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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2019 

OBJETO: chamamento público de instituições e/ou entidades socioassistenciais para o acolhimento de 

crianças e adolescentes, na modalidade CASA LAR, com capacidade para 20 (vinte) crianças e 

adolescentes de ambos os sexos, que se encontram sob medida de proteção. 

IMPUGNANTE: INSTITUTO JURIDICO DE EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE. 

DO PEDIDO 

a) Declarar nulas, e, por conseguinte, suprimidas as exigências de inscrição nos Conselhos 

Municipais de Assistência Social e de Direitos da criança e do adolescente, na fase de 

habilitação; 

DO JULGAMENTO  

As alegações de impugnação foi submetido à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – 

SEDES, que apresentou a seguinte resposta. 

A referida impugnação não merece acolhimento, uma vez que toda explanação e justificativa 
apresentada pela empresa desmorona ao confronto com a Lei Orgânica Da Assistência Social – Lei nº 
8742/1993 e suas alterações, que dispõe em seu art. 6º – B §2º e §3º que somente as entidades 
vinculadas ao SUAS poderão celebrar convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público e 
para que ocorra o reconhecimento de vinculação de uma entidade ao SUAS é obrigatório que essa 
esteja inscrita em Conselho Municipal. Vejamos: 

 

Art. 6º - B. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede 
socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou 
pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas, 
respeitadas as especificidades de cada ação. 

§ 1º A vinculação ao Suas é o reconhecimento pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de 
assistência social integra a rede socioassistencial. 

§ 2º Para o reconhecimento referido no § 1º , a entidade deverá cumprir 
os seguintes requisitos: 

I - constituir-se em conformidade com o disposto no art. 3º ; 

II - inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, na forma 
do art. 9º ; 

III - integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso XI do 
art. 19. 
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§ 3º As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao 
Suas celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder 
público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, 
de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos 
limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta 
Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. 

Outrossim, a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social no Conselho Municipal de 
Assistência Social deverá obedecer os prazos e critérios instituídos na Resolução CMAS nº 15, que 
perpassam muito além de uma mera inscrição cadastral, e se constituem como um ato complexo que 
deve seguir além de uma ordem cronológica de inscrição, um rol taxativo de etapas já pré-definidas na 
Resolução competente, como análise documental e do plano de ação, bem como até visitas técnicas, 
se necessário. 

Isto posto, diante dos fatos narrados e da legislação aqui apresentada, não há dúvidas de que o 

posicionamento apresentado por esta Secretaria se encontra inteiramente respaldado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, não merecendo, portanto, qualquer reforma no procedimento que vem 

sendo adotado na fase de habilitação 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente da Comissão e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, 

e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos 

dispositivos da Lei 13.019/2014, resolve JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela 

INSTITUTO JURIDICO DE EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 12 de setembro de 2019.  
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