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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS INTERESSADAS EM CELEBRAR TERMO DE 

COLABORAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 155, DE 09 DE FEVEREIRO DE 

2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, DO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA 

CANOA 

 

A presente análise propõe-se a tecer considerações sobre as propostas recebidas em 

decorrência do Edital Nº 155, de 09 de fevereiro de 2023 - Chamamento Público nº 001/2023, 

do Município de Capão da Canoa. Trata-se de solicitação da Comissão de Seleção para analisar 

os planos de trabalho apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) Aldeias 

Infantis SOS Brasil e Associação Beneficiente Projeto Restaurar, interessadas em celebrar 

Termo de Colaboração, em regime de mútua colaboração, que tem por objeto a execução do 

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, inclusive com deficiência, 

de zero a dezessete anos, 11 meses e 29 dias de idade, afastados do convívio familiar por meio 

de medida protetiva de acolhimento (ECA, artigo 101, VII), em função de abandono ou cujas 

famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua 

função de cuidado e proteção, na modalidade Casa Lar, no âmbito da Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade. Inicialmente, serão abordados aspectos gerais presentes ou não nos 

planos e, posteriormente, serão destacadas algumas particularidades de cada um dos mesmos. 

No que tange ao objeto global do Termo de Colaboração, ambos planos se adequam e 

demonstram entendimento, planejamento e ações com relação aos princípios preconizados para 

o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes1, à proposta geral da 

modalidade casa lar2 e ao público-alvo do serviço. De acordo com o que trouxeram sobre seu 

histórico e área de atuação, parecem condizer com o objeto deste Edital.  

                                                             
1 Conforme as “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” (MDS, 2009), os 

serviços de acolhimento para crianças e adolescentes deverão estruturar seu 
atendimento de acordo com os seguintes princípios: Excepcionalidade do Afastamento do Convívio Família; 

Provisoriedade do Afastamento do Convívio Familiar; Preservação e Fortalecimento dos Vínculos Familiares e 

Comunitários; Garantia de Acesso e Respeito à Diversidade e Não-discriminação; Oferta de Atendimento 

Personalizado e Individualizado; Garantia de Liberdade de Crença e Religião; Respeito à Autonomia da Criança, 

do Adolescente e do Jovem. 
2 “Esse tipo de serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, 

promover hábitos e atitudes de autonomia e de interação social com as pessoas da comunidade. Com estrutura de 

uma residência privada, deve receber supervisão técnica, localizar-se em áreas residenciais da cidade e seguir o 

padrão-sócio econômico da comunidade onde estiverem inseridas. 

O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre o 

educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio familiar e 

comunitário dos mesmos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local, 
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Com relação aos aspectos metodológicos, ambos preveem a elaboração do Plano 

Individual de Atendimento, acompanhamento da família de origem, articulação intersetorial. 

Contudo, não abordam a possibilidade de elaborarem o Projeto Político-Pedagógico do 

serviço3, bem como não referem como ocorrerão as ações de gestão do trabalho e educação 

permanente, as quais vão ao encontro diretamente de dois objetivos específicos deste Edital de 

Chamamento Público, os itens “v” e “w”4. 

No que concerne aos aspectos físicos e infraestruturais, o plano das Aldeias Infantis 

SOS Brasil não traz detalhamento, ao passo que o plano da Associação Beneficiente Projeto 

Restaurar especifica aspectos de localização, cômodos necessários às casas e espaço para 

atividades técnico-administrativas separado do espaço das casas lares, que estão condizentes 

com o que o Edital demanda. 

Sobre os recursos humanos, há destaques para ambos. O plano da Associação 

Beneficiente Projeto Restaurar prevê um coordenador e um assistente de coordenação, quando 

o ideal seriam dois coordenadores, já que o recomendado é um profissional para atendimento a 

até 20 crianças e adolescentes. Este também prevê um motorista como integrante da equipe. O 

plano das Aldeias Infantis SOS Brasil coloca como integrantes da equipe “mães sociais” e 

“mães substitutas”, termos utilizados pela OSC, em substituição ou como sinônimos para 

educador(a)/cuidador(a) social residente, mas que não são recomendados de serem utilizados, 

já que podem resultar em implicações negativas para o desenvolvimento do serviço5.  

                                                             
devendo atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito 

ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento de oportunidades para a (re) inserção na família 

de origem ou substituta.” (MDS, 2009, p.74). 
3 “Para garantir a oferta de atendimento adequado às crianças e aos adolescentes, os serviços de acolhimento 

deverão elaborar um Projeto Político-Pedagógico (PPP), que deve orientar a proposta de funcionamento do serviço 

como um todo, tanto no que se refere ao seu funcionamento interno, quanto seu relacionamento com a rede local, 

as famílias e a comunidade. Sua elaboração é uma tarefa que deve ser realizada coletivamente, de modo a envolver 

toda a equipe do serviço, as crianças, adolescentes e suas famílias. Após a elaboração, o Projeto deve ser 

implantado, sendo avaliado e aprimorado a partir da prática do dia- a dia” (MDS, 2009, p.49). 
4 “v) Esclarecer e orientar sobre o papel a ser exercido por esse profissional, de modo que não pretenda substituir 

o lugar e a função dos pais ou da família de origem. 

w) Ofertar capacitação prévia e continuada à equipe de funcionários das Casas Lar, através de reuniões 

administrativas, reflexões, palestras, cursos e outras formas de treinamento” (p.6). 
5 “Especial atenção deve ser dada à clarificação do papel a ser exercido por esse profissional, de modo a que não 

se pretenda substituir o lugar e a função dos pais ou da família de origem. O educador/cuidador residente não deve 

ocupar o lugar da mãe ou da família de origem, mas contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares, 

favorecendo o processo de reintegração familiar ou o encaminhamento para família substituta, quando for o caso. 

