião solicitando que os 
novos conselheiros se apresentem aos demais presentes, 
cujos seguem: Carlos Eduardo Quiroga, conselheiro 
titular representando a SEDUC, Luiz Roberto Farias e 
Daniel Rossi Rispoli, conselheiros titular e suplente, 
respectivamente, representando a ACIC. A senhora 
Simone demonstra entusiasmo com a presença dos novos 
conselheiros e agradece aos órgãos da Prefeitura 
Municipal pelas indicações. Em seguida, dá início aos 
Assuntos Gerais, informando que houve pedido de 
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horário da entrega, e do número de cestas que foram 
entregues aos respectivos bairros, os documentos 
pertinentes encontram-se no Conselho. A senhora Simone 
Lopes aproveita a oportunidade para comunicar que foi 
feita a indicação do senhor José Rivaldo da Silva para 
representar a entidade Casa da Esperança, tendo em vista 
o vencimento do prazo do mandato da senhora Fernanda. 
Informa também que foi encaminhado ofício à SEMAS 
solicitando informações sobre a compra de EPI's, tendo 
em vista a verba federal de R$ 27.312, 72 (vinte e sete mil, 
trezentos e doze reais e setenta e dois centavos).  A 
senhora presidente realiza a leitura do ofício de resposta 
da SEMAS, cujo indica que a verba é de 27.300,00 e a 
mesma encontra-se aguardando a criação de fichas 
federais de despesas para realizar a compra do material em 
questão. A senhora Ariella informa que a Secretaria 
Municipal de Assistência Social não foi prejudicada e que, 
neste tempo, sempre recebeu doações de EPI's do estado e 
por meio de parcerias com entidades e empresas. A 
senhora presidente convida a senhora Ariella e o senhor 
Júlio para comporem a mesa a fim de realizarem a 
apresentação dos outros assuntos referidos em pauta. A 
senhora Ariella inicia a fala comunicando que a DRADS - 
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento 
Social da Baixada Santista apontou que faltou a indicação 
da Lei Municipal de Benefício Eventual no PMAS. Ela 
ressalta que o município possui essa lei desde 2015, 
contudo, ela foi regulamentada anteriormente a Lei 
Estadual. Informa também que, para fazer as adequações é 
necessária a autorização para a abertura do sistema. É 
necessário que se faça essa atualização agora, pois se 
houver algum critério de partilha para o próximo 
exercício, por parte do estado, com relação aos municípios 
que já possuem a lei regulamentada, referente a receber 
algum recurso a mais, a SEMAS já começa a concorrer 
nessa partilha. Prossegue, salientando que o benefício de 
auxílio natalidade é um valor ou um "kit de enxoval" para 
as famílias que atendem aos critérios da Assistência 
Social, o auxílio-alimentação ou auxílio eventual de 
alimentação, é a cesta básica, ou cartão alimentação com o 
valor da cesta básica. A senhora Simone complementa que 
a SEMAS e o Conselho estão trabalhando nesse sentido, 
de substituir a cesta básica pelo cartão alimentação, até 
mesmo para o uso deste no próprio comércio de Cubatão, 
fomentando a economia local. Prosseguindo, a senhora 
Ariella informa sobre o benefício de auxílio funeral, onde 
a SEMAS possui contrato firmado com a empresa OSAN, 
às famílias que, também, atendem aos critérios da 
Assistência Social, que estão devidamente inscritas no 
CadÚnico. A senhora presidente questiona se algum dos 
presentes deseja fazer perguntas referentes ao assunto 
abordado. O senhor Daniel Rossi, conselheiro 
representante da ACIC, parabeniza a fala da senhora 
Ariella e questiona os critérios para o recebimento do 
benefício de auxílio funeral, que, por sua vez, lhe é 
respondido que a solicitação é a inscrição da pessoa ou de 
alguém que componha a família, no cadastro único e 
residir no município. O senhor Luiz Roberto, conselheiro 

