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CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – SEOP
Fica notificado o ENGº GUSTAVO DE OLIVEIRA EVANGELISTA – CREA Nº 5070308121,   processo nº 1250/2020 
para a retirada  do  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO   do  Imóvel,  sito  a  Rodovia  Cônego  Domênico  Rangoni  
SP 55, Km 260+850m Gleba 1 Área 29B.

 Cubatão, 18 de agosto de 2021.

RAFAEL SILVA LESSNAU –
Serviço de Expediente de Obras Particulares

“488º da Fundação do Povoado e 72º da Emancipação”.

INDEFERIMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS – SEOP
Fica notificado o ENG.º JOÃO CARLOS GUERRA - CREA- 5060091636- Processos- nº 9019/2008 e 
nº1245/1960,relativo ao INDEFERIMENTO das Aprovações dos Projetos, com fundamento no §1º Art. 49 da Lei nº 
2514/1998 por “Não Atendimento ao Comunicado.”
 
.                                                                         Cubatão, 18 de agosto de 2021.

RAFAEL SILVA LESSNAU –
Serviço de Expediente de Obras Particulares

“488º da Fundação do Povoado e 72º da Emancipação”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADO VISA

O Serviço de Vigilância Sanitária do Município de Cubatão/SP, comunica a aprovação do cadastro para aquisição e 

comercialização de medicamentos de uso sistêmico a base de substâncias da Lista C2 (retinóide) da Portaria SVS/MS nº 

344/98 e de suas atualizações da empresa abaixo descrita:

Nome da instituição: DrogariaJardim Costa e Silva EIRELLI, 

CNPJ:31.366.262/0001-06

Endereço: Rua Marechal Rondon nº 126 - bairro Parque Fernando Jorge - Cubatão/SP, 

Farmacêutica responsavel técnica: Elaine Maez – CRF/SP: 97.514

Número de Cadastro – CEVS: 3513500401-477-000109-1-0

Cubatão, 29 de junho de 2021

Dr. Ivan P. Machado

Chefe do Serviço de Vigilância Sanitária
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NOTIFICAÇÃO SEMAS – 046/2021 

Termo de Colaboração – nº  024/2014 

Processo de Tomada de Contas Especial -  P.A. Nº 10128/2020

Prezado Senhor  Representante Legal  da  Associação Unidos 

CNPJ da OSC  - nº 08.004.142/0001-39

Endereço: Av. Tiradentes, n°100 – Parque Fernando Jorge – Cubatão/SP 

E-mail de contato da OSC: lula.karate@bol.com.br

Assunto: notificamos a  Organização da Sociedade Civil  que o relatório final  da Tomada de Contas Especial está 

disponível para consulta presencialnas dependências do órgão gestor – Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS, a partir de 19 de agosto de 2021, mediante agendamento prévio que pode ser feito via e-mail: 

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

Irregularidade: Após a não apresentação da prestação de Contas por parte da OSC Associação Unidos dentro do prazo 

estabelecido pela legislação vigente, à época dos fatos, foi aberto processo de Tomada de Contas Especial 10128/2020, 

recém-finalizado pelo órgão gestor. 

Prazo: o prazo para consulta e defesa é de 20 (vinte) dias corridos, a partir da publicação desta. Decorrido o prazo sem que 

haja manifestação, o processo será encaminhando aos demais setores competentes para providências cabíveis.

