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Decreto n.' 157, de 01 dejulho de 2020

Dispõe sobre requisição administrativa de Organização da Sociedade Civil
que especifica, e dá outras providências.

JAIME CRUZ.
suas atribuíçõeslegais: e,

Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de

Considerando que Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado.
instituído pela Constituição Federal, e que a oferta de serviços no âmbito da Proteção Social Especial
para pessoas em situação de rua está previsto no Sistema tJnico de Assistência Social SUAS como
um dos direitos socioassistenciais;

Considerando que em razão da Política de Assistência Social, o Município tem a
obrigatoriedade de garantir proteção e acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco
social;

Considerando o término da vigência da intervenção administrativa instituída pelo
Decreto Municipal n' 076/201 9, que tramitou regularmente nos autos do Processo Administrativo sob
n' 963/2019;

Considerando que restou deserta a Sessão Pública do Chamamento Público n'
001/2020, oriundo dos autos do Processo Administrativo n' 1035/2020, ante a ausência de potenciais
interessados no certame, visando a seleção de Organizações da Sociedade Civil para firmar parceria
com vistas à consecução de finalidade de interesse público, para a execução do Serviço de
Acolhimento Institucional para adultos e famílias em situação de rua, nas modalidades: a) Abrigo
Institucional e b) Casa de passagem no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da
Política Municipal de Assistência Social, com oferta de 30 vagas;

Considerando a rescisão do Termo de Colaboração Técnica e Financeira n'
022/2018, em virtude da conclusão da apuração das denúncias em face da aplicação dos recursos
públicos repassados à Organização da Sociedade Civil denominada Associação Reencontro Centro de
Tratamento para Dependentes de Álcool e Outras Drogas;

Considerando que o serviço de acolhimento institucional do Município objeto do
Termo de Colaboração Técnica e Financeira n' 022/20 1 8 atende anualmente 30 (trinta) pessoas;

volta às ruas;
Considerando que a descontinuidade dos serviços colocaria 30 (trinta) pessoas de

\Considerando que a desassistência nesse momento ensejaria um grande impacto
social e sanitário em decorrência da situação de emergência em saúde advinda da infeção humana Meio
COVID-19;

Considerando a inexistência de outra OSC anualmente registrada no CMAS destes

Município apta à execução dos serviços, o que justifica a requisição administrativa desta OSC;

Considerando a impossibilidade de o Poder Público absorver a execução em tempo
hábil para evitar a descontinuidade dos serviços, bem como a conveniência e oportunidade na
manutenção do local da execução dos serviços de acolhimento, bens móveis e recursos humanos
anualmente já instalados no local;

+
Considerando o caráter provisório e a precariedade da medida interventiva;
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Considerando que a presente medida não possui qualquer vinculação com a
anterior, tampouco se configura acordo ou contratação da OSC ora requisitada;

Considerando, ainda, que a presente requisição administração visa tão somente a
garantia temporária da execução dos serviços até que sc conclua o Chamamento Público n' 001/2020,
ou qualquer outro instrumento válido, nos termos da Lei n' 13019/20 14.

Considerando, por fim, todos os despachos e pareceres constantes nos autos do
Processo Administrativo sob n' 53 1 0/2020,

Decreta

Art. l.' Ficam requisitados administrativamente os recursos da Organização da
Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO REENCONTRO -- CENTRO DE TRATAMENTO PARA
DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, com CNPJ N' 09.065.348/0002-12, para Htns
de manutenção dos serviços essenciais por ela prestados, mediante ocupação temporária de seus bens,
instalações, serviços e recursos materiais e humanos, correspondentes aos serviços prestados na
referida OSC, necessários à manutenção do acolhimento institucional para adultos e famílias em
situação derua.

g l.' O Acolhimento institucional de que trata o caput, refere-se às seguintes
modalidades

1 - Abrigo Institucional;

11 - Casa de passagem no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
da Política Municipal de Assistência Social, com oferta de 30 (trinta) vagas.

g 2.' Para efeitos do capz{/ deste artigo, a Administração Pública Municipal, por
meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará a requisição administrativa necessária à
manutenção dos serviços descritos no $ 1 .' e no Edital de Chamamento Público n. 001/2020.

