
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL 

www.saosepe.rs.gov.br 

 

Rua Plácido Chiquiti, nº 900 – Cx. Postal: 158 – CEP: 97340-000  
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600 | 3233-2281 | 3233-1919 

Termo de Inexigibilidade nº 04/2021 
 
Inexigibilidade de Chamamento Público 
para Celebração de Parceria entre a 
APAE - Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de São Sepé com o 
Município de São Sepé. 
 

Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Processo Administrativo nº 7.672/2020 (Protocolo 1Doc) 
Base Legal: art. 31, II, da Lei nº 13.019/2014. 

 
O Prefeito Municipal de São Sepé, no uso de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019/2014, informa que foi 
autorizada a dispensa de chamamento público para formalização de parceria 
mediante termo de fomento, a ser celebrada com a entidade Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de São Sepé (Escola de Educação Especial Floriano 
Peixoto Pinto), de modo que se torna público a justificativa de inexigibilidade que 
está disponível na Secretaria Municipal de Administração e no site 
www.saosepe.rs.gov.br.  

 
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto o 

prazo de 5 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que deverão 
ser efetuadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de São Sepé, sito à Rua 
Plácido Chiquiti, nº 900, Centro, São Sepé/RS e posteriormente ser enviadas à 
Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social. 

 
Objeto: Promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida das 

pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual, múltipla e transtornos 
globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. 

 
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social 
Unidade: 12 – Fundo Municipal de Assistência Social 
Atividade: 2.281 Rede Proteção Social Especial (recursos da União) 
Código reduzido: 8293 Subvenções Sociais Rubrica: 335043-0000                           

Recurso: 1070 Rede Proteção Social Especial    
Investimento: R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Conforme liberação das parcelas 

pelo Governo Federal 
                
Unidade: 16 – Fundo Municipal Direitos Pessoa Deficiência 
Operação Especial: 0.003 Apoio a entidades de Atendimento à Pessoa 

Portadora de Deficiência (recursos Município)        
Código reduzido: 3504 Subvenções Sociais    Rubrica: 335043-0000             

Recurso: 0001 Próprio 
Investimento: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)  
 
Unidade: 13 – Fundo Municipal Direitos das Crianças e Adolescentes 
Operação Especial: 0.007 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (recursos doações de Imposto de Renda) 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL 

www.saosepe.rs.gov.br 

 

Rua Plácido Chiquiti, nº 900 – Cx. Postal: 158 – CEP: 97340-000  
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600 | 3233-2281 | 3233-1919 

Código reduzido: 4704 Subvenções Sociais    Rubrica: 335043-0000             
Recurso: 1061 FMDCA    
Investimento: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)   
 
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Operação Especial: 0.009 – apoio a entidades de atendimento a pessoas 

portadora de deficiência  
Código reduzido: 6231 
Elemento da Despesa: 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais 
Fonte de Recurso: 0031 – Fundeb 
Investimento: R$ 101.561,67 (cento e um mil e quinhentos e sessenta e um 

reais e sessenta e sete centavos). 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de abril de 2021. 
 

João Luiz dos Santos Vargas  
Prefeito Municipal 

 
Publique-se: 

 

 
Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 
em ____/_____/2021. 

_______________ 

 





 
 CREAS 
 Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
 CASA DO ACONCHEGO 
 

 
Rua Capitão Emídio Jaime de Figueiredo, n°1005 

Fone: (55) 3233-1890 
Prefeitura Municipal de São Sepé 

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO SEPÉ - APAE 

 

PARECER 01/2020 

 

 Trata-se de parecer técnico de análise de plano de trabalho, quanto aos 

aspectos de MÉRITO, apresentada pela APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

excepcionais de São Sepé, recursos provenientes de doações de Imposto de renda, no 

valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), de responsabilidade deste órgão. 

  

Este parecer tem por objeto a verificação das condições de viabilidade, de 

sustentabilidade e de avaliação do plano de trabalho apresentado pelo proponente em 

questão, em atendimento à Lei nº 13.019/2014 e Portaria nº 17.004 de 13 de 

novembro de 2017, considerando também a manifestação técnica constante do 

Parecer Técnico de Análise de Proposta de Plano de Trabalho da APAE que tem por 

objetivo a melhora na infraestrutura da instituição. 

 

• Do local, verifica-se que: 

A APAE exerce atividade de associações de defesa de direitos sociais e 

atividades de organizações associativas ligadas à cultura e a arte, bem como de caráter 

assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, sem fins lucrativos, 

sendo a única empresa que desenvolve essas atividades dentro do município. 

