P re fe i t u ra M u n i c i p a l d e J a b o t i c a b a l
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem como da Resolução CNAS n.º
21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram
a dispensa de chamamento público, o Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade – Acolhimento
Institucional – Modalidade Unidade Institucional para crianças e adolescentes, no âmbito do município de
Jaboticabal:
Nos termos do Processo Administrativo nº15269-2/2018 objeto desta justificativa, ficou demonstrado que a
Sociedade Cristã Irmão Vicente - SECIV possui convênio vigente para atendimento dos usuários; Que o presente
Termo de Colaboração representa a manutenção das metas (usuários) já em atendimento pela referida
Organização da Sociedade Civil, Considerando que a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, disciplina que os serviços de proteção social especial de alta
complexidade , acolhimento institucional modalidade Unidade Institucional, está previsto o acolhimento
provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com
deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco
pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua
função de cuidado e proteção. As unidades não devem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico
e sócio-econômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos, tendo como objetivos
acolher e garantir proteção integral, vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o auto-cuidado. Considerando ter esse
serviço, como base de trabalho, a questão da acolhida/recepção, escuta e construção de um plano individual de
atendimento, há a importância da criação de um vínculo, tanto com a equipe técnica como também com os
educadores que acompanham as questões da vida diária de cada indivíduo, sendo que estes buscam segurança
no serviço para o alcance de sua autonomia. Considerando que sempre que se fez necessária a transferência,
observa-se o impacto negativo que isso causa nos sujeitos, causando-lhes sofrimento emocional e consequente
desorganização, provocando prejuízos sociais e emocionais, em alguns casos, irreversíveis. Faz-se importante a
dispensa do chamamento para organizações da sociedade civil que executam programa de acolhimento, como
forma de assegurar que não haja rompimentos de vínculos com os quais convivem diariamente
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem como
as disposições específicas Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência,
cujo cumprimento foi devidamente atestado neste processo administrativo.
Jaboticabal, 04 de Outubro de 2018
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