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 290 – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Ao décimo dia do mês de agosto 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: Thamires Alcantara Fagundes, Marcelo Borges Moreira, Joaquim 

Eduardo Teixeira, Lívia Aparecida Silva Souza, Gustavo D'Leon Santana, Paula Ravanelli Losada, Elda de Azevedo 

Bernardino, Marlene da Cruz de Almeida, Viviane Sampaio, Mariana Bandim Jacomete da Silva, Gilson Araújo Lima, 

Herickson Polier Costa, Dirlei Medeiros dos Santos, e convidados, os senhores Julio Evangelista Santos Junior e Nathaan 

Meneses dos Santos. Os conselheiros: Wilson Dias dos Santos Junior, Angela de Fatima dos Santos, e Gessivaldo Assis da 

Silva justificaram a ausência. A reunião foi presidida pela senhora Thamires Alcantara Fagundes, que saúda a todos e faz a 

leitura da pauta, conforme Edital de Convocação: Leitura da ata anterior; Situação da OSC ADRA – estabelecimento de 

novas parcerias e continuidade das parcerias existentes; Composição das Comissões Permanentes do CMAS; e Assuntos 

Gerais. Em prosseguimento, a presidente Thamires Alcantara, informa que na data de ontem (09/08/2021) a SEMAS 

encaminhou ofício solicitando a inserção de dois assuntos na pauta, quais sejam: aprovação da alteração do Plano de  

Trabalho do CAMP – Emenda Federal e indicação de conselheiros a compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação da 

parceria entre Entidade Abraço e PMC. Ela informa que o pleito é soberano para decidir o aceite ou não de inclusão na pauta, 

colocada em votação a inserção dos assunto na pauta é aprovada por UNANIMIDADE pelos conselheiros. A senhora 

presidente solicita a 1ª Secretária, senhora Mariana Bandim Jacomete da Silva, a leitura das atas 287 e 288, sendo ambas 

aprovadas pela Plenária. A senhora Paula questiona acerca da publicação das atas, se são feitas anteriormente à aprovação da 

Plenária, ao que foi respondido pela senhora presidente que sim. Ao que a senhora Paula sugere que a ata seja aprovada em 

assembleia antes de ser publicada. A senhora Mariana Bandim explica que, muitas vezes há a necessidade da celeridade na 

publicação da ata, pois ela é encartada em processos que se encontram em tramitação, a fim de que não prejudiquem o 

andamento dos mesmos. Dando sequência a presidente Thamires Fagundes inicia o primeiro assunto da pauta. Informa que, 

no dia 16 de julho este Conselho recebeu ofício da SEMAS informando sobre a situação de impossibilidade de 

estabelecimento de novas parcerias e de recebimento de recursos pela OSC ADRA. Diante dessa informação, foi convocada 

a Comissão Permanente de Financiamento para analisar a documentação e demanda. A senhora presidente convida o 

mailto:lula.karate@bol.com.br
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mailto:dieps@cubatao.sp.gov.br
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conselheiro Herickson Polier, membro da comissão, para explanar referente ao relatório elaborado. Ele informa que a 

Prefeitura e a ADRA possuíam parceria no valor de R$ 131.994,00, a qual teve sua prestação de contas, do Projeto 

“Sonhando Alto” ano 2016, julgada irregular pelo Tribunal de Contas, tendo sido constatadas as ocorrências de: não 

elaboração do parecer conclusivo; não apresentação do Termo de Ciência e de Notificação; e descumprimento da Lei de 

Acesso à Informação tanto pelo Órgão Público quanto pela Entidade Conveniada; e que, além disso, a entidade ADRA 

apresentou recurso com a alegação de citação nula, o qual foi indeferido, restando as penalidades de devolução do valor 

integral da parceria, o não recebimento de novos repasses, e aplicação de multa à Prefeita da gestão anterior. Na sequência, a 

presidente Thamires Fagundes informa que em 29 de julho, este CMAS recebeu ofício da SEMAS informando que a 

situação já estava superada e que a OSC já estava apta a formalizar novas parcerias e receber recursos, tendo em vista que a 