 

Atualmente possui um total de 70 usuários de todas as idades, e em virtude da 

pandemia do Covid-19, os atendimentos foram suspensos no inicio do ano e retomado 

em maio com atendimentos presenciais de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 

terapia ocupacional, serviço social e neurológico duas vezes na semana, mas as 

atividades pedagógicas continuaram com atividades remotas. 



 
 CREAS 
 Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
 CASA DO ACONCHEGO 
 

 
Rua Capitão Emídio Jaime de Figueiredo, n°1005 

Fone: (55) 3233-1890 
Prefeitura Municipal de São Sepé 

• Do Plano de Trabalho apresentado, verifica-se que: 

O objetivo envolve a melhora na infraestrutura, mantendo a qualidade nos 

serviços e atividades oferecidos aos usuários da instituição. Garantindo a 

acessibilidade, segurança e proteção das pessoas com deficiência, seus familiares, 

funcionários e comunidade. Especificamente uma sala de atendimento e o refeitório 

que necessitam de reforma, que envolve desde a sua fundação, portanto demanda um 

gasto maior. 

 

Considerando o atendimento das condições estabelecidas nos normativos 

supramencionados para a presente manifestação técnica, sugiro, nos termos e nas 

condições aqui apresentados, tendo em vista a conveniência da administração em 

possuir o valor a título de doação de IR no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente , e o recurso ser indispensável para continuidade e andamento dos 

serviços oferecidos, devido à dificuldade da instituição da mantença com recursos 

próprios, que então, seja aprovada a presente manifestação técnica e que seja 

encaminhada a presente manifestação à área jurídica, para a análise referente à 

legalidade do projeto em questão. É o parecer. 

 

 

 

 

 

 

Giana Cargnelutti Godoy 

CRP 07/17404 

Parecerista Técnico da Secretaria  

de Assistência e Habitação Social 

 



 
 CREAS 
 Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
 CASA DO ACONCHEGO 
 

Rua Capitão Emídio Jaime de Figueiredo, n°1005 
Fone: (55) 3233-1890 

Prefeitura Municipal de São Sepé 

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO DA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO SEPÉ - 

APAE 

 

PARECER 01/2021 

 

 Trata-se de parecer técnico de análise de plano de trabalho, quanto aos 

aspectos de MÉRITO, apresentada pela APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

excepcionais de São Sepé, em decorrência do processo de descentralização da Ação 

Orçamentária, com o valor da subvenção de R$10.000,00 (dez mil reais), de 

responsabilidade de repasse através da Gestão do SUAS – Sistema Único de Assistência 

Social, para a manutenção do serviço de proteção social especial para pessoas com 

deficiência e seus familiares. 

 Este parecer tem por objeto a verificação das condições de viabilidade, de 

sustentabilidade e de avaliação do plano de trabalho apresentado pelo proponente em 

questão, em atendimento à Lei nº 13.019/2014 e Portaria nº 17.004 de 13 de 

novembro de 2017, considerando também a manifestação técnica constante do 

Parecer Técnico de Análise de Proposta de Plano de Trabalho da APAE que tem por 

objetivo promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência, preferencialmente intelectual, múltipla e transtornos globais do 

desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos.  

 

• Do local, verifica-se que: 

A APAE exerce atividade de associações de defesa de direitos sociais e 

atividades de organizações associativas ligadas à cultura e a arte, bem como de caráter 

assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, sem fins lucrativos, 

sendo a única empresa que desenvolve essas atividades dentro do município. 

Atualmente com um total de 70 usuários, presta serviços de habilitação e 

reabilitação às pessoas com deficiência, e a promoção de sua integração à vida 



 
 CREAS 
 Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
 CASA DO ACONCHEGO 
 

Rua Capitão Emídio Jaime de Figueiredo, n°1005 
Fone: (55) 3233-1890 

Prefeitura Municipal de São Sepé 

comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, 

defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com 

deficiência e suas famílias; inclusive atuando na integração da pessoa com deficiência 

ao mundo do trabalho; oferece serviços de educação especial às pessoas com 

deficiência intelectual e múltipla, além de oferecer serviços de saúde, desde a 

prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com 

deficiência intelectual múltipla. 