inscrição, neste CMAS, da Entidade MEMPODERA, o 
qual foi analisado pela Comissão de Inscrição, e foram 
verificados alguns pontos a serem cumpridos pela 
Entidade, esta, recebendo o prazo de sete dias para enviar 
as correções para posterior análise da Comissão. O prazo 
iniciou-se dia quatro e esgota-se dia onze. Na mesma 
oportunidade foi analisado o plano de ação da Entidade 
CADEQ, para verificação da sua representação no 
segmento "Criança e Adolescente". Foram feitos alguns 
apontamentos que também devem ser corrigidos no 
mesmo prazo de sete dias. O Sr. Severino Eleno 
Mendonça, presidente da Entidade CADEQ, também fez 
a solicitação para futura eleição da cadeira de suplente do 
segmento da Criança e Adolescente, porém o prazo dele 
dentro do Conselho já foi expirado, e o mesmo já foi 
comunicado de que não poderia mais participar das 
reuniões, por enquanto, como conselheiro. E por fim, a 
Entidade ANE - "Associação Nacional de Esportes" 
solicitou a inscrição neste CMAS. Para esta solicitação, a 
Comissão de Inscrição reunir-se-á no dia treze, quinta-
feira, para analisar a documentação. Caso as entidades 
MEMPODERA e CADEQ tenham entregue os 
apontamentos corrigidos, será feita uma nova análise. 
Após, a devolutiva da Comissão, perante as solicitações 
de inscrição, será apresentada em plenária para 
conhecimento e votação. A senhora presidente informa 
também que a Comissão de Ética analisou a denúncia 
realizada pelo cidadão, senhor Flávio, contra o gestor, e 
ela decidiu pelo envio de ofício a SEMAS a fim de 
solicitar esclarecimentos sobre o teor da denúncia. O 
prazo de dez dias úteis para a resposta venceu dia sete de 
maio, sendo cobrada por este CMAS via contato 
telefônico e e-mail. A senhora Simone Lopes explana que 
a resposta já chegou, e que colocará em pauta na próxima 
reunião extraordinária, pois contará com a presença do 
conselheiro Bruno Hoshino, representante da OAB, para 
análise jurídica da mesma. Prossegue informando que este 
CMAS encaminhou ofício a SEMAS e ao Senhor Prefeito 
Ademário Oliveira, solicitando a observação do 
cumprimento dos requisitos de infraestrutura dos 
equipamentos CRAS para a ocupação dos novos 
servidores. A prefeitura já respondeu o ofício, solicitando 
que a SEMAS cumpra as medidas necessárias. Informa 
também que o Conselho encaminhou ofício para o Fundo 
Social solicitando aviso prévio referente a entrega de 
cestas básicas para prosseguimento do acompanhamento 
pela Comissão da Covid-19, quais fazem parte os 
conselheiros: Herickson Polier, Gustavo D'Leon Santana 
e Simone Aparecida dos Santos Lopes. O último 
informativo que eles enviaram foi referente à entrega das 
cestas no dia seis e dia sete de maio. Explana também que 
o Conselho já tem a devolutiva da SEMAS, juntamente 
com o Fundo Social, tanto das entregas, como dos 
números de cestas. Das 400 (quatrocentos) cestas, 330 
(trezentos e trinta) foram entregues. Ressalta que este 
CMAS já tem a documentação solicitada pela SEMAS. A 
senhora presidente destaca que, caso algum dos 
conselheiros queira tomar conhecimento do dia, do 
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receitas e despesas municipais. Ele informa que esse 
relatório apresenta aos conselheiros, as receitas e 
despesas de janeiro fevereiro, e de março e abril, ou seja, 
tudo que entrou no Fundo Municipal de Assistência 
Social, seja vínculo 2, que é o vínculo estadual, vínculo 5 
que é o federal, e todos os gastos também. Contém 
também como está caracterizada a Rede de Assistência 
Social no Município. Sr. Júlio ressalta que, do ponto de 
vista municipal, o orçamento aprovado equivale a R$ 
16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), e observa que 
há um artigo na Lei deste Conselho que exige também um 
relatório semestral. O Sr. Júlio informa que organizou a 
apresentação do relatório em três partes: Emendas 
Impositivas, Proteção Social Básica e Proteção Social 
Especial. A senhora Simone Lopes ressalta que as 
Emendas expostas tratam-se das Emendas Impositivas do 
ano de 2020, pois as de 2021 foram destinadas a Secretaria 
de Saúde para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. 
O Sr. Júlio explica que há gastos em 2021, referentes as 
Emendas de 2020. Prossegue informando que de 
Emendas Impositivas pagas em 2021, ou seja, restos a 
pagar do exercício de 2020, são R$ 174.708, 00 (cento e 
setenta e quatro mil, setecentos e oito reais). No âmbito da 
Proteção Social Básica, os gastos são de R$ 60.885,31 
(sessenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e 
um centavos), e no caso da Proteção Social Especial, o 
gasto é de R$ 194.291,00 (cento e noventa e quatro mil, 
duzentos e noventa e um reais). Salienta que essas são as 
despesas de janeiro e fevereiro. Informa que, no que se 
refere a Receita de janeiro e fevereiro, é importante 
explanar que não obteve entrada do ponto de vista Federal 
e Estadual, porque os repasses começaram acontecer 
apenas no mês de março, porém há valores acumulados 
nas contas federais. Ressalta que a conta do ACESSUAS, 
que é uma conta em que estão trabalhando para reativar os 
repasses, tem R$ 61.216,39 (sessenta e um mil, duzentos e 
dezesseis e trinta e nove centavos), a conta do BPC escola 
tem R$ 3.557,77 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete 
reais e setenta e sete centavos), e a conta GBF, que houve o 
problema com os R$ 500.000,00 (vide ata nº 268 de 
19/02/2021), por enquanto tem R$ 649.220,25. Sr. Júlio 
ressalta que o processo com o pedido de devolução dos R$ 
500.000,00 da respectiva conta (GBF), já se encontra na 
Secretaria Municipal de Finanças. Prosseguindo, informa 
que a conta do GeSUAS possui R$ 45.725,55 (quarenta e 
cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e 
cinco centavos), já a conta da Proteção Básica, que com a 
Rede completa, poderão começar a utilizar, tem R$ 
1.557.942,98 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete 
mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito 
centavos), e a conta da Proteção Especial, no último dia de 
fevereiro, tinha R$ 683.586,13 (seiscentos e oitenta e três 
mil, quinhentos e oitenta e seis reais e treze centavos). Ele 
explica que, diferentemente da verba federal que, quando 
sobra num exercício, acumula para o próximo exercício, a 
verba estadual que não é utilizada, precisa ser devolvida. 
Informa que a SEMAS possui 3 Emendas Parlamentares, 
sendo 2 federais e 1 estadual. A senhora Simone questiona 

