PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br
Termo de Inexigibilidade nº 05/2021
Inexigibilidade de Chamamento Público
para Celebração de Parceria entre a
Sociedade Beneficente São Vicente de
Paulo com o Município de São Sepé.
Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social
Processo Administrativo nº 2.380/2021 (Memorando 1Doc)
Base Legal: art. 31, II, da Lei nº 13.019/2014.
O Prefeito Municipal de São Sepé, no uso de suas atribuições legais, e em
conformidade com o art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019/2014, informa que foi
autorizada a dispensa de chamamento público para formalização de parceria
mediante termo de fomento, a ser celebrada com a entidade Sociedade
Beneficente São Vicente de Paulo, de modo que se torna público a justificativa de
inexigibilidade que está disponível na Secretaria Municipal de Administração e no
site www.saosepe.rs.gov.br.
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto o prazo
de 5 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que deverão ser
efetuadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de São Sepé, sito à Rua
Plácido Chiquiti, nº 900, Centro, São Sepé/RS e posteriormente ser enviadas à
Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social.
Objeto: Viabilizar que a entidade continue proporcionando a uma média
de 67 idosos, acolhimento em moradia com condições dignas de vida,
oportunizando habitação, alimentação, cuidados com a saúde, vestuário e
bem-estar social através de uma vivência harmoniosa.
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social
Unidade: 12 – Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade: 2.069 Serviços Proteção Social de Alta Complexidade (recursos da
União)
Código reduzido: 7812 Subvenções Sociais Rubrica: 335043-0000
Recurso: 1070 Rede Proteção Social Especial
Investimento: R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme liberação das parcelas
pelo Governo Federal
Unidade: 16 – Fundo Municipal Direitos Pessoa Deficiência
Operação Especial: 0.008 Apoio a entidades de longa permanência (recursos
Município)
Código reduzido: 3992 Subvenções Sociais Rubrica: 335043-0000
Recurso: 0001 Próprio
Investimento: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil)
Unidade: 13 – Fundo Municipal Direitos das Crianças e Adolescentes
Atividade: 2.274 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (recursos doações de Imposto de Renda)
Código reduzido: 7851 Subvenções Sociais Rubrica: 335043-0000
Recurso: 1061 FMDCA
Rua Plácido Chiquiti, nº 900 – Cx. Postal: 158 – CEP: 97340-000
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
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www.saosepe.rs.gov.br
Investimento: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de abril de 2021.
João Luiz dos Santos Vargas
Prefeito Municipal
Publique-se:

Publicado no Mural Oficial,
conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012.
em ____/_____/2021.
_______________
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CREAS
Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CASA DO ACONCHEGO

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO DA SOCIEDADE BENEFICENTE
SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO SEPÉ - RS

PARECER 03/2021

Trata-se de parecer técnico de análise de plano de trabalho, quanto aos
aspectos de MÉRITO, apresentada pela Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo em
decorrência do processo de descentralização da Ação Orçamentária, com o valor da
subvenção de R$17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais) provenientes de
verba da união, R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), recurso do município e valor de
R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais) referente às doações do imposto de renda.

Este parecer tem por objeto a verificação das condições de viabilidade, de
sustentabilidade e de avaliação do plano de trabalho apresentado pelo proponente em
questão, em atendimento à Lei nº 13.019/2014 e Portaria nº 17.004 de 13 de
novembro de 2017, considerando também a manifestação técnica constante do
Parecer Técnico de Análise de Proposta de Plano de Trabalho da Sociedade Beneficente
São Vicente de Paulo que tem por objetivo dar continuidade ao acolhimento dos idosos,
durante o exercício de 2021, e manifesta interesse em celebrar a parceria com o
município de São Sepé, tendo em vista o trabalho que essa entidade sem fins
lucrativos vem desempenhando.
•

Do Plano de Trabalho apresentado, verifica-se que:
As metas a serem atingidas neste Plano envolvem todas as questões de

mantença dos idosos no Lar, como alimentação, medicamentos, higiene pessoal dos
idosos, encargos financeiros de manutenção do Lar, como também a conservação e
manutenção do espaço físico disponibilizado e complementação dos gastos gerais de
todos acolhidos do Lar.

Rua Capitão Emídio Jaime de Figueiredo, n°1005
Fone: (55) 3233-1890
Prefeitura Municipal de São Sepé

CREAS
Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CASA DO ACONCHEGO

O Lar acolhe em média 64 idosos (as), é uma entidade beneficente de
assistência social sem fins lucrativos. Dispõe dos benefícios custeados das
contribuições previstas pela Lei nº 10.741/03 e eventuais doações de pessoas físicas e
jurídicas, não sendo este valor suficiente para custear as despesas de manutenção da
entidade e promover um acolhimento digno e de qualidade para os (as) idosos (as)
residentes.
Para tanto, a verba da União, do município e a disponível de Imposto de Renda,
disponibilizada virão complementar na manutenção de suas atividades que atualmente é
exclusiva no município de São Sepé, sendo assim entende ser de extrema importância esse
repasse de verbas para o lar, para que o município continue disponibilizando desse serviço
a pessoa idosa.

Considerando o atendimento das condições estabelecidas nos normativos
supramencionados para a presente manifestação técnica, sugiro, nos termos e nas
condições aqui apresentados, tendo em vista a conveniência da administração em
estabelecer a parceria, que seja aprovada a presente manifestação técnica e que seja
encaminhada a presente manifestação à área jurídica, para a análise referente à
legalidade do projeto em questão. É o parecer.

Giana Cargnelutti Godoy
CRP 07/17404
Parecerista Técnico da Secretaria
de Assistência e Habitação Social
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Prefeitura Municipal de São Sepé

Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo
Fundada em 17/10/1937 - CNPJ n.° 87.588.067/0001-77
Reg. S.T.A.S. n.° 1427/72 - Reg. no C.N.S.S. n.° 79987/60
Rua Teobaldino Tatsch, n.° 89 – Bairro Tatsch – Fone: (55) 3233.1032
CEP 97.340-000 - São Sepé - RS

São Sepé, RS, 16 de março de 2021.

Of. Nr. 01/2021

Ao: Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Assunto: Celebração de Parceria.

A Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo, Lar do Idoso deste
município, por meio de seu presidente, vem manifestar interesse em celebrar termo
de parceria com município de São Sepé, tendo em vista ao trabalho que essa
entidade sem fins lucrativos vem desempenhando, ao cuidar dos idosos carentes.
Visto o Lar de Idoso não dispor de recursos suficientes para cobrir
todas as despesas, necessitamos buscar parceria com o Município para custeio e
manutenção das despesas visando atender os idosos que estão sendo acolhidos.
Diante do exposto encaminhamos os Planos de Trabalhos para o
exercício de 2021, um no valor de R$ 17.520,00 (dezessete mil e quinhentos e vinte
reais), verba da União e outro no valor R$ 36.000,00 (trinta e seis mil), recurso do
Município e o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente às
doações do imposto de renda, para dar continuidade ao acolhimento dos idosos de
São Sepé.
Na expectativa de nossa solicitação ser atendida, desde já
agradecemos.

Atenciosamente.

Tereza Elizete Figueira da Silva
Tesoureira do Lar