• Do Plano de Trabalho apresentado, verifica-se que: 

As metas a serem atingidas envolvem questões de garantia a participação dos 

usuários da Instituição e seus familiares nas atividades coletivas, realização de grupos 

orientados, atividades de convívio e interação entre as pessoas com Deficiência e seus 

familiares, trocas de experiências entre os participantes e atividades, passeios e 

brinquedos de recreação previstas durante o ano, bem como a compra de materiais, 

produtos alimentícios e equipamentos essenciais para desenvolver os grupos e 

atividades coletivas com os usuários e seus familiares, ambiente seguro e acolhedor 

para os usuários e familiares, com vestimentas  para os eventos e ações aos 

envolvidos, afim de identificação, como também garantir recursos humanos para a 

oferta do serviço de proteção social especial. 

Considerando o atendimento das condições estabelecidas nos normativos 

supramencionados para a presente manifestação técnica, sugiro, nos termos e nas 

condições aqui apresentados, tendo em vista a indispensabilidade da parceria para a 

manutenção do serviço social especial para pessoas com deficiência e seus familiares, 

que seja aprovada a presente manifestação técnica e que seja encaminhada a presente 

manifestação à área jurídica, para a análise referente à legalidade do projeto em 

questão. É o parecer. 

 

Giana Cargnelutti Godoy 
CRP 07/17404 

Parecerista Técnico da Secretaria  
de Assistência e Habitação Social 



 
 CREAS 
 Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
 CASA DO ACONCHEGO 
 

 
Rua Capitão Emídio Jaime de Figueiredo, n°1005 

Fone: (55) 3233-1890 
Prefeitura Municipal de São Sepé 

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO SEPÉ - 

APAE 
 
PARECER 02/2021 

 
 Trata-se de parecer técnico de análise de plano de trabalho, quanto aos 
aspectos de MÉRITO, apresentada pela APAE – Associação de Pai e Amigos dos 
excepcionais de São Sepé, em decorrência do processo de descentralização da Ação 
Orçamentária, com o valor da subvenção de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), de 
responsabilidade deste órgão. 
  

Este parecer tem por objeto a verificação das condições de viabilidade, de 
sustentabilidade e de avaliação do plano de trabalho apresentado pelo proponente em 
questão, em atendimento à Lei nº 13.019/2014 e Portaria nº 17.004 de 13 de 
novembro de 2017, considerando também a manifestação técnica constante do 
Parecer Técnico de Análise de Proposta de Plano de Trabalho da APAE que tem por 
objetivo promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência, preferencialmente intelectual, múltipla e transtornos globais do 
desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos.  

 

• Do local, verifica-se que: 
Presta serviços de habilitação e reabilitação às pessoas com deficiência, 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 e suas famílias; inclusive atuando na 
integração da pessoa com deficiência ao mundo do trabalho; oferece serviços de 
educação especial às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, além de oferecer 
serviços de saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de 
vida para as pessoas com deficiência intelectual múltipla. 

A APAE exerce atividades sem fins lucrativos, sendo a única empresa que 
desenvolve essas atividades dentro do município. 

 

• Do Plano de Trabalho apresentado, verifica-se que: 
As metas a serem atingidas envolvem questões de conservação e valorização da 

infraestrutura da instituição, permanecer com o uso do transporte para os usuários, 
proporcionar proteção e segurança aos usuários e assegurar a qualidade dos serviços 
oferecidos aos usuários e suas famílias, durante o exercício de 2021, como também 
garantir a execução de custos indiretos necessários à execução do objeto. Objetivo 
este indispensável para promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida das 
pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual, múltipla e transtornos globais 
do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos. 



 
 CREAS 
 Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
 CASA DO ACONCHEGO 
 

 
Rua Capitão Emídio Jaime de Figueiredo, n°1005 

Fone: (55) 3233-1890 
Prefeitura Municipal de São Sepé 

Como também, os recursos oriundos desta subvenção municipal tornam-se 
indispensável para continuidade e andamento dos serviços oferecidos, devido a 
instituição ter dificuldade na mantença com recursos próprios. 
 

Considerando o atendimento das condições estabelecidas nos normativos 
supramencionados para a presente manifestação técnica, sugiro, nos termos e nas 
condições aqui apresentados, tendo em vista a conveniência da administração em 
estabelecer a parceria e o recurso ser indispensável para continuidade e andamento 
dos serviços oferecidos, que então, seja aprovada a presente manifestação técnica e 
que seja encaminhada a presente manifestação à área jurídica, para a análise 
referente à legalidade do projeto em questão. É o parecer. 
 