representante da ACIC, abre a possibilidade de uma 
parceria com a ACIC, comércio local e a SEMAS para 
facilitar a aquisição dos itens do cartão alimentação no 
comércio de Cubatão, o que é endossado pelos demais 
conselheiros, pelos convidados e pela presidente. A 
abertura do PMAS, após explanação da senhora Ariella, é 
posta para votação, sendo aprovada por UNANIMIDADE 
pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, a senhora 
Ariella, apresenta o Plano Municipal de Educação 
Permanente SEMAS/Cubatão. Ela informa que está 
trazendo novamente esta proposta, pois foi apresentada em 
2017 neste CMAS, todavia existiam outras prioridades na 
época, e a SEMAS não possuía, praticamente, 
trabalhadores do SUAS na Rede, não conseguindo assim 
dar continuidade a proposta. Sendo assim, o programa foi 
aprimorado, pois existe a necessidade urgente da 
capacitação dos profissionais. A senhora Ariella ressalta 
que a proposta será apresentada conforme Resolução 
Nacional do CNAS, número 04 de 2013. Destaca que, a 
proposta, uma vez aprovada pelo Conselho, sendo feita 
uma Resolução, a Secretaria Municipal de Assistência 
Social consegue implementar de fato e garantir a educação 
permanente, para aprimorar a produtividade, e  melhorar 
tanto a qualidade da oferta do serviço, quanto a interação 
da Rede. O objetivo é capacitar toda a Rede SUAS do 
município de Cubatão. Prossegue, observando que a 
Educação Permanente vem para que a SEMAS consiga 
capacitar ao longo do exercício, ao longo do ano, toda a 
Rede, inclusive os conselheiros, pessoas que trabalham nas 
OSC's que estão devidamente inscritas neste CMAS, que 
tenham um caráter de assistência social, tendo ou não 
parceria vigente com a prefeitura. O programa será 
dividido em três eixos: Eixo Gestão do SUAS, para os 
gestores; em que está previsto doze encontros de 6 horas 
cada um deles, além da possibilidade de uma supervisão 
técnica de 36 horas/ ano; o segundo percurso formativo é o 
de provimento de serviços e benefícios socioassistenciais, 
o qual foi dividido em Proteção Social Básica e Proteção 
Social Especial, prevendo doze encontros a cada uma 
dessas proteções para ser realizado, portanto, com o 
serviço de rede direta, quanto com os serviços de rede 
indireta; e o terceiro eixo é o de Controle Social, onde estão 
previstos 14 encontros de 4 horas/aula cada. Ela aponta que 
é necessário formar um Núcleo Municipal de Educação 
Permanente e propõe que seja composto por dois 
profissionais de gestão, dois profissionais da proteção 
social básica da rede direta, dois profissionais da proteção 
social básica da rede indireta que esteja em vigência com a 
prefeitura, dois profissionais da proteção especial direta, 
dois profissionais da proteção social especial indireta e 
dois profissionais do Controle Social. A proposta de 
implementação do Programa de Educação Permanente foi 
p o s t a  p a r a  a  v o t a ç ã o ,  s e n d o  a p r o v a d a  p o r 
UNANIMIDADE pelos conselheiros presentes. Em 
seguida, o Sr. Júlio Evangelista cumprimenta a todos, se 
apresenta, e dá início a sua fala informando que a lei que 
institui o Fundo Municipal, no seu artigo quarto, apresenta 
a obrigatoriedade de apresentar relatórios bimestrais das 
