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TERMO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

 
O Fundo Municipal de Assistência Social, através de seu gestor, no uso de suas 
atribuições legais, em consonância com os termos do art. 30, paragrafo VI, da Lei nº 
13.019/2014, solicita Dispensa de Realização de Chamamento Público cujos termos da 
justificativa seguem transcritos abaixo, referente à celebração de parceria entre o Município 
e a ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARÉ – ADVJ /UNICEJ, voltada a 
consecução de finalidade de interesse público e recíproco, qual seja, promover 
atendimentos na área de assistência social aos munícipes com deficiência visual e seus 
familiares, que envolve a transferência de recursos financeiros, no valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), à referida organização da sociedade civil (OSC), conforme plano de 
trabalho constante nos autos do Processo Administrativo nº 002811/2018. 
 
 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES 

VISUAIS DE JAGUARÉ – ADVJ /UNICEJ – LEI 13.019/2014. 
 
 
REFERENTE: A finalidade da presente Dispensa de Chamamento Público é a celebração 
de parceria com a ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARÉ – ADVJ 
/UNICEJ, inscrita no CNPJ sob o nº 03.079.392/0001-14, com sede à Mateus Bonomo, 
176, Jaguaré E/S, por meio da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos 
financeiros à referida organização da sociedade civil (OSC).  
 
RESUMO: Termo de Fomento com ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DE 
JAGUARÉ – ADVJ /UNICEJ. 
 
DA JUSTIFICATIVA: Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely 
Lopes Meirelles, “resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade administrada.” 
Presente este pensamento verificamos que para proporcionar tal fim, necessário se faz que 
a Administração Municipal possa através de seus departamentos e secretarias, atender ao 
cidadão, proporcionando o bem estar coletivo. Todavia nem todos os serviços de interesse 
público são realizados pelo Município, necessitando para atingir o “bem comum”, 
estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil.  
 
Ocorre que entrou em vigor a lei 13.019/2014, chamada de “Marco Regulatório”, que 
estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias, com ou sem transferência de 
recursos financeiros, entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em 
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público. A 
referida lei passou a ser aplicada aos Municípios, a partir de 1º de janeiro de 2017 e 
estabelece uma série de critérios para a formalização de ajuste, dentre eles, a regra geral 
de chamamento público.  
 
Porém para a realização do Chamamento Público, vários quesitos deverão ser cumpridos 
pela municipalidade o que levaria muito tempo para a sua efetivação e ocasionaria um 
prejuízo inestimável com a interrupção dos serviços. No entanto, o inciso VI, do artigo 30 
da Lei nº 13.019/2014 traz a previsão de dispensa do Chamamento Público “no caso de 
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atividades voltadas ou vinculadas a serviços de assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo gestor da respectiva 
política”. 
 
Nessa perspectiva, destaca-se que a Associação de Deficientes Visuais de Jaguaré – 
ADVJ /UNICEJ tem em seus estatutos, que é uma associação civil, beneficente, com 
atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, 
profissionalização,  defesa  e  garantia  de direitos,  esporte,  cultura,  lazer,  estudo,  
pesquisa  e  outros,  sem  fins  lucrativos  ou  de  fins  não econômicos,   com   duração   
indeterminada, e tem  por  MISSÃO  promover  e  articular  ações  de  defesa  de direitos  e  
prevenção,  orientações,  prestação  de  serviços,  apoio  à  família,  direcionadas  à  
melhoria  da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma 
sociedade justa e solidária. 
 
Destaca-se ainda que desde o ano de 1998, a Associação de Deficientes Visuais de 
Jaguaré – ADVJ /UNICEJ desenvolve atividades voltadas aos serviços de assistência 
social, estando credenciada pelo órgão gestor dessa respectiva política pública e a 
parceria, ora proposta, é de importante valia, sendo oportuno registrar a reciprocidade de 
interesse das partes (Município e ADVJ) na realização, em mútua cooperação, desta 
parceria, que garantirá a continuidade no atendimento de assistência social, e 
principalmente na inserção dos alunos com deficiência junto à sociedade, através do 
Serviço de Proteção Social Especial. 
 