 
 
 
 

Giana Cargnelutti Godoy 

CRP 07/17404 

Parecerista Técnico da Secretaria  

de Assistência e Habitação Social 

 



 
 

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO SEPÉ- 

APAE  
 
Parecer  01/2021 

 
 

Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São          
Sepé - APAE 

 

Trata-se de parecer técnico de análise quanto ao mérito da proposta, do            
interesse público em sua realização e aos aspectos de viabilidade da firmatura            

do Plano de Trabalho apresentado pela Associação de Pais e Amigos dos            
Excepcionais de São Sepé - APAE, referente aos recursos do FUNDEB . 

Este parecer tem por objeto a verificação das condições de viabilidade,           

de sustentabilidade e de avaliação do plano de trabalho apresentado pelo           
proponente em questão, em atendimento à Lei nº 13.019/2014 e Decreto nº            
xxxxxxxxxxxxx, objeto este configurado na busca do entendimento sobre as          
ações organizadas pela instituição proponente para o alcance do objeto e dos            

resultados esperados. 

 
Do mérito : 

 
● A APAE é uma associação civil de relevante atuação no município,           

oferecendo a seus usuários apoio e assistência nas áreas de assistência           

social, saúde, educação, trabalho, defesa e garantia dos direitos,         
esporte, cultura e lazer. Seu funcionamento ampara um público         

específico sendo indispensável o apoio à sua manutenção, tanto de          
quadro de pessoal quanto física. Atende alunos que possuem matrículas          



na rede municipal no turno inverso, e em alguns casos, em virtude de             
suas limitações, apenas recebem o apoio escolar na presente         

instituição. Portanto, o parecer é favorável quanto ao mérito. 
 

Do Plano de Trabalho apresentado, quanto à viabilidade, verifica-se         

que: 
● O Parecer é favorável no que se refere às metas estabelecidas e            

o plano de aplicação dos recursos financeiros. 
● O valor solicitado pela instituição, obedece ao valor anual por          

aluno estimado, estipulado em Portaria Interministerial nº 3, de         

25 de novembro de 2020, que para a Educação Especial, no           
estado do Rio Grande do Sul é de R$ 5.456,51 (cinco mil            

quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos).           
O município repassará o valor correspondente a 18 matrículas,         

totalizando R $98.217,18. 

 
Considerando o atendimento das condições estabelecidas nos       

normativos supramencionados para a presente manifestação técnica, sugiro,        
nos termos e nas condições aqui apresentados, tendo em vista a configuração            

da oportunidade e conveniência da administração em estabelecer a parceria,          

que seja aprovada a presente manifestação técnica e que sejam          
encaminhados os autos e a presente manifestação à área jurídica, para a            

análise referente à legalidade do projeto em questão. 
 

É o parecer. 

 
 

 
GABRIELI LUIZ GAZEN 

Parecerista Técnico da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
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PLANO DE APLICAÇÃO 

           1 - IDENTIFICAÇÃO 
      

 

1.1 - Entidade: 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO SEPÉ 

 

1.2 - Nome Fantasia: APAE DE SÃO SEPÉ/RS 
     

 

1.3 - Endereço: 
 

RUA PERCIVAL BRENNER, 1992 - BAIRRO BELA VISTA 
 

 

1.4 -  População Alvo: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MULTIPLA 
 

 

1.5 - Período: 
 

A partir da Liberação dos Recursos 
    

           2 - OBJETIVOS 
       

 

 
Melhorar a infraestrutura, mantendo a qualidade nos serviços e atividades oferecidos aos usuários da 

Instituição. Garantindo a acessibilidade, segurança e proteção das Pessoas com Deficiência, seus familiares, 
funcionários e comunidade. 

 

           3 - OPERACIONALIZAÇÃO 
     

 

 
Para podermos atingir estes objetivos, necessitamos dos recursos provenientes do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente-FUMDICA, devido às dificuldades financeiras que a Instituição enfrenta.  

 

 

     
     4 - PLANO ORÇAMENTÁRIO 

 
     

 

CUSTOS E DESPESAS 
     

 

  
   

  

 
 Materiais de Construção para reforma dos espaços físicos da Instituição.  

   
   

   
        
           
     5 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
     

 

Para execução dos objetivos acima, solicitamos o valor de R$ 6.500,00. 
 

           

     

 
 

     

           São Sepé, 23 de Novembro de 2020. 

           

   

 

       

           

           

           Francisco Armando Ilha Siqueira 

Presidente 

 

 


