
JUSTIFICATIVA 

A Secretaria  Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social, vem  através  deste
informar a dispensa de chamamento público, referente ao Serviço de Proteção Social Especial de
Média Complexidade – Centro de Referência de Atendimento à Mulher em situação de violência,
no âmbito da Proteção Social Especial – CRAM.

 Considerando que o CRAM foi instituído pela lei municipal nº 8.390 de 29 de fevereiro de
2016, não é um Serviço Tipificado no escopo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no
entanto, no município, ele compõe a rede de serviços socioassistenciais. É um equipamento da
política  de  enfrentamento  à  violência  contra  a  mulher  que  funciona  como  porta  de  entrada
especializada para atender a mulher em situação de risco na rede de atendimento, e compreende
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos. Oferta acompanhamento às
mulheres que vivenciam situação de violação de direitos, no âmbito doméstico, pautada por sua
identidade de gênero,  sem ferir  o seu direito  à autodeterminação,  por ocorrência de violência
física,  psicológica,  sexual,  patrimonial  e  Moral,  importante  destacar  que  o atendimento
fundamenta-se no respeito a potencialidades, valores, crenças e identidades das mulheres, sendo
necessário a continuidade a partir de 1º de janeiro de 2023.

O  serviço  articula-se  com  as  atividades  e  atenções  prestadas  a  mulher  nos  demais
serviços socioassistenciais, nas diversas politicas públicas e com os demais órgãos do Sistema de
Garantia  de Direitos e deve garantir  atendimento imediato e  providências necessárias para o
fortalecimento da mulher e resgate da sua cidadania. Tem por objetivo prevenir futuros atos de
agressão e de promover a interrupção do ciclo de violência, com a inclusão da mulher no sistema
de proteção social e  nos serviços públicos conforme necessidades, contribuir para restaurar e
preservar  a  integridade  e  as  condições  de  autonomia  da  mulher,  contribuir  para  romper  as
situações  de  violações  de  direitos,  contribuir  para  a  reparação  de  danos  e  da  incidência  de
violação de direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos.

Em 2022 foi publicado Edital de Chamamento Público 10/2022, com resultado fracassado
e portanto sem proposta de plano de trabalho aprovado para 2023.

Ocorre que este serviço é de extrema relavância pública e tem impactos preventivos na
ocorrência  ao  feminicidio.  O  Serviço  oferta  escuta  qualificada,  atendimento  psicossocial,
planejamentos e oferta de acolhimento para mulheres em situação de violência que estejam em
risco iminente de morte.

Diante desta situação, se faz necessária a presente celebração do Termo de Parceria com
Centro  Social  de  Assistência  e  Cultura  São  José,  de  acordo  com  a  proposta  de  trabalho
apresentada e aprovada, e ainda conforme disposto na Lei 13.019/2014, com suas alterações, o
que no caso está presente todos os requisitos para a Dispensa do Chamamento Público. 

Atenciosamente,

Euclídia Maria B. L. Fioravante
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