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CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

JUSTIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  PARA SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Referência:-  Processo Administrativo nº 04/2019 
                    - Edital de Chamamento Público nº 01/2019 – SEMAS/CMDCA                      
   Tendo em vista que compete a Secretaria de Assistência Social - SEMAS  a celebração de parcerias 
com Organização da Sociedade Civil – OSC’s e que a Secretária de Assistência Social é a ordenadora de 
despesas dos recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente 
segue a exposição de motivos: 
O Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, dispõe sobre as regras e 
procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública do Município e 
as organizações da sociedade civil de que trata a lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014; 
O município por intermédio da Secretaria de Assistência Social – SEMAS e o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente  - CMDCA, tornou público o Edital de Chamamento conforme a 
referência  visando à seleção de Organização da Sociedade  Civil – OSC e de Órgão da Administração 
Pública Municipal - OAPM  para a execução de ações complementares à política de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente a serem financiados integral ou parcialmente com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;   
O CMDCA enviou para a SEMAS a documentação de habilitação e as propostas selecionadas para a 

formalização das seguintes parcerias: 

 OSC             AÇÕES VALOR GLOBAL 

Asssociação de 
Pais e Amigos 
dos 
Excepcionais - 
APAE  

Projeto: Equoterapia 
Objetivo: Disponibilizar um método de reabilitação que 
utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas 
de saúde, educação e equitação. 
Público Alvo: 20 crianças e adolescentes de 04 a 17 
anos. 

 Até  R$ 349.739,51 
 
 

 
  

Associação 
Filantropica 
Mamãe Idalina - 
AMAI  

 

Projeto: Vem Ser o Futuro 
Objetivo: Ofertar oficinas de arte/cultura, esporte/lazer. 
Público Alvo: 240 crianças e adolescentes de 06 a 17 
anos e 11 meses.  

Até  R$ 349.969,14 
 
 
 

Associação 
Paraiso 

 
 
 

Projeto: Arte de Rua 
Objetivo: Oferecer atividades socioeducativas culturais 
esportivas e artísticas.  
Público alvo: 200 crianças e adolescentes de 06 a 17 
anos e 11 meses. 

Até  R$ 330.000,00 

Instituição  
Casa da 
Criança 

 
  

Projeto: Musica em Cena 
Objetivo: Promover a qualidade de vida a pessoa idosa 
e proporcionar acesso à educação musical de uma 
forma prazerosa, através do canto coral, buscando 
reativação da memória, melhoria na qualidade de vida e 
de saúde. 
Público alvo: 82 usuários dentre crianças, adolescentes, 
jovens e terceira idade com idades entre 08 a 80 anos. 
   

Até R$ 285.396,80 
 

Asssociação 
Renascer 

 
 

Projeto: Cozinha experimental 
Objetivo: Promover a ampliação qualitativa e 
quantitativa do atendimento educacional especializado 
com a implantação de uma oficina de cozinha 
pedagógica para maximizar e facilitar o processo de 
aprendizagem, socialização e inclusão do deficiente 
intelectual e múltiplo. 
Público alvo: 110 crianças e adolescentes com 
deficiência de 06 a 17 anos e 11 meses.  
  

Até R$ 247.411,94 
 

 



 

 

Asssociação 
Amigos do S. 
Deocleciano - 
AASD 

Projeto: Entre Laços 
Objetivo: Viabilizar a pratica do Jump Rope. 
Público alvo: 90 crianças e adolescentes de 06 a 18 
anos. 

Até R$ 251.699,74 
 

Lar de Fátima 
 
 
 

Projeto: Lar de Fátima “In Fight” 
Objetivo: Ofertar a pratica do Jiu jitsu.. 
Público alvo: 160 crianças e adolescentes de 06 a 14 
anos.  

Até R$ 190.125,04 
 

Secretaria de 
Assistência 
Social - SEMAS 

 
 

Projeto: Qualificar para proteger: ações preventivas 
ao trabalho infantil nos territórios. 
Objetivo: Ofertar a pratica do Jiu jitsu. 
Público alvo: 480 adolescentes de 14 a 17 anos e 11 
meses. 

Até R$ 212.200,00 
 

 

Secretaria de 
Esportes e 
Lazer - SMEL 
 
 

Projeto: Esporte em Família 
Objetivo: Oferecer às crianças, adolescentes e famílias 
moradoras de bairros distantes dos principais centros de 
lazer, atividades esportivas, culturais e de lazer, aos 
finais de semana. 
Público alvo: crianças e adolescentes de 03 a 19 anos.   

 Até R$ 259.696,70 
 
 
  

Secretaria de 
Esportes e 
Lazer - SMEL 
 
 

Projeto: Ginastica para Todos: vivenciar para 
transformar 
Objetivo: Oferecer às crianças, adolescentes e famílias 
moradoras de bairros distantes dos principais centros de 
lazer, atividades esportivas, culturais e de lazer, aos 
finais de semana. 
Público alvo: crianças acima de 05 anos, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos, sendo 250 usuários por região.  

Até R$ 331.785,41 

O Decreto municipal nº 18.554 de 16 de março de 2.020 e demais disposições sobre medidas de 
prevenção e enfrentamento ao coronavírus (COVID -19) que dispõe sobre a suspensão das atividades e 
funcionamento dos serviços prestados pelas Organizações da Sociedade Civil. 
Que praticamente a totalidade dos Projetos aprovados o público alvo é de crianças, adolescentes e 
jovens, e que segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, as crianças são menos afetadas pelo 
novo coronavírus por razões ainda desconhecidas pelos cientistas, mais são vetores da doença e em 
sendo assim fica inviável na atual conjuntura a execução do objeto bem como a utilização do recurso 
financeiro.  
Mediante o exposto a Secretária Municipal suspende a partir da publicação do extrato desta justificativa 
em meio oficial o Processo Administrativo de nº 04/2.019, por um período de 90 dias ou enquanto perdurar 
a pandemia do COVID-19, . 

São José do Rio Preto, 09 de julho de 2020. 

Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi 
CRESS nº 25.455 

Secretária Municipal de Assistência Social.  
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


