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Venho através deste, encaminhar o plano de trabalho para formalização de Termo
de Fomento que tem por objeto a transferência de recurso, financeiros na forma de fomento, destinado

à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga/5P, sem fins lucrativos. A APAE de
Tabatinga é a entidade mais próxima do município e desde a sua fundação presta apoio à população de
Tabatinga/SP, nos termos da Lei Federal nº 13.019

Jp.

31 de Julho de 2.014, Lei nº 13.204 de 14 de

Dezembro de 2.015 e na Instrução nº 02/2016 do Tribunai de Contas do Estado de São Paulo.
Tem como objeto
fonoaudiólogo,
ocupacional,

fisioterapeuta,

os pagamentos

holerites

e encargos sociais (psicólogo,

secretaria, rnonitora, faxineira, cozinheira, professor, terapeuta

assistente social), cesta básica, despesas administrativas,

combustível,

mão de

obra e manutenção de veículos, material de limpeza, material de uso e consumo, alimentação,
serviços terceirizados, gás de cozinha, material de escritório, honorários contábeis, prestação de
serviço em geral e despesas com internet,
pleno

desenvolvimento

de habilidades

motivação e de emancipação, bem como
de trabalho,

energia elétrica e telefone, objetivando
e capacidades

de aprendizagem

Jovens e Adultos,

profissional,

de

o desenvolvimento de condutas exigidas no mercado

além das já existentes no meio educacional que desenvolvam

motores, intelectuais

garantir o

e sociais contemplando

os mecanismos

a Educação Infantil, Alfabetização, Educação de

Estimulação e Oficina, conforme

plano de trabalho

elaborado

por este

Município.
Diante do Exposto, solicito anallse e parecer de Vossas Senhorias em relação a
viabilidade da formalização do aludido Termo de Fomento.
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