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se a Emenda Federal destinada a Proteção Básica já foi 
disponibilizada, e o Sr. Júlio explica que está direcionada 
para a compra de automóvel e equipamento para os 
CRAS. Em prosseguimento, ressalta que em março e abril 
foram gastos com Emenda Impositiva 2020, o valor de R$ 
71.068,00 (setenta e um mil e sessenta e oito reais). 
Senhora presidente observa que é necessário se atentar 
para que, se não houver a compra das vacinas com as 
verbas destinadas a Secretaria Municipal, este dinheiro 
precisará voltar ao Fundo Municipal da Assistência 
Social. O Sr. Júlio ressalta que, caso o dinheiro referente 
as Emendas Impositivas 2021 não seja utilizado e volte 
para a Secretaria de Assistência Social, isto também será 
apresentado ao Conselho. O senhor Marcelo Borges, 
conselheiro representante da SMS, comunica que caso o 
dinheiro não seja gasto para a compra de vacinas, ele só 
poderá ser usado em 2022. Retomando aos saldos nas 
contas, o Sr. Júlio informa que, na Proteção Básica foram 
gastos R$ 57.329,92 (cinquenta e sete mil, trezentos e 
vinte e nove mil e noventa e dois centavos), e na Proteção 
Especial, R$ 288.065,21 (duzentos e oitenta e oito mil, 
sessenta e cinco reais e vinte e um centavos). Ele explica 
que outra movimentação no Fundo Municipal é o 
chamado "adiantamento", para compras e pequenos 
reparos. A senhora presidente questiona qual o valor do 
adiantamento, e o Sr. Júlio responde que acredita que o 
valor máximo é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais). Ele dá o andamento, informando que no ponto de 
vista das Receitas Federais e Estaduais, entraram R$ 
198.304, 23 (cento e noventa e oito mil, trezentos e quatro 
reais e vinte e três centavos) nos meses de março e abril. 
Destaca que as consultas são feitas no sistema da 
prefeitura (SMARsa), nas contas do Banco do Brasil e no 
site do MDS. Destarte, a conta do ACESSUAS foi pra R$ 
61.281,43 (sessenta e um mil, duzentos e oitenta e um 
reais e quarenta e três centavos), a conta do BPC passou 
para R$ 3.561,55 (três mil, quinhentos e sessenta e um 
reais e cinqüenta e cinco centavos), a conta do GBF em R$ 
649.910,00 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos 
e dez reais), a do GeSUAS R$ 45.774,13 (quarenta e cinco 
mil, setecentos e setenta e quatro reais e treze centavos), e 
a conta da Proteção Social Básica R$ 1.577.961,67 (um 
milhão, quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e 
sessenta e um reais e sessenta e sete centavos). A senhora 
Simone Lopes informa que, caso algum conselheiro não 
tenha real izado a impressão dos documentos 
apresentados, que foram encaminhados virtualmente, e 
queira ter acesso, eles estão disponíveis neste CMAS. O 
Sr. Daniel Rossi questiona, quanto a verba do estado, se a 
SEMAS conseguirá gastar o valor inteiro para não 
precisar devolver, e o Sr. Júlio explica que com a chegada 
dos novos servidores e a abertura de novos equipamentos, 
os valores Estadual e Federal muito provavelmente será 
gasto por completo, a fim de não onerar os cofres públicos 
(tesouro municipal). A presidente Simone Lopes informa 
que a próxima reunião ocorrerá em 14 de maio de 2021, no 
CMAS, localizado à Rua Salgado Filho, 227, Jardim 