Assim, recomenda-se a substituição do termo largamente utilizado ‘mãe/pai social’ por educador/cuidador 

residente, de modo a evitar ambigüidade de papéis, disputa com a família de origem ou fortalecimento da idéia de 

permanência indefinida da criança/adolescente no serviço e o investimento insuficiente na reintegração familiar” 

(MDS, 2009, p.76). 
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No que diz respeito às situações que demandam preparação gradativa para o 

desligamento de adolescentes com idade próxima à maioridade com remotas perspectivas de 

colocação em família substituta, o plano da Associação Beneficiente Projeto Restaurar propõe 

“o preparo para a saída com a maioridade” como uma das ações relacionadas à meta “avaliar e 

promover a inserção das crianças e adolescentes na família de origem, extensa ou família 

substituta”. Já o plano das Aldeias Infantis SOS Brasil indica, na seção proposta de trabalho, 

no item descrição da realidade, que “para os adolescentes em processo de desligamento do 

serviço, devido à maioridade, a Organização oferece apoio, orientação e acompanhamento por 

período específico, até que seja garantida sua autonomia” (p.6). 

Especificamente sobre a recomendação para que os(as) usuários(as) participem das 

decisões acerca da rotina da casa6, o qual aparece materializado no Edital de Chamamento como 

um objetivo específico7, o plano das Aldeias Infantis SOS Brasil prevê como uma ação a 

“inclusão de crianças e adolescentes nas atividades da casa lar, com participação no orçamento 

do núcleo familiar [...]” (p.10). 

A manutenção do acompanhamento psicossocial, por pelo menos seis meses, após o 

desligamento, preconizado como uma das competências da OSC, aparece como uma meta no 

plano da Associação Beneficiente Projeto Restaurar. 

Ademais, recomenda-se observar se a caracterização da OSC Associação Beneficiente 

Projeto Restaurar, apresentada na seção dados cadastrais e características da OSC, está 

corretamente alinhada às normativas concernentes ao objeto deste Edital.  

Atenciosamente, 

 

Mariana Marques Sebastiany 

Assistente social – CRESS 13.516 

Vigilância Socioassistencial - Secretaria de Assistência e Inclusão Social 

 

 

Capão da Canoa, 21 de março de 2023. 

                                                             
6 “[...] Recomenda-se que também as crianças e adolescentes tomem parte nas decisões acerca da rotina da casa, 

de modo que os(as) mesmos(as) reconheçam-se como parte integrante do grupo, com direitos e deveres” (MDS, 

2009, p.75). 
7 “t) Construir as regras de gestão e de convivência das Casas Lar de forma participativa e coletiva, a fim de 

assegurar a autonomia dos usuários” (p.6). 


	A presente análise propõe-se a tecer considerações sobre as propostas recebidas em decorrência do Edital Nº 155, de 09 de fevereiro de 2023 - Chamamento Público nº 001/2023, do Município de Capão da Canoa. Trata-se de solicitação da Comissão de Seleçã...
	No que tange ao objeto global do Termo de Colaboração, ambos planos se adequam e demonstram entendimento, planejamento e ações com relação aos princípios preconizados para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes , à propost...
	Com relação aos aspectos metodológicos, ambos preveem a elaboração do Plano Individual de Atendimento, acompanhamento da família de origem, articulação intersetorial. Contudo, não abordam a possibilidade de elaborarem o Projeto Político-Pedagógico do ...
	No que concerne aos aspectos físicos e infraestruturais, o plano das Aldeias Infantis SOS Brasil não traz detalhamento, ao passo que o plano da Associação Beneficiente Projeto Restaurar especifica aspectos de localização, cômodos necessários às casas ...
	Sobre os recursos humanos, há destaques para ambos. O plano da Associação Beneficiente Projeto Restaurar prevê um coordenador e um assistente de coordenação, quando o ideal seriam dois coordenadores, já que o recomendado é um profissional para atendim...
	No que diz respeito às situações que demandam preparação gradativa para o desligamento de adolescentes com idade próxima à maioridade com remotas perspectivas de colocação em família substituta, o plano da Associação Beneficiente Projeto Restaurar pro...
	Especificamente sobre a recomendação para que os(as) usuários(as) participem das decisões acerca da rotina da casa , o qual aparece materializado no Edital de Chamamento como um objetivo específico , o plano das Aldeias Infantis SOS Brasil prevê como ...
	A manutenção do acompanhamento psicossocial, por pelo menos seis meses, após o desligamento, preconizado como uma das competências da OSC, aparece como uma meta no plano da Associação Beneficiente Projeto Restaurar.
	Ademais, recomenda-se observar se a caracterização da OSC Associação Beneficiente Projeto Restaurar, apresentada na seção dados cadastrais e características da OSC, está corretamente alinhada às normativas concernentes ao objeto deste Edital.

