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REFERÊNCIA: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO-TERCEIRA EMENDA PARLAMENTAR (350280420220005)– 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTRUMENTO JURÍDICO: TERMO DE FOMENTO 

EXTRATO DISPENSA N. 005/2022. 

FUNDAMENTO: ART. 29, caput DA LEI FEDERAL Nº. 13.019/2014 E ART. 36 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 

19.138/2017.  

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE.  

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais-APAE.  

CNPJ: 44.416.436/0001-71. 

ENDEREÇO: Rua Pedro Martinez Marin, 08 – Amizade – Araçatuba/SP. 

FINS E OBJETIVOS CONFORME ESTATUTO SOCIAL: Art. 9° - São os seguintes os fins e objetivos 

desta Apae, nos limites territoriais do seu município, voltados a promoção de 

atividades de finalidades de relevância publica e social, em especial:  

1-promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 

preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em 

seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes 

o pleno exercício da cidadania;  

2-prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste 

artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência 

social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de 

forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual 

e múltipla, e para suas famílias;  

3-prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente 

intelectual e múltipla; oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando 

assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, 

preferencialmente intelectual e múltipla.  

4-oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor 

qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e 

múltipla. 

Objeto específico da parceria (emenda parlamentar):     Desenvolver o Serviço de 

Habilitação e Reabilitação por meio de um conjunto de ações socioeducativas, ampliando 

as oportunidades e visando à promoção e inclusão social das pessoas com Deficiência 

Intelectual e Múltipla com necessidade de apoio extensivo e generalizado.  

Objetivos Específicos: Higienização e conservação recorrente do ambiente coletivo, 

utilizado para atendimentos socioeducativos; Oferecer alimentação saudável e 

balanceada; Proporcionar ambiente físico de qualidade, por meio de climatização e 

manutenção do ambiente, assegurando o bem estar e a permanência no local. 

VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ 50.000,00. 

VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura do termo de fomento. 

 


