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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 1/2018 – FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

REFERENTE: Convocação para a ABERTURA para análise das propostas  de Sessão Pública de 
Chamamento Público, em 05 de junho  de 2018  às 9 horas.  
 
 
A Comissão de Chamamento Público – Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social, no 
uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº. 10/2018, COMUNICA a todos os proponentes e a 
quem possa interessar que realizará, às 9 horas do dia 05 de junho  de 2018, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social, situada no Centro Administrativo Vereador 
Dirceu Pavoni, sito a Rua Maurício Rosemann, nº. 15, Bairro Cachoeira – Almirante Tamandaré – PR, 
a ABERTURA da Sessão Pública para análise do plano  de trabalho do CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº. 1/2018 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
objetivando a seleção de programas e projetos para acolhimento institucional para pessoas idosas de 
forma provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades; 
crianças e adolescentes de 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias de ambos os sexos com ou sem deficiência 
que apresentem vulnerabilidade em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, em 
decorrência dos mais variados motivos inclusive o uso de substâncias psicoativas e sob medida de 
proteção e jovens e adultos acima de 18 anos dependentes de substâncias psicoativas, pessoa com 
deficiência física ou mental em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social dos mais 
variados motivos, atendendo conforme os encaminhamentos e/ou determinações judiciais, cuja 
necessidade de atenção complementa o âmbito de atuação das políticas públicas de assistência social 
no Município de Almirante Tamandaré. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3699-
8762, ou pelo e-mail acaosocial@tamandare.pr.gov.br. O presente comunicado será publicado no site 
oficial do Município de Almirante Tamandaré e no Diário Oficial do Município. 
 
Almirante Tamandaré – PR, 29 de maio de 2018. 
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