
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL 

 

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 03/2023 
 
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 da Educação 
Processo Administrativo nº 9.397/2022 (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 no Escritório de Governo 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: Assegurar Educação Especial de qualidade às pessoas com 

deficiência intelectual/múltipla e Autismo, a partir da manutenção do quadro de 
profissionais da educação, bem como, a garantia dos compromissos 
financeiros. 

 
Órgão: 05. Secretaria Municipal da Educação 
Unidade: 26. Educação Especial 
Operação Especial: 0.009 Apoio a Entidades de Atendimento a P. P. 

Deficiência 
Rubrica: 5537 Instituições de caráter Assistencial, Cultural e Educacional  
Desdobramento: 3.3.50.43.08.00.00 
Recurso: 0540 Fundeb 
Investimento: R$ 122.697,30 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de março de 2023. 
 
 
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS  
PREFEITO MUNICIPAL 

Publique-se: 
Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2023. 

_______________ 

 













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

DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO SEPÉ- APAE

Parecer  01/2023

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, 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 aos objetivos da instituição elencados no item 2 do

Plano de aplicação apresentado, bem como a operacionalização (item 4), metas

estabelecidas (item 5) e o plano orçamentário (item 6).

● O valor solicitado pela instituição, obedece ao Valor Anual por Aluno, estipulado em

Portaria Interministerial nº 4, de 18 de agosto de 2022, porém, em 29 de dezembro de

2022, a Portaria Interministerial nº 07, do Gabinete do Ministro da Educação, atualizou o

valor referência para celebração de termos de fomento com instituições conveniadas -



Educação Especial, no estado do Rio Grande do Sul para R$ 7.436,20 (sete mil

quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos). O município repassará o valor

correspondente a 16,5 matrículas referente a metade do público atendido, com base no

Censo Escolar 2022, totalizando R$122.697,30.

● Portanto, as parcelas mensais de repasse sofrerão uma redução de aproximadamente

13,55%, sendo o excedente somado ao mês de dezembro.

○ Fevereiro: R$ 12.384,06

○ Março: R$ 10.222,81

○ Abril: R$ 10.222,81

○ Maio: R$ 10.222,81

○ Junho: R$ 10.222,81

○ Julho: R$ 10.222,81

○ Agosto: R$ 10.222,81

○ Setembro: R$ 10.222,81

○ Outubro: R$ 8.774,86

○ Novembro: R$ 8.774,86

○ Dezembro: R$ 21.203,85

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.

São Sepé, 14 de fevereiro de 2023.

GABRIELI LUIZ GAZEN

Parecerista Técnico da

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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Protocolo 9.397/2022
Código: 951.916.710.390.571.062

De: Lucio Rosa Reinstein Setor: PJ - Procuradoria Jurídica

Despacho: 13- 9.397/2022

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Assunto: Termo de Fomento

São Sepé/RS, 22 de Fevereiro de 2023

Para:

Rua Percival Brenner, 1992 - Bela Vista, São Sepé - RS, 97340-000, Brasil, . .
97340-000 / Bela Vista
São Sepé

 

São Sepé, RS, em 22 de fevereiro de 2023.

 

Parecer n. 36/2023

 

DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

 

ASSUNTO: PARECER PRELIMINAR REFERENTE A PARCERIA PELA LEI 13.019/2014 COM A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO SEPÉ - APAE.

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL:

 

Trata-se de análise preliminar acerca do procedimento a ser adotado de acordo com
a Lei 13.019/2014 que almeja repasse à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE SÃO SEPÉ - APAE.

Cabe destacar, de início, que para a celebração e a formalização do termo de
colaboração/fomento pela administração pública, devem ser observados os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia, publicidade,
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento
objetivo, economicidade, competitividade e eficiência, conforme determina o
artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 2º, inciso XII da Lei 13.019/2014.

Associação Pais Amigos Excepcionais de São Sepé - Apae   
apaesaosepe@gmail.com · 55 3233-3223

CNPJ 90.935.206/0001-04

https://saosepe.1doc.com.br/?pg=estrutura/pessoa_perfil&id_pessoa=871
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No caso concreto, o chamamento público não é o meio a ser realizado, haja vista
que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO SEPÉ - APAE é único na
área de atuação em São Sepé/RS, não havendo outros no mesmo segmento,
enquadrando-se na hipótese de inexigibilidade prevista no art. 31, caput, c/c
inciso II, da Lei 13.019/2014.

No entanto, deverá ser dada publicidade ao ato para oportunizar eventual
impugnação.

Diante do exposto, opino pelo início do procedimento na forma de inexigibilidade,
conforme fundamentos acima.

É o parecer.

Lucio Rosa Reinstein,

Procurador Jurídico .

_Lucio Rosa Reinstein
coordenador jurídico
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“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.” -

Roberto Shinyashiki
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