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1 

RESOLUÇÃO Nº. 09/2018 

 

Dispõe sobre a criação da Comissão Temática para acompanhamento e controle social do 

Programa Bolsa Família – Gestão 2018/2020  

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – C.M.A.S., no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei Municipal nº. 971, de 14 de Dezembro de 1995, faz saber que:  

 

Considerando a Lei nº. 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que estabelece, no caput do 

art.8º, que a execução e a gestão do Programa Bolsa Familia são públicas e 

governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de 

esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação 

comunitária e o controle social;  

 

Considerando o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, que estabelece que o 

controle social do Programa Bolsa Família, por decisão do Poder Público Municipal, 

poderá ser realizado por conselho ou instância anteriormente existente, garantidas a 

paridade entre governo e sociedade civil;  

 

Considerando a Resolução CNAS nº. 15, de 05 de junho de 2014, que orienta os 

Conselhos de Assistência Social – CAS quanto à sua organização e ao seu funcionamento 

como instância de participação e controle social do Programa Bolsa Família – PBF; 

 

Considerando a Resolução CNAS nº. 18, de 15 de julho de 2013, que estabelece como 

metas até 2017, regularizar os Conselhos Municipais de Assistência Social como 

Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família, dentre outras metas previstas no 

Pacto de aprimoramento do SUAS; 

 

Considerando a deliberação deste Conselho em Reunião Ordinária do 29 de Agosto de 

2018; 

 

RESOLVE: 

 

 Artigo 1º – Constituir a Comissão de Controle Social do Programa Bolsa Família, com 

representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, que será assim composta: 

  

 I – Conselheiros da Sociedade Civil:  

● Giovana Tavares da Silva - Representante de Entidades e Organizações da Assistência 

Social;  

● Beatriz Vieira de Souza – Representantes de Entidades e Organizações da Assistência 

Social;  

● Aline Ferreira Matteussi - Representante de Entidades e Organizações de Assistência 

Social;   

● Cleide Machado Guimarães – Representante da Associação de Pais e Mestres 

 

II – Conselheiros do Poder Público:  

● Silvana Cristina de Sousa Sestenaro - Representante da Coordenadoria Municipal de 

Promoção Social; 

● Maria Lúcia Grillo Cardoso - Representantes da Coordenadoria Municipal de Finanças 

e Suprimentos; 

● Silene Vanessa Vicelli – Representante da Coordenadoria Municipal de Saúde; 

● Silvana Maria Rubio de Oliveira – Representante da Coordenadoria Municipal de 

Educação. 

 

Artigo 2º – Poderão ser convidados colaboradores eventuais para auxiliar no trabalho 

desta Comissão, tais como, outros conselheiros; representantes de outros Conselhos ou 

Secretarias; representantes de outras instâncias, órgãos ou representações municipais 

relevantes, que atuem ou tenham ligação direta com o Programa Bolsa Família, bem 

como, prestadores de serviços pessoa física ou jurídica, consultores, dentre outros. 

 

Artigo 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Iracemápolis, 29 de Agosto de 2018. 

 

Thaís Larissa Olivatto Cardoso 

Presidente  

Conselho Municipal de Assistência Social 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca o Sr.LUIZ OTAVIO BARRETO POLIS 

para assumir o contrato permanente no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA referente ao Concurso Público 01/2015. Favor comparecer ao departamento de 

recursos humanos. 

Iracemápolis, 29 de Agosto de 2018. 

 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

Aviso de Abertura de Licitações - Pregão Presencial 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público a abertura do Edital de Pregão 

Presencial 40/2018, do tipo menor preço por item, que trata – se do registro de preços 

objetivando a eventual e futura aquisição de sacos de diversas medidas e tamanhos para 

acondicionamento de resíduos sólidos, fabricados dentro das normas da ABNT, de 

primeira qualidade, por fornecimento parcelado e a pedido. Valor anual estimado: 

R$ 176.410,56. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 12/09/2018, às 

09h00. Abertura do Edital de Pregão Presencial 41/2018, do tipo menor preço global, que 

trata – se da contratação de empresa especializada para atualização e regularização do 

cadastro imobiliário municipal. Valor total estimado: R$ 318.660,00. Sessão de entrega e 

abertura dos envelopes será no dia 13/09/2018, às 09h00, ambas na Sala de Licitações. 

Os editais e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta e 

retirada no site www.iracemapolis.sp.gov.br (Licitações). Outras informações e 

questionamentos somente pelo e-mail compras@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro. 

Iracemápolis/SP, 29 de agosto de 2018.  

Paulo Borba 

Diretor de Compras e Licitações 

 

 