OSC assinou Termo de Confissão e parcelamento de débito fiscal e já efetuou o pagamento da 1ª parcela.  A senhora Marlene 

solicita a fala, que lhe é concedida, e informa que a ADRA, à época dos fatos, cumpriu com todas as metas, sendo a sentença 

exarada por carência de cumprimentos de ações em responsabilidade da administração pública. Ela observa que a PMC 

suspendeu os repasses, porém a prestação de serviços da OSC ADRA não foi suspensa. Propõe que a PMC envie, a cada ano, 

os pareceres conclusivos das parcerias às respectivas OSC's. A senhora Paula explica que toda e qualquer decisão do TCE 

pode ser questionada, pois ele não possui função jurisdicional, e sim de assessoramento ao legislativo. Ela propõe que a 

PMC esclareça, por meio de suas redes oficiais e SECOM/Portal da Transparência, a inocência de Entidades Sociais 

sentenciadas onde a falha se deu ao não cumprimento de ações pela administração pública. Fala que é corroborada pelos 

conselheiros Herickson Polier, Marlene, Gustavo D'Leon, Lívia Aparecida, e demais. Em discussão a proposta de 

encaminhamento de oficio a SEMAS solicitando a divulgação de tais questões foi aprovada pela plenária. As conselheiras 

Thamires e Mariana relatam que a SEMAS com a chegada dos novos servidores está organizando os fluxos e sanando as 

pendências e empenhada em melhorar os processos de forma celere. O senhor Joaquim Eduardo informa que o site da 

Prefeitura está em fase de mudanças de sistema, no momento em responsabilidade da PRODATA, e que, tão logo, poderá ser 

alimentado e acessado a aba referente ao portal da transparência. Prosseguindo com a pauta, a senhora presidente Thamires 

informa que a Comissão Permanente de Inscrição de Organizações da Sociedade Civil está com uma vaga em aberto, devido 

a saída do conselheiro Severino, por motivo de expiração do mandato. Sendo assim faz-se necessária a substituição de 

membro representando a sociedade civil. Destarte, o conselheiro Herickson Polier se candidata a preencher a vaga, o que é 

aprovado por UNANIMIDADE pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, diante da aprovação de inserção da pauta 

aprovada em plenária e para explanar sobre a análise da proposta de alteração do Plano de Trabalho do CAMP, referente a 

Emenda Federal de R$ 100.000,00 da deputada federal Rosana Valle, a senhora Thamires Alcantara convida os senhores 

Júlio Evangelista e Nathaan Meneses a comporem a mesa. O senhor Júlio inicia se apresentando e apresenta também o 

senhor Nathaan como assistente social do setor de Gestão da Informação, atrelado a DIEPS. Ele destaca que ao subir 

informações para o sistema do Ministério da Cidadania, SIGTv, este apontou inconsistências nas informações da OSC 

ADRA e plano de trabalho do CAMP. O primeiro já sanado pela SEMAS,  sendo que a alteração foi referente ao CNEAS. 

Com relação ao do CAMP que foi necessário a alteração do Plano de Trabalho, o senhor Herickson, enquanto conselheiro 

representante da OSC CAMP, informa que a alteração se deu ao fato do Ministério da Cidadania solicitar diminuição no 

número de equipamentos de telefonia e armários a serem adquiridos, tendo por base a metragem do espaço físico que a 

Entidade dispõe, deste modo houve a alteração de 15 para 07 aparelhos telefônicos e de 20 para 10 armários para pasta 

suspensa, colocada em deliberação as alteração foram aprovadas por UNANIMIDADE pelos conselheiros, com 

encaminhamento de serem atualizados os sistemas que se fizerem necessários. Seguindo com a pauta, conforme solicitação 

da SEMAS, a presidente Thamires Fagundes informa que o CMAS necessita indicar conselheiros a compor a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação para a parceria que será firmada entre Entidade Abraço e PMC, no que tange a prestação de 

Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos de ambos os sexos e Acolhimento Institucional para Pessoas e Famílias 

em Situação de Rua. A senhora Lívia Aparecida demonstra interesse em fazer parte de ambas as comissões, como titular e 

suplente, respectivamente. O suplente do Sr. Gessivaldo, o senhor Gilson, entra em contato telefônico com o mesmo e 

informa que ele tem interesse em participar como suplente da Comissão referente ao Serviço de Acolhimento Institucional 

para Idosos de ambos os sexos. A senhora Elda de Azevedo demonstra interesse em participar como titular da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação para a prestação de Serviço de Acolhimento Institucional Pessoas e Famílias em Situação de 

Rua. Sendo a composição das comissões aprovada por UNANIMIDADE pelos conselheiros. A presidente Thamires 

Fagundes prossegue convidando a senhora Amanda Hirata, técnica administrativa deste Conselho, a compor a mesa a fim de 

que reverbere, ainda em assuntos gerais, os documentos expedidos e encaminhados ao Conselho. Dra. Paula, solicita a 

palavra para que possa compartilhar ação de iniciativa popular para instituir o projeto de lei para inserção da renda básica no 

município de Cubatão, sendo que para isso faz-se necessária o recolhimento de 5.000 assinaturas de leitores de Cubatão.  

Dando continuidade é realizada a leitura dos ofícios enviados, tendo sido eles: para OSC's e conselheiros, os ofícios 
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circulares nº 003 e 004/2021 – referentes ao encaminhamento de edital para captação de recursos privados da Fundação 

grupo Volksvagen; Para SEMAS, o ofício nº 107/2021, no dia 20/07/2021, informando referente à renúncia do conselheiro 

Bruno, apresentada em 19/07/2021; Para o Fundo Social Solidariedade, o ofício nº 108/2021 informando sobre atualização 

da mesa diretora do CMAS; para o CAMP,  o ofício nº 109/2021 no dia 22/07/2021 agradecendo o empréstimo de caixa 

acústica e microfone; Para as OSC's APROSES, CAMP, Casa de Emaús e Lar Fraterno,  enviados os ofícios nº 110, 111, 112, 

113/2021 no dia 27/07/2021 informando a eleição de delegado para conferência estadual; Para a SEMAS, enviado o ofício 

nº 114/2021 no dia 27/07/2021 informando sobre atualização da mesa diretora do CMAS e demais novos conselheiros, para 

atualização no sistema; ainda para a SEMAS, enviado o ofício nº 115/2021 no dia 27/07/2021 solicitando informações 

referente aos benefícios eventuais, tendo em vista a aprovação de abertura de sistema para inserção aprovada na plenária de 

11de maio de dois mil e vinte e um; para a DRADS, ofício n° 116/2021 no dia 27/07/2021 informando sobre atualização da 

mesa diretora; para a SEMAS, ofício nº 117/2021 no dia 29/07/2021 solicitando informações sobre o processo de 

chamamento público para serviço de acolhimento de pessoa idosa e pessoa em situação de rua; o conselheiro Dirley, informa 

que as entidades Lar Fraterno e Casa de Emaús não receberam respostas escritas de questionamentos realizados a SEMAS 

referente ao processo de chamamento e solicita apoio e gestão do CMAS para que as entidade recebam essas respostas por 

escrito, questão que é apoiada pelos demais conselheiros e que o encaminhamento será o envio de oficio a SEMAS, 

solicitando a resposta.  Continuando a leitura dos ofícios enviados: para o DEIT, enviado o ofício nº 118/2021 para a retirada 

para de equipamentos de informática para avaliação; para a SEMAS, os ofícios nº 119 e 120/2021 com as folhas de ponto dos 

servidores; para a CASM, ofício nº 121/2021 informando que o Sr. Severino não é mais conselheiro, tendo em vista o 

mandato expirado conforme plenária de 02 de março de dois mil e vinte e um; para a ACIC e CIESP foram enviados os 

ofícios nº 121 e 122/2021 referentes à ocupação de cadeira dos Clubes de servir, foi explanado que por equivoco foi 

solicitado a ACIC e CIDE/CIESP a indicação de representantes para ocupar como conselheiro a cadeira de clubes de servir, 

porém após analises e consulta a PGE, chegou-se a conclusão que tais órgãos não se encaixam em tal segmento, sendo assim 

foi encaminhado ofício aos mesmos informando tal questão. O CMAS encaminhará e fará gestão para que clubes de servir 

