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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 
EXTRATO  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018  
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e competências, e em 
atendimento às disposições do art. 32, §1º da Lei Federal n.º 13.019 de 2014, e alterações, 
bem como da Resolução CNAS n.º 21/2016, e no âmbito do município de São José do Rio 
Preto, art. 37, §1º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, torna público o EXTRATO da 
Justifica de Dispensa de Chamamento Público para escolha de Organização da Sociedade 
Civil, que executará em regime de mútua cooperação, o Serviço de Acolhimento Institucional 
compartilhado entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde para atendimento 
a crianças e aos adolescentes com transtornos mentais. 
Objeto: a parceria destina-se a acolher e garantir proteção integral contribuindo para a 
prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, 
restabelecer vínculos familiares e/ou sociais. Possibilitar a convivência comunitária e promover 
acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às 
demais políticas públicas setoriais, favorecendo o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, 
capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia.  
Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e 
externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 
Acompanhar as famílias de origem das crianças e adolescentes com transtorno mental durante 
o período de acolhimento, com vistas à reintegração familiar sendo o acompanhamento 
prolongado por mais seis meses após a reintegração familiar efetivada, e referenciamento ao 
CRAS do território após esse período, além de inserção nas demais políticas públicas. 
Tipo de parceria: Termo de Colaboração.  
Valor global da parceria: até R$ R$ 534.000,00 (Quinhentos e trinta e quatro mil reais).  
Vigência do Termo de Colaboração: 01/05/2018 a 30/04/2019. 
Organização da Sociedade Civil - OSC: Comunidade Só Por Hoje – CNPJ: 00.734.543/0002-
13. 
Endereço da OSC: Av.  Alberto Andaló, s/n  - Centro  – S. J. Rio Preto/SP. 
Gestor da Parceria:  Camila Pacífico Sparvoli 
Faz-se importante à dispensa do chamamento para a execução do Serviço de Acolhimento 
Institucional compartilhado, como forma de agilizar o atendimento as crianças e adolescentes 
com transtorno mental, garantindo proteção integral e prevenir o agravamento de situações de 
negligência, violência e ruptura de vínculos, bem como, o fortalecimento dos vínculos com os 
educadores e equipes técnicas com os quais irão conviver diariamente.  
Considerando que a equipe técnica apontou a necessidade da implementação de uma casa de 
acolhimento compartilhada com cuidadores e parceria técnica com a Secretaria Municipal de 
Saúde, em virtude do esgotamento mental de um único cuidador, mãe social, para prover 
cuidado e supervisão para acolhidos com diversas idades e demandas singulares dos 
adolescentes com transtorno mental.   
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI  da Lei Federal 
n.º13.019/2014 e alterações, art. 35, IV do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, e alterações, bem como, as disposições específicas da Resolução n.º 21 de 24 de 
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, cujo cumprimento foi 
devidamente atestado no processo administrativo.    
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e §2º do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017, e alterações, abre-se o prazo de cinco dias a contar desta publicação para 
impugnação à esta justificativa.  
São José do Rio Preto/SP,  20 de abril de 2018.  
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi 
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