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JUSTIFICATIVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOS TERMOS DE 

COLABORAÇÕES EM VIGÊNCIA, NA ÁREA DA SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

(Art. 32, da Lei nº 13.019/2014) 

 

 

Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Para Pessoa 

Com Deficiência e suas Famílias 

O Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias – Centro Dia contribui para evitar o isolamento social da pessoa 

com deficiência e do cuidador familiar e outras situações de risco e violação de direitos, como 

a discriminação, negligência, maus tratos, abandono, violência física e psicológica, uso 

indevido da imagem, convivência com a extrema pobreza, dentre outros riscos, construindo 

autonomia e fortalecendo o papel protetivo da família. 

 

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários 

realizado em grupos, organizado em caráter continuado, de acordo com o seu ciclo de vida, a 

fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 

risco e vulnerabilidade social, possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 

afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidade e potencialidades. O serviço 

atende crianças, adolescentes e jovens, em período que contrapõe o horário escolar através de 

atividades lúdicas, ações conjuntas com a rede socioassistencial e atividades de lazer, 

despertando a curiosidade, autoconhecimento, sentimento de pertença familiar e ao meio em 

que vive, com atividades desenvolvidas, sob a supervisão e monitoramento técnico da 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania, não podendo sofrer descontinuidade.  

 

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 

O serviço de acolhimento institucional de longa permanência atende idosos, de ambos 

os sexos, acima de 60 (sessenta) anos, com ou sem família, que sejam independentes e/ou 

com leves comprometimentos de graus 01 e/ou 02, em regime residencial, que se encontrem 

em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos e vulnerabilidade social, sem 

condições de prover sua própria subsistência, sendo um serviço essencial e ininterrupto. 

 

Em que pese todos os esforços efetuados pela Administração Pública, para execução 

direta dos serviços de assistência social, a demanda se mostra crescente, impondo-nos, para 

garantir continuidade e eficiência, a realização de parcerias, pois a interrupção de um serviço 

essencial causaria sérios prejuízos àqueles que do serviço se utilizam e necessitam. 

 

A parceria com Organizações Sociais tem se mostrado indispensável ao atendimento 

da demanda, pois oferecem espaços adequados, em regiões mais carentes ou onde não existe 

equipamento público suficiente para a faixa etária. Com atuação no município há mais de três 
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anos, desenvolvem um trabalho de qualidade, conforme as normas da Secretaria e muito bem 

avaliado pelos usuários, comprovado por pesquisa de satisfação.  

 

O artigo 30, inciso VI, da Lei nº 13.019/2014, determina: 

 

“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”. 

 

A Administração Pública, buscando a continuidade de um serviço essencial e 

ininterrupto, optou pela prorrogação da vigência dos Termos de Colaboração, pois as OSC já 

foram previamente credenciadas, atuando, satisfatoriamente, atingindo as metas e objetivos 

propostos, cuja decisão pela prorrogação da vigência se mostrou a mais eficiente a 

satisfação do interesse público. 

 

Portanto, conforme acima explicitado, a D. Secretaria de Assistência Social e 

Cidadania, órgão gestor, no âmbito de sua competência, considerando as demandas de 

serviços assistenciais existentes, primando pela continuidade do atendimento educacional, no 

Município de Taboão da Serra, resolve, celebrar Aditamentos de Prorrogações de Prazos, 

por 12 (doze) meses, aos Termos de Colaborações, abaixo descritos: 

 

 

1º ADT – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOÃO DA SERRA PA nº 

35.003/2016 – Recurso Estadual; PA nº 35.166/2016 – Recurso Federal e PA nº 

35.001/2016 – Recurso Municipal. 

 

 

2º CEPIM Santa Terezinha – PA nº 34.671/2016 – Recurso Municipal e PA nº 

37.714/2016 – Recurso Estadual – Adolescente. 

 

 

3º Cáritas Diocesana de Campo Limpo-CDCL – Centro Educacional Sal da Terra – 

PA nº 34.635/2016 – Recurso Municipal. 

 

 

4º Solar dos Unidos Associação Comunitária – PA nº 34.987/2016 – Recurso 

Municipal e PA nº 5.860/2017 – Recurso Estadual. 

 

 

5º CEPIM Santa Terezinha – PA nº 34.668/2016 – Recurso Municipal; PA nº 

37.713/2016 – Recurso Estadual e PA nº 37.710/2016 – Recurso Federal – Idoso. 
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Posto isso, damos cumprimento ao disposto no artigo 32, da Lei nº 13.019/2014, 

submetendo-a à ratificação do Excelentíssimo Doutor Prefeito, FERNANDO FERNANDES 

FILHO. 

 

Taboão da Serra, 27 de dezembro de 2017. 

 

 

 

TAKASHI SUGUINO 

Secretário de Administração 

 

 

 

ARLETE SILVA 

Secretária de Assistência Social e Cidadania 

 

 

 

 

RATIFICAÇÃO 

 

 

RATIFICO, por seus próprios fundamentos, a decisão de prorrogação de vigência com as OSC 

credenciadas, em epígrafe, exarada pelos Secretários de Administração, Assistência Social e 

Cidadania, para realização de Aditamentos de Prorrogações de Prazos aos Termos de Colaborações, 

cujo objeto serviço assistencial, com as Organizações da Sociedade Civil, acima elencadas, que já 

estavam, previamente, credenciadas. Prossiga-se, nos termos do artigo 32, §§1º e 2º, da Lei nº 

13.019/2014. 

 

Cumpra-se, 

T.S, 27 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

FERNANDO FERNANDES FILHO 

PREFEITO 

 


