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DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 

 
REFERENTE: A finalidade da presente Dispensa de Chamamento Público é a 

celebração de parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS – APAE,  pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

02.568.179/0001-03, situada na Rua do Imigrante, nº 50, São João do Oeste/SC, por 

meio da formalização de termo de fomento, para a consecução de finalidade de 

interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à 

referida organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas no 

Termo de Fomento. 

RESUMO: Termo de FOMENTO com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS – APAE de São João do Oeste/SC.  

 
DA JUSTIFICATIVA 

Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely Lopes 

Meirelles, “resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade administrada” 

Presente este pensamento verificamos que para proporcionar tal fim, necessário se faz 

que a Administração Municipal possa através de seus departamentos e secretarias, 

atender ao cidadão, proporcionando o bem-estar coletivo. Todavia nem todos os 

serviços de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando para atingir 

o “bem comum”, estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil. 

No que tange às parcerias, o Estado1 busca “por meio de parcerias 

consensuais, fazê-lo junto com entidades do Terceiro Setor que tenham sido criadas 

enfocando certo propósito de interesse público buscado em concreto, e possam, assim, 

se encarregar de sua execução de uma forma mais participativa e próxima da 

sociedade civil, melhor refletindo seus anseios. Neste cenário é que se situam os 

ajustes celebrados entre o Estado e as entidades da sociedade civil integrantes do 

Terceiro Setor, também conhecido como o espaço público não estatal”. 

 
1 RIBEIRO, Leonardo Coelho, O novo marco regulatório do Terceiro Setor e a disciplina das parcerias entre 
Organizações da Sociedade Civil e o Poder Público, R. bras. de Dir. Público – RBDP | Belo Horizonte, ano 13, n. 
50, p. 95-110, jul./set. 2015 
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É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em destaque com as 

Entidades que trabalham com educação e cuidados com as pessoas excepcionais – 

como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE no Município – pois 

além dos relevantes trabalhos registrados, é notório que se realiza mais investimentos 

com menos recursos, alcançando de maneira primordial o princípio da eficiência. Um 

dos fatores desse resultado é a efetiva participação popular, que de maneira direta, 

além de fiscalizar, está presente na própria execução em suas diretorias e conselhos.  

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE é uma 

organização social sem fins econômicos, formada por pais, amigos e pessoas com 

deficiência intelectual e múltipla que, unidos por objetivos comuns, buscam construir 

uma sociedade mais justa e igualitária, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da 

cidadania. 

A APAE de São João do Oeste atende pessoas com deficiência intelectual, 

autismo e múltiplas deficiências, com a finalidade de prestar serviço de habilitação e 

reabilitação e a promoção de sua integração a vida comunitária, no campo de 

assistência social realizando atendimentos, assegurando a defesa e garantia de 

direitos.  Já na área da saúde, foca na prevenção visando segurar uma melhor 

qualidade de vida para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Oportunizar 

melhores condições nos trabalhos pedagógicos, técnicos e administrativos da 

instituição.  

Observado o estatuto da entidade, visualiza-se que é uma associação civil, 

sem fins lucrativos, com atuação na área da saúde e no campo da assistência social, 

com duração indeterminada, e cuja missão vem de encontro com os anseios do 

município, sendo o interesse público justificado e mútuo por meio das metas 

estabelecidas.  

Com isso se observa, que resta demonstrado que os objetivos e finalidades 

institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização em questão ora 

avaliados são plenamente compatíveis com o objeto proposto no Plano de Trabalho. O 

plano de trabalho cumpre todos os requisitos legais exigidos para o mesmo, bem como 

no mérito da proposta contida neste, está tudo em conformidade com a modalidade de 

parceria adotada. 
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Se observa pelo Plano apresentado, com descrição da infraestrutura e da 

equipe de profissionais, a viabilidade de sua execução. Para tanto compõem o mesmo 

o cronograma de desembolso dos recursos, que está dentro de valores de mercado.  

A comissão de Monitoramento irá utilizar dos meios disponíveis, com auxílio 

de profissionais das áreas do Município, para fiscalizarem a execução da parceria, 

assim como deverá estabelecer os demais procedimentos que serão adotados para 

avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos. 

Diante desta situação constatada, se faz necessária a presente celebração 

do Termo de Fomento com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de 

São João do Oeste/SC, de acordo com o disposto na Lei 13.019/2014, com suas 

alterações posteriores e no decreto municipal nº 107/2016, o que no caso está 

presente todos os requisitos para a Dispensa do Chamamento Público, pautado 

principalmente no fato de ser a única entidade que realiza tais atividades no município. 

Assim, diante do Exposto, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a 

referida Parceria com Dispensa do Chamamento e assinatura do Termo de Fomento. 

São João do Oeste/SC, 20 de fevereiro de 2020. 

 

_____________________________ 
Cláudia Wolschick Lenz 

Órgão Técnico da Parceria 
 

Aprovado pela comissão de seleção de propostas em 20/02/2020. 

 

______________________________________________________________________ 
Juliane Steffen        Ari Werle                     Teresinha Staub   
015.052.719-59        220.516.789-87           018.144.639-17 
 

 

Deferido pelo Prefeito em 20/02/2020 

 
 

FERNANDO BISIGO 
Prefeito municipal  
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ANÁLISE DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

A presente Dispensa de Chamamento se fundamenta no art. 30 inciso VI da 
Lei 13.019/2014, com suas alterações e no Decreto nº 107/2016, art. 4º.  

Trata de Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE, sendo entidade sólida e a única no território municipal certificada para atuação 
nesse ramo.  

Por tratar de ato administrativo vinculado, evidente que deverá ser justificada 
a razão da decisão. O chamamento e todos os seus atos deverão sempre ser 
justificados e fundamentados. A lei apresenta de forma clara que em certos momentos 
o chamamento pode ser dispensado, apresentando um rol taxativo no artigo 30, entre 
quais o quais destaca-se, in verbis: 

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do 
chamamento público: 
... 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas por 
organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo 
órgão gestor da respectiva política. 

Analisando o parecer técnico, verifica que a DISPENSABILIDADE para a 
parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE por meio do 
TERMO DE FOMENTO, é plenamente legal, pois tal situação está prevista na 
Legislação vigente, além de possuir razões de ordem e interesse público.  

Assim a contratação ora dispensável se faz necessário para levar a efeito a 
parceria. A escolha da referida Organização da Sociedade Civil se justifica por prestar 
serviços de notória qualidade e referência no atendimento no território municipal. 

Diante do exposto, entendemos que a presente dispensa de Chamamento 
Público, cumpre as exigências legais, estando de acordo com a Lei nº 13.019/2014 
com suas alterações, recomendando a parceria por meio de termo de Fomento.  

São João do Oeste/SC, em 20 de fevereiro de 2020. 

 

Cristiano Ricardo Grasel 
OAB/SC nº 46.812 

Assessor Jurídico do Município de São João do Oeste 
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AUTORIZAÇÃO 

 

Autorizo a contratação e recomendo a observância das demais providências 

legais pertinentes. 

Publique-se a Dispensa de Chamamento Público nº 01/2020, referente 

celebração de parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS – APAE de São João do Oeste/SC, e após cinco dias ausente 

qualquer impugnação, tome-se as providências para o Termo de Fomento. 

 

São João do Oeste/SC, 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

  

____________________________ 
FERNANDO BISIGO 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


