
Memorando 8.514/2021
De: Zenici Dreher Herbst Setor: SEMAS - Secretaria de Assistência Social 
Despacho: 16- 8.514/2021 
Para: SMAFO - DL - Departamento de Licitação 
Assunto: AUXILIO NATALIDADE

Canoinhas/SC, 14 de Maio de 2021 

Prezados/as Senhores Bom dia

Considerando Despacho 14, segue justificativa:

A Secretaria Municipal de Assistência Social apresenta justificativa sobre o montante de itens pleiteados para
compor 180 Kits Maternidade previstos para o período de 12 meses, com valor aproximado de até R$: 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) por kit, considerando planejamento da equipe da gestão, considerando 4218
famílias canoinhenses cadastradas no CADUNICO, sendo o cadastro do Governo Federal que reúne informações
das famílias de baixa renda, dentre estas 1593 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e dentre estas a
quantidade de gestantes varia de um mês para o outro entre 44 e 50 gestantes. Considerando a média de 66
partos por mês conforme registros da saúde, e que é inédito no município de Canoinhas, de forma regulamentada
a oferta do benefício eventual Auxílio Natalidade através do "Kit Maternidade", e que há modelos em outros
municípios, Florianópolis por exemplo que oferece o auxílio natalidade através de valor monetário de R$1.050,00
em razão do nascimento, sendo assim, a proposta é garantir este direito no município de Canoinhas para no
mínimo 22% das famílias que tiveram nascimento de novo membro, na vigência do contrato neste ano de
implantação do serviço e revisão da demanda para avaliação e conduta no que se refere as possibilidades de
ampliação da proposta e de valores para os próximos Editais. O município de Canoinhas conta com três CRAS,
sendo um no bairro Campo da Água Verde, um na Piedade e um no Industrial I e a Secretaria Municipal de
Assistência Social - SEMAS que realizam atendimentos e concessão dos benefícios eventuais, sendo assim é
notório que a quantidade se reduz na concessão do "Kit Maternidade" para 03 ou 04 famílias por serviço, por mês.

 

 

_
Atenciosamente,

Zenici Dreher Herbst

Assistente Social CRESS/SC 3114 

Secretária Municipal de Assistência Social

Canoinhas/SC
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“Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo.” - Henry Ford