(Lios, Rotary, Soroptimista e outros) façam indicações para concorrer a cadeira. Após, realizada a leitura dos documentos 

recebidos, tendo sido eles: da Câmara, no dia 19/07/2021 informando o requerimento do vereador Alessandro referente 

força tarefa para regularização das OSC's; da DRADS, no dia 23/07/2021, com as retificações no Programa Bolsa do Povo – 

transferência de recursos financeiros para entes familiares que perderam familiares para a COVID-19; Da DRADS, no dia 

23/07/2021 informando a alteração do prazo para 31/12/2021 para entidades apresentarem documentação anual; da OSC 

Abraço, no dia 28/07/2021 solicitando inscrição de serviços neste CMAS; da SEMAS relatório contendo as informações 

referente a Ação Acolher e Aquecer promovida pela secretaria no período de 28/07 a 21/08/21, sendo ressaltado que a ação 

teve um impacto positivo e serviu como experiência para novas ações e serviços. A Dra. Paula, sugere a plenária que seja 

solicitado informações referente aos motivos e critérios utilizados para justificar a suspensão do atendimento do 

equipamento Bom Prato aos finais de semana, a questão após discussões pertinente foi aprovada pelos presentes.   Assim 

como nada mais havia a ser tratado, a senhora Thamires Alcantara Fagundes, Presidente deste CMAS, agradece a presença 

de todos e dá por encerrada a Reunião Ordinária.

Thamires Alcantara Fagundes

Presidente CMAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Termo Aditivo de Prorrogação Contratual nº 002/2021 do Contrato nº 002/2019 (Fundo de Previdência). 
Pregão nº 006/2019.
Objeto: Prestação de serviços para licenciamento de programas de computador 
Contratada: Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda. 
Prazo: 12 meses a partir de 16/07/2021. 
Valor: R$ 363.600,00 (trezentos e sessenta e três mil e seiscentos reais).

Contrato nº 005/2021.
Pregão nº 001/2021.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de 
salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.
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Contratada: Liderart Serviços de Apoio a Edifícios Eirelli
Prazo: 30 meses a partir de 13/08/2021. 
Valor: R$ 178.986,60 (cento e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Cubatão, 18 de agosto de 2021.

Mauricio Garcia Simonato
Superintendente.

AVISO DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 2021008296. EDITAL DE CONVITE N.º 08/2021. ABERTURA: 25/08/2021, ÀS 10 HORAS. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DAS UNIDADES 
HABITACIONAIS DA VILA ESPERANÇA ETAPA 1 - FASE 1, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO 
EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.

Considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 11.211 DE 14 DE ABRIL DE 2020, e ainda, considerando as restrições 
impostas pelo surto do novo Coronavírus - COVID-19, conduziremos o certame com as seguintes restrições:

- Será permitida a presença de apenas 1 representante por empresa na sala de licitações;

- Recursos e contrarrazões referentes às decisões da Comissão deverão ser apresentados exclusivamente de forma eletrônica 
no e-mail dsu@cubatao.sp.gov.br devidamente assinados por representante legal da empresa que comprove ter poderes para 
tal ato, respeitando os prazos estabelecidos em edital.

O Edital poderá ser obtido através do site www.cubatao.sp.gov.br. Informações através do telefone (13) 3362-4065.

Cubatão, 18 de Agosto de 2021.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos



Ano III - Nº 797 Poder LegislativoCubatão, quarta-feira, 18 de agosto de 2021

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

NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA

Diário Oficial Eletrônico de Cubatão

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

