
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO 

 
ERRATA 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 19/2018 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 19/2018, publicado no Boletim do Município em 11 de 

maio de 2018, que dispõe sobre o chamamento público visando a seleção de propostas de 

organizações da sociedade civil apta a execução do Cadastro Único Federal e Programa no 

Município de São José dos Campos.  

Item 1 do edital de chamamento:  

Onde se lê: 

1.6. Será realizada uma sessão pública para informações e esclarecimentos sobre o presente 

edital, com início às 13h30min no dia 29/05/2018, no Centro de Formação do Educador (Cefe), 

situada na Avenida Olívio Gomes, n° 250, Santana– São José dos Campos/SP. 

 

Leia-se:  

1.6. Será realizada uma sessão pública para informações e esclarecimentos sobre o presente 

edital, com início às 13h30min no dia 11/06/2018, na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, 

situada na Rua Henrique Dias, n° 363, Monte Castelo – São José dos Campos/SP. 

 

Item 7 do Termo de Referência 

Onde se lê: 

7. OBJETIVOS: 

Cadastramento de famílias de baixa renda, seja por busca ativa ou por procura espontânea; 

atualização e revisão cadastral para saber se as famílias beneficiárias, com cadastros sem 

atualização há mais de dois anos, continuam atendendo às regras para recebimento dos 

benefícios; averiguação cadastral para verificação das informações declaradas pelas famílias no 

Cadastro Único, sejam ou não beneficiárias do Bolsa Família.  

 

Leia-se: 

7. OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GERAIS: Executar e operacionalizar o sistema do Cadastro Único no município de 

São Jose dos Campos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Cadastrar as famílias de baixa renda, seja por busca ativa ou por procura espontânea. 

 Atualização e revisão cadastral para identificar as famílias que ainda se encontram 

dentro dos critérios do programa. 
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 Registrar informações sobre os recursos impetrados pelas famílias beneficiarias do 

Programa Bolsa Família contra sanções, devido descumprimento das condicionalidades.  

 Averiguar as denúncias quanto ao recebimento indevido de benefícios vinculados ao 

Cadastro Único. 

 Cadastrar as famílias e indivíduos no SIAS – Sistema de Informações da Assistência 

Social. 

 Cumprir os prazos estabelecidos pelo Governo Federal para atualização cadastral, 

averiguação das auditorias e outras demandas apresentadas. 

 

Publique-se.  

 

São José dos Campos, 03 de junho de 2018. 

 

 

 

EDNA LUCIA DE SOUZA TRALLI 

Secretária de Apoio Social ao Cidadão 

 


