
JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

A Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, por intermédio de 

seu Secretário, em atenção ao processo administrativo nº. 7621/2019, 

instaurado com intuito de firmar parceria entre a Administração Municipal e a 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC-CL visando o 

uso dos serviços/mão de obra dos apenados, vem apresentar justificativa para 

procedimento de Inexigibilidade de Chamamento Público, nos termos do art. 31 

da Lei nº. 13.019/2014: 

 Considerando que a Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados de Conselheiro Lafaiete – APAC, inscrita no CNPJ sob o nº. 

05.890.676/0001-11, foi fundada em 23/07/2003 e tem sede na Rua Dom 

Luciano, nº. 575, Bairro São Jorge, neste Município, local o qual está pleiteando 

a parceria para fomento de suas atividades; 

Considerando que se trata de uma associação privada sem fins 

lucrativos, com duração por tempo indeterminado e finalidade de desenvolver 

atividades de assistência social, de forma gratuita, continuada e planejada, em 

especial, assistência à família, educação, saúde, bem-estar, profissionalização, 

reintegração social, pesquisas psicossociais e recreação, oferecendo apoio, 

auxilio e atendimento gratuito aos presos condenados a pena privativa de 

liberdade, visando a recuperação e reintegração social do condenado e, em uma 

perspectiva mais ampla, a proteção da sociedade, a promoção da justiça e o 

socorro às vítimas. 

Considerando a importância de fomentar as atividades da 

Associação, além de colaborar com as execuções penais nesta Comarca, 

exercendo papel de humanização do sistema prisional; 

Considerando que a Associação se encontra regular perante o fisco, 

tendo apresentado Certidão Negativa de Débitos com o Município de 

Conselheiro Lafaiete, o Estado de Minas Gerais e o Governo Federal, além de 

certificado de regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos perante a 

Justiça do Trabalho, bem como comprovou também possuir Declaração de 

Utilidade Pública Municipal e Estadual e regular inscrição nos Conselhos 

Municipais e apresentou Plano de Trabalho que foi aprovado; 

Considerando o permissivo legal da LEP – Lei de Execuções Penais 



para trabalho externo do apenados, nos termos dos artigos abaixo: 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição 
de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. 
§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as 
precauções relativas à segurança e à higiene. 
§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia 
tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário 
mínimo. 
§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: 
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que 
determinados judicialmente e não reparados por outros meios; 
b) à assistência à família; 
c) a pequenas despesas pessoais; 
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a 
manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem 
prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. 
§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a 
parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de 
Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em 
liberdade. 

Considerando que a execução do método apaqueano não pode ser 

realizada por outra OSC que não por uma APAC, no Município onde ela está 

estabelecida, devidamente filiada à FBAC – Fraternidade Brasileira de 

Assistência aos Condenados; 

Considerando que a FBAC declarou ser a APAC/CL ser a única APAC 

instalada nessa Comarca, autorizada a aplicar o método APAC, direcionado aos 

presos condenados a pena privativa de liberdade do público masculino, 

reconhecido internacionalmente como proposta eficaz de recuperar o preso, 

proteger a sociedade e promover justiça e socorrer a vítima; 

Considerando o art. 31 da Lei nº. 13.019/2014 – MROSC, que prevê 

hipóteses de inexigibilidade de chamamento público em razão da natureza 

singular do objeto da parceria ou se as metas só puderem ser atingidas por uma 

entidade específica. 

Diante de todo exposto, solicita a publicação da presente justificativa 

para Inexigibilidade de Chamamento Público, para fins de atendimento ao 

disposto no art. 32, § 1º, da Lei nº. 13.019/2014.   

Conselheiro Lafaiete, 09 de outubro de 2019. 

 
 

_______________________________________ 
Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente 


