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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 
RESULTADO FINAL 

 
O Município de Caratinga, no uso de suas atribuições legais, vem por meio da Comissão de Seleção 
instituída pela Portaria nº 06/2019 para análise e seleção de propostas desenvolvidas por Organizações 
da Sociedade Civil – OSCs, que atuam no âmbito do Serviço Social de Proteção Social Especial e Alta 
Complexidade, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social e em conformidade com o 
disposto no item 8.5 do Edital de Chamamento Público nº 01/2019, homologar o resultado final do 
referido Chamamento Público. 
 
Entidades classificadas: 
 

ENTIDADE EIXO 

 
1. Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora 
de Fátima (Lar das Meninas) 
R$60.000,00 

Serviço de Acolhimento de Crianças e 
Adolescentes do Município de 
Caratinga/MG em medidas protetivas por 
determinação judicial, em decorrência de 
violação de direitos (abandono, 
negligência, violência) ou pela 
impossibilidade de cuidado e proteção por 
sua família;  
 

2. Amigos dos Assistidos de Caratinga (AMAC) 
R$60.000,00 

3. Lar dos Idosos Monsenhor Rocha de Caratinga 
R$20. 400,00 

Serviço de Acolhimento à Pessoa Idosa do 
Município de Caratinga/MG, que acolhem 
pessoas idosas (60 anos ou mais) de ambos 
os sexos, independentes ou com algum 
grau de dependência. O acolhimento 
deverá ser adotado como uma medida 
excepcional, quando esgotadas todas as 
possibilidades de autossustento e convívio 
com os familiares. É previsto para as 
pessoas idosas que não têm de condições 
para permanecer com a família, pois 
passaram por situações de violência e 
negligência, estão em situação de rua ou 
de abandono;  

4. Assistência Evangélica Social – Recanto dos 
Idosos Pastor Geraldo Sales 
 
R$20.400,00 

5. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Caratinga (APAE) 
R$70.905,12 

Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência Intelectual e 
Múltipla e suas Famílias do Município de 
Caratinga/MG.  

 
 

Caratinga, 09 de abril de 2019 
 
 

Ana Maria Ferreira 
Secretária Municipal de Assistência Social 



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019 
RESULTADO FINAL 

 
O Município de Caratinga, no uso de suas atribuições legais, vem por meio da Comissão de Seleção 
instituída pela Portaria nº 06/2019 para análise e seleção de propostas desenvolvidas por Organizações 
da Sociedade Civil – OSCs, que atuam no âmbito do Serviço Social de Proteção Social Especial e Alta 
Complexidade e em conformidade com o disposto no item 8.5 do Edital de Chamamento Público nº 
02/2019, homologar o resultado final do referido Chamamento Público. 
 
Entidades classificadas: 
 

ENTIDADE EIXO 

 
1. Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora 
de Fátima (Lar das Meninas) 
R$46.200,00 

Serviço de Acolhimento de Crianças e 
Adolescentes do Município de 
Caratinga/MG em medidas protetivas por 
determinação judicial, em decorrência de 
violação de direitos (abandono, 
negligência, violência) ou pela 
impossibilidade de cuidado e proteção por 
sua família;  
 

2. Amigos dos Assistidos de Caratinga (AMAC) 
R$46.200,00 

3. Lar dos Idosos Monsenhor Rocha de Caratinga 
 
R$30.000,00 

Serviço de Acolhimento à Pessoa Idosa do 
Município de Caratinga/MG, que acolhem 
pessoas idosas (60 anos ou mais) de ambos 
os sexos, independentes ou com algum 
grau de dependência. O acolhimento 
deverá ser adotado como uma medida 
excepcional, quando esgotadas todas as 
possibilidades de autossustento e convívio 
com os familiares. É previsto para as 
pessoas idosas que não têm de condições 
para permanecer com a família, pois 
passaram por situações de violência e 
negligência, estão em situação de rua ou 
de abandono;  

4. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Caratinga (APAE) 
R$35.000,00 

Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência Intelectual e 
Múltipla e suas Famílias do Município de 
Caratinga/MG.  