Na ocasião, enfatiza-se que até o presente momento, a Associação de Deficientes Visuais 
de Jaguaré – ADVJ /UNICEJ, cumpriu satisfatoriamente e com grande zelo atividades 
inerentes ao Serviço de Proteção Social Especial cujo objetivo é o desenvolvimento de 
atividades que visam promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade 
de vida da pessoa com deficiência e suas famílias. Cite-se, ainda, que o Plano de Trabalho 
apresentado, neste momento, é específico para a garantia da execução das atividades e 
será destinado para custeio do Serviço de Proteção Social Especial, assim como consta no 
plano de ação entre outros descritos no mesmo. 
 
Com isso se observa, que resta demonstrado que os objetivos e finalidades institucionais e 
a capacidade técnica e operacional da Associação de Deficientes Visuais de Jaguaré – 
ADVJ /UNICEJ ora avaliados são plenamente compatíveis com o objeto proposto no Plano 
de Trabalho. Sendo ainda, oportuno destacar, que o plano de trabalho cumpre todos os 
requisitos legais exigidos para o mesmo, bem como no mérito da proposta contida neste, 
está tudo em conformidade com a modalidade de parceria a ser adotada. 
 
Assim, diante de todo o exposto, inclusive Parecer Técnico incluso no processo, emitido pela 
comissão de monitoramento e avaliação de termo de fomento, criada pelo decreto municipal nº 
196/20016, e por entendemos haver neste momento, justificativa válida, idônea e de interesse 
público para a celebração do Termo de Fomento por Dispensa de Chamamento Público, 
conforme art. 30, Lei Federal nº 13.019/2014, solicitamos manifestação da Procuradoria Geral 
do Município.  

  
______________________________________________ 

Elizeu Ribeiro de Souza 
Secretário Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública 

Jaguaré-ES, aos 06 de Junho de 2018. 
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DE ACORDO,  
 
Trata-se de justificativa de Dispensa de Chamamento Público para celebração de Termo 
de Fomento com a instituição parceira acima indicada, Associação de Deficientes Visuais 
de Jaguaré – ADVJ /UNICEJ. 
 
AMPARO LEGAL: Art. 30 – Lei 13.019/2014 
 
O processo de dispensa da realização do Chamamento Público se justifica, considerando 
que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioassistenciais da Política de 
Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de nº 8.742/1993, Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS) em conformidade com o disposto em seu artigo 3º que 
conceitua entidades e organizações de Assistência Social e tipificado conforme Resolução 
CNAS 109/2009 Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 
 
Considerando a Resolução de nº 21, de 11/2016, do Conselho Nacional de Assistência 
Social, que estabelece requisitos para celebração de parcerias entre o órgão gestor da 
Assistência Social e Entidades ou Organizações de Assistência Social, no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social. 
 
Considerando que a Associação de Deficientes Visuais de Jaguaré – ADVJ /UNICEJ está 
inserida no Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, devidamente 
tipificada no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, registrada no Conselho de 
Assistência Social de Jaguaré ES, sob o número 002, no qual apresenta situação regular 
de funcionamento, compondo a rede socioassistencial. 
 
Considerando que as argumentações trazidas pelo Secretário Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e Segurança Pública, atendem ao interesse público e obedeceram aos 
princípios constitucionais e aos termos legais, de forma que defiro à justificativa e 
homologo para os devidos fins e direitos. 
 
A justificativa e homologação deverão ser disponibilizados no site da Prefeitura Municipal 
de Jaguaré-ES, como forma de atender o art. 32, § 1º da Lei Federal nº 13.019/2014. O 
extrato do Termo de Fomento, após o cumprimento dos prazos, deverá ser publicado no 
Diário Oficial. 
 
 

Jaguaré-ES,        de                   de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Rogério Feitani 

Prefeito de Jaguaré-ES 


