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DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC Nº 04/2018 
 
Valor Total previsto: R$ 635.046,44 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil Quarenta e Seis Reais 
e Quarenta e Quatro Centavos) 
 
Tempo de vigência: até 08/09/2019 

 
JUSTIFICATIVA  

 
Trata-se de dispensa de chamamento público da Secretaria de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC para formalização de parceria com o Instituto 
Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI, inscrito no CNPJ nº 03.893.350.0001/12 para 
execução de serviço de acolhimento institucional para jovens no Município de Belo 
Horizonte. 
 
Este serviço oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de jovens maiores de 
18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com 
vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e 
auto sustentação. O atendimento deve apoiar a construção e o fortalecimento de vínculos 
comunitários, a integração e participação social e o desenvolvimento da autonomia das 
pessoas atendidas. O serviço deve ser desenvolvido em sistema de autogestão ou 
cogestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. Deve 
contar com equipe técnica de referência para contribuir com a gestão coletiva da moradia 
(administração financeira e funcionamento) e para acompanhamento psicossocial dos 
usuários e encaminhamento para outros serviços, programas e benefícios da rede 
socioassistencial e das demais políticas públicas. 
 
Esse acolhimento será destinado a jovens entre 18 e 21 anos após desligamento de 
serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Possui tempo de permanência 
limitado, podendo ser reavaliado e prorrogado em função do projeto individual formulado em 
conjunto com o profissional de referência. O atendimento deve apoiar a qualificação e 
inserção profissional e a construção de projeto de vida. O acolhimento para jovens deve ser 
organizado em unidades femininas e unidades masculinas, garantindo-se, na rede, o 
atendimento a ambos os sexos, conforme demanda local, devendo ser dada a devida 
atenção à perspectiva de gênero no planejamento político-pedagógico do serviço. O serviço 
deverá ser organizado em consonância com princípios, diretrizes e orientações constantes 
no documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes”. 
 
Assim, é possível verificar mensalmente o número de adolescentes que atingem sua 
maioridade nas unidades de acolhimento do município, sem perspectiva de reintegração 
familiar ou condições de viver com autonomia, o que nos coloca a urgência para a 
implantação desse serviço. Atualmente foram identificados aproximadamente 23 (vinte e 
três) acolhidos com perfil para inclusão no serviço de acolhimento. 
 
Neste sentido, a SMASAC optou por realizar a parceria junto ao IJUCI, devido a sua 
experiência no acolhimento institucional para o público da Assistência Social: 
 
- Abrigo Tia Branca 
 Processo Administrativo: 01.102.165.16-34 
 
 
- Casa Bola de Gude 
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 Processo Administrativo: 01.161.587.16-88 
 
- Casa Nosso Lar 
 Processo Administrativo: 01.162.665.16-25 
 
- Casa Aquarela 
 Processo Administrativo: 01.153.570.16-20 
 
- Casa Travessia 
 Processo Administrativo: 01.102.208.16-45 
 
Nas duas unidades será adotada metodologia condizente com a modalidade de acolhimento 
denominada pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais como “semelhante a 
uma residência”. Os processos de trabalho adotados na modalidade “semelhante a uma 
residência” permitem um atendimento mais qualificado ao usuário com a oferta de um 
acolhimento integral, dia e noite, que propicia a construção de um planejamento individual 
para a superação das vulnerabilidades, visando à reconstrução dos vínculos familiares e 
comunitários, a inserção em programas de qualificação para o trabalho, a articulação com 
as redes de saúde e educação, entre outras ações. 
 
O Município de Belo Horizonte, amparado pela implementação do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS e o entendimento trazido por ele, adotou para a execução de 
serviços socioassistenciais a modalidade parceria, ou execução partilhada. Assim as ações 
desenvolvidas nestas unidades ficam a cargo de organizações da sociedade civil - OSC por 
meio de parcerias firmadas com o Município de Belo Horizonte. 
 
Considerando a possibilidade de dispensa de chamamento público, trazida pela Lei Federal 
nº 13.019/2014 em seu artigo 30, VI, a Secretaria de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania definiu a OSC devido à competência demonstrada na gestão das 
parcerias existentes, bem como seu prévio credenciamento junto a referida Secretaria. 

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do 
chamamento público: 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas por 
organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão 
gestor da respectiva política.           

Essa publicação visa atender a lei nº 13.019/2014, ficando concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para impugnação desta justificativa, a contar de sua publicação. 
 
A impugnação por escrito deverá ser entregue na Secretaria de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Cidadania, situada na Rua Tupis, 149 – 11º Andar/Gabinete. 
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