
 

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 1 
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919 

Termo de Inexigibilidade nº 06/2021 
 
Inexigibilidade de Chamamento Público 
para Celebração de Parceria entre a 
Associação das Famílias e dos 
Apoiadores das Pessoas com Autismo 
de São Sepé - AFAPASS com o 
Município de São Sepé. 

 
Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social 
Processo Administrativo nº 2.490 /2020 (Memorando 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 Apoiadores das 
Pessoas com Autismo de São Sepé - AFAPASS, 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: Viabilizar que a entidade continue proporcionando as crianças 
um melhor atendimento através de aquisição de material permanente. 

 
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social 
Unidade: 13 – Fundo Municipal Direitos das Crianças e Adolescentes 
Atividade: 2.274 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (recursos doações de Imposto de Renda) 
Código reduzido: 7851 Subvenções Sociais    Rubrica: 335043-0000             
Recurso: 1061 FMDCA    
Investimento: R$ 1.128,81 (mil cento e vinte e oito reais e oitenta e um 

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 DAS 

FAMILIAS E DOS APOIADORES DAS PESSOAS COM AUTISMO DE SÃO SEPÉ 

 

PARECER 02/2020 

 

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

aspectos de MÉRITO, apresentada pela Associação das Famílias e dos Apoiadores das 

Pessoas com Autismo de São Sepé – AFAPASS, recursos provenientes de doações de 

Imposto de renda, no valor de R$1.128,81 (mil cento e vinte e oito mil reais com 

oitenta e um centavos), de responsabilidade deste órgão. 

  

Este parecer tem por objeto a verificação das condições de viabilidade 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 Associação das Famílias e dos Apoiadores das 

Pessoas com Autismo de São Sepé - AFAPASS, que tem por objetivo a aquisição de uma 

impressora colorida para o Centro de Atendimento ao Autista Daniela Neves Righi. 

 

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

O Centro de Atendimento ao Autista Daniela Neves Righi possui atualmente 40 

famílias em atendimento, entre alunos-pacientes diagnosticados ou em avaliação para 

Autismo, possui recursos buscados através de projetos que advêm de promoções ou 

iniciativas da AFAPASS.  

 

Devido a situação da pandemia do Covid-19 as atividades presenciais foram 

suspensas e passaram a ser remotas, por isso a necessidade da aquisição da 



 
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 

impressora, haja vista que estão sendo confeccionadas dezenas de recursos impressos, 

os quais são plastificados e encaminhados para as famílias. 

 

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 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 

 








