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EXTRATO TERMO DE FOMENTO APAE n°01/2021 
Concedente: Município de Itapoá/SC. 
Convenente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.216.998/0001-91, situada Rua Mariana Michels Borges, 675, nesta cidade de 
Itapoá/SC, CEP: 89.249-000. 
Tipo: Termo de Fomento n° 01/2021 
Objeto: Repasse por subvenção social à APAE/Itapoá/SC para Atendimento de crianças, adolescentes, adultos e 
idosos com deficiência, matriculados na APAE de Itapoá, conforme metas e cronograma estabelecidos no Plano de 
Trabalho. 
VALOR R$:R$ 15.479,65 mensais (Quinze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco 
centavos), totalizando R$ 185.755,80 (Cento e oitenta e cinco mil reais e setecentos e cinquenta e 
cinco reais e oitenta centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/01/2021 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/01/2022 
BASE LEGAL: Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n°13.204/2015 
JUSTIFICATIVA: justifica-se a assinatura do Termo de Fomento por dispensa, visto que no Município de Itapoá, 
existem pessoas que não foram incluídas nas escolas regulares e necessitam de um tratamento especializado e a 
APAE  possui estabelecimento adequado e próprio para atender os portadores de deficiência, local este que é 
apropriado e com tecnologia assistida, trabalho multidisciplinar e social aos alunos, possui profissionais 
capacitados e especializados, tais como: professores, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, dentre 
outros. A parceria, ora proposta, contemplará a continuidade no atendimento de educação, saúde e assistência 
social na Educação Especial de crianças, jovens, adultos e idosos. Até o presente momento, a APAE cumpriu 
satisfatoriamente e com grande zelo às necessidades educacionais e de desenvolvimento sócio educativo, de 
saúde e assistencial das crianças por ela atendidas. A entidade parceira indicada é Organização da Sociedade 
Civil-OSC, sem fins lucrativos, nem sequer distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, 
bem como tem previsto a destinação do seu patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou ao Poder 
Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, I, da Lei 13.019/2014. 
 

 Itapoá, 25 de Janeiro de 2021. 
 

Atenciosamente, 
 

Fabio Tristao Pietrangelo 

Secretário de Assistência Social 