$ 3.' A requisição administrativa ora decretada destina-se a manter à população em
situação de rua o adequado atendimento e acolhimento, especialmente no período de decretaçào de
calamidade pública e vigorará por no máximo 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período,
contados a partir da publicação do presente Decreto, ou até que uma nova OSC seja selecionada no
Chamamento Público n.001/2020 ou por outro meio equivalente, nos termos da Lei Federal n'
]3019/2014, e seja efetivado o novo Termo de Colaboração Técnica e Financeira com nova
Organização da Sociedade Civil devidamente selecionada, servindo-se o presente dispositivo legal
como cláusula resolutiva expressa para revogação antecipada desta requisição administrativa.

Art. 2.' O presente ato administrativo é transitório e excepcional, atende às narinas
constitucionais e infraconstitucionais com vistas à garantia da dignidade da pessoa humana e\do
interesse público, especialmente dos indivíduos em situação de rua.

Art. 3.' Para os Hino deste Decreto bica nomeado como Gestor Geral o Secretário
Municipal de Assistência Social, Sr. Eduardo Galasso Calligaris, cujos poderes limitar-se-ão à direção
e administração da presente requisição administrativa pelo tempo em que perdurar, destinando seus
esforços à consecução do objeto deste Decreto e do interesse público almejado, praticando todos os
atos de gestão necessários no âmbito da Administração. 'Ü
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! l .' O Gestor Geral poderá requerer pareceres jurídicos e orientações quanto aos
aspectos financeiros e relativos ao Controle Interno do Município, podendo, ainda, delegar
competências, a seu critério, a auxiliares ou propostos.

$ 2.' Além das delegações permitidas no $ 1.' deste artigo, o Gestor Geral terá
como assessoria imediata, exclusivamente para os fins deste Decreto, a Comissão Executiva a seguir
nominada com as respectivas ftlnções:

l Gestora para Assuntos Relativos à Proteção Social Especial: Giorgia Cristina
Fonseca Bezena (Secretaria Municipal de Assistência Social);

11 - Gestores Financeiros

a) José Carlos Meneghesso (Secretaria Municipal da Fazenda);

b) Mana lsabel Perina (Secretaria Municipal de Assistência Social)

$ 3.' O Gestor Geral, com os subsídios da Comissão Executiva, deverá prestar,
quinzenalmente ao Controle Intemo, relatório circunstanciado simples das suas atividades decorrentes
da requisição administrativa, bem como relatório final conclusivo objetivo e ftlndamentado, após o
término da requisição administrativa, assinado em conjunto com a Comissão Executiva, com todos os
detalhamentos necessários à demonstração do pleno atendimento ao objeto deste ato administrativo.

$ 4.'0 Gestor Geral e a Comissão Executiva poderá, sempre que verificar
necessidade ou por conveniência e oportunidade, solicitar a colaboração dos vários órgãos municipais,
desde que respeitados os limites de cada competência, devendo os autos respectivos ser encaminhados
à Controladoria Geral do Município ao término da requisição administrativa.

Art. 4' A presente requisição administrativa atende ao interesse público e não
implica em desapropriação de qualquer espécie, tampouco, por sua natureza, obrigue contratualmente
esta Administração Pública Municipal e a OSC requisitada, ou implique em indenizações ou
compensações financeiras, ficando os custos decorrentes limitados aos essenciais recursos utilizados
para consecução do seu objeto.

Art. 5.' As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão por conta de
verbas próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário, conforme
deliberações das Secretarias Municipais de Assistência Social e da Fazenda.
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Publicado e Registral note departamento de Expediente na data supra

á.lessandra Cristlna,R6ccato Melle

Diretora do Dspáttamento de Expediente