 
 

Caratinga, 09 de abril de 2019 
 
 

Ana Maria Ferreira 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
 
 
 
 
 
 



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 
RESULTADO FINAL 

 
O Município de Caratinga, no uso de suas atribuições legais, vem por meio da Comissão de Seleção 
instituída pela Portaria nº 012/2019 para análise e seleção de propostas desenvolvidas por Organizações 
da Sociedade Civil – OSCs, que atuam no âmbito dos Serviços Especializados de Saúde e em conformidade 
com o disposto no item 8.5 do Edital de Chamamento Público nº 03/2019, homologar o resultado final do 
referido Chamamento Público. 
 
Entidades classificadas: 
 

ENTIDADE EIXO 

1. Associação de Amparo aos Doentes Mentais 
(ASADOM)  
R$120.000,00 

 
 Serviço especializado de atenção às 
pessoas com à deficiência e/ou transtorno 
mental ; 
 

2. Núcleo de Voluntários de Caratinga no combate 
ao câncer 
R$12.000,00 

 
 Serviço de Apoio a portadores de Câncer; 
 

3. Associação dos Portadores de Doença Renal de 
Caratinga (ASDOERC) 
R$12.000,00 

 
 Serviço de Apoio a portadores de 
Doenças Renais  
 

4. Associação Mãe Admirável 
R$12.000,00 

 
Serviço de acolhimento exclusivamente 
voluntário, em regime residencial 
transitório, de pessoas com transtornos 
decorrentes do uso, abuso ou 
dependência de substâncias psicoativas.  

 
 

Caratinga, 09 de abril de 2019 
 
 

Jacqueline Marli dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde 

  



 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 

RESULTADO FINAL 
 
O Município de Caratinga, no uso de suas atribuições legais, vem por meio da Comissão de Seleção 
instituída pela Portaria nº013/2019 para análise e seleção de propostas desenvolvidas por Organizações 
da Sociedade Civil – OSCs, que atuam  em ações ligadas a área do Patrimônio Cultural no 
Município de Caratinga/MG, em consonância com o Fundo Municipal do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Caratinga (FUMPAC) e em conformidade com o disposto no item 8.5 do 
Edital de Chamamento Público nº 04/2019, homologar o resultado final do referido Chamamento Público. 
 
Entidades classificadas: 
 

ENTIDADE EIXO 

1. Associação Coral São João Batista 
R$25.000,00 

 
Projeto Cultural para a gestão de Coral 
Musical; 
 

2. Corporação Musical Santa Cecília 
R$80.000,00 

 
Projeto Cultural para a gestão de escola 
de música para jovens aprendizes, com 
oferecimento de aulas de instrumentos 
musicais . 
 

 
 

Caratinga, 09 de abril de 2019 
 
 

Lourdes Aparecida Rodrigues 
Diretora do Departamento de Patrimônio Cultural 



  

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2019 

RESULTADO FINAL 
 
O Município de Caratinga, no uso de suas atribuições legais, vem por meio da Comissão de Seleção 
instituída pela Portaria nº 06/2019 para análise e seleção de propostas desenvolvidas por Organizações 
da Sociedade Civil – OSCs, que atuam no âmbito do Serviço Social visando os serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos, em conformidade com o disposto no item 8.5 do Edital de Chamamento 
Público nº 05/2019, homologar o resultado final do referido Chamamento Público. 
 
Entidades classificadas: 
 

ENTIDADE EIXO 

1. MOVISO – Movimento Social São João Batista 
 
R$12.000,00 

Serviço de acolhimento de pessoas em situação de 
rua e migrantes 

2. Associação Casa de Maria Rainha da Paz 
R$12.000,00 

Serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos  

3. Associação de Convivência, Sabedoria e 
Experiência (ACSE) 
R$12.000,00 
 
 

Caratinga, 09 de maio de 2019 
 
 

Ana Maria Ferreira 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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