Costa e Silva, Cubatão. 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 Ordinária.
                      

Simone Aparecida dos Santos Lopes 
Presidente do CMAS
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PORTARIA Nº 124
DE 18 DE MAIO DE 2021

488º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
72º DA EMANCIPAÇÃO

RICARDO DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara 
Municipal de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, e 
dando cumprimento à deliberação da Mesa da Câmara, 
RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ROBERTA TRAMONTINA, 
ocupante do cargo efetivo de ESPECIALISTA EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NM, Padrão de 
Vencimentos "25-A", para exercer em substituição o cargo 
de COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ARQUIVO I, 
enquanto perdurar o impedimento do titular, a partir da 
data de hoje.

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

Gabinete da Presidência, 18 de maio de 2021.

RICARDO DE OLIVEIRA
Presidente

ÁUREO TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA FAUSTO 
FILHO

Diretor-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 2977
DE 17 DE MAIO DE 2021

488º DA FUNDAÇÃO DO POVOADO
72º DA EMANCIPAÇÃO

RICARDO DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara 
Municipal de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

Artigo 1º - Ficam nomeados em Comissão Especial de 
Inquérito os vereadores: Rafael de Souza Villar - 
Presidente, Alessandro Donizete de Oliveira - Relator, 
Allan Matias Barboza de Souza, Guilherme dos Santos 
Malaquias, Marcos Roberto Silva, Roniele Martins da 
Silva e Sérgio Augusto de Santana - Membros, para, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, "INVESTIGAR POSSÍVEIS 
I R R E G U L A R I D A D E S  E  I L E G A L I D A D E S 

COMETIDAS PELA FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO 
XAVIER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE CUBATÃO", conforme o 
disposto no Requerimento nº 14/2021.

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

Registre-se. Comunique-se. Publique-se. Cumpra-se.

RICARDO DE OLIVEIRA
Presidente

ÁUREO TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA FAUSTO 
FILHO

Diretor-Secretário

Processo nº 330/2021 - Requerimento nº 14/2021
Autor: Rafael de Souza Villar
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