
Prefeitura Municipal de Louveira 
Gabinete do Prefeito 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
LEI FEDERAL  Ng  13.019/2014 — DECRETO MUNICIPAL  Ng  4.786/2016 

Considerando que o Projeto visa apoiar e agregar valor à Década Mundial de Ação 

Pela Segurança no Trânsito 2011 -2020, visando reverter a tendência crescente de mortes e 

ferimentos graves de acidentes no transito que acomete em maioria jovens entra 15 e 29 

anos e crianças de 04 a 14 anos; 

Considerando que cumpre também as diretrizes do ECA no seu  art.  49  - "É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder publico assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde (...) à dignidade, e à 

convivência familiar e comunitária"; 

Considerando que o recurso é oriundo de Incentivos Fiscais de Imposto de Renda, 

creditado na conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através da 

destinação de recursos realizada pela empresa CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE 

DE SÃO PAULO — VIAOESTE S.A., através da aprovação do projeto "Meditação e Paz no 

Trânsito" apresentado pela organização da sociedade civil "ASSOCIAÇÃO CHÁ COMIGO, CHÁ 

CONOSCO". 

Considerando que tem finalidade pré-determinada vez que a doadora indica 

expressamente que o projeto deve ser dirigido à educação no trânsito, por integrar a 

finalidade precípua de sua constituição, assim como o negocio jurídico de doação, regrada 

pelo Código Civil, nos  art.  538 e seguintes. 

Ante as considerações acima elencadas e consoante os pareceres técnico e jurídico 

constantes no Processo nº 008929/2017, DECLARO INEXIGÍVEL O CHAMAMENTO PÚBLICO, 

com fundamento no artigo 31, II, da Lei Federal nº 13.019/2014, para celebração de Termo 

de Colaboração com a organização da sociedade civil CHÁ COMIGO, CHÁ CONOSCO, CNPJ n.° 

18.110.170/0001-94, para "promover um  protagonism°  com jovens de 13 a 17 anos na 

cidade de Louveira, contribuindo com as ações da Década Mundial de Ação pela Segurança 

no Transito 2011-2020", conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado pelo Poder 

Público. 

Em face do disposto no § 1, do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014, solicito os 

procedimentos necessários para a devida publicidade do presente ato. 

Louveira, 10 de Julho de 2019. 

Nicolau Finam 

Prefeito  

Junior 

nicipal 
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