
EXTRATO DOS TERMOS DE PARCERIA 
 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 001/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil “Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE”, inscrito no CNPJ sob nº 
89.105.910/0001-42, visando dar publicidade aos atos públicos em atendimento aos 
princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em atendimento do 
disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto assegurar a oferta de vagas na 
Educação Especial, no Município de Não-Me-Toque (RS), proporcionando aos alunos 
com deficiências intelectuais e múltiplas, o direito de acesso a recursos que possam 
potencializar suas capacidades e promover o desenvolvimento e a aprendizagem. 
Recursos Oriundos do FUNDEB. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 dejaneiro de 2021. 
 
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 244.036,08 (duzentos e quarenta e quatro mil, 
trinta e seis reais e oito centavos). 
Valor de Repasse: R$  244.036,08 (duzentos e quarenta e quatro mil, trinta e seis 
reais e oito centavos) - Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 
 

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses a contar de 05 de março de 2021. 
 
* Possui Termo Aditivo 01/2021, assinado em 10/03/2021 
 

 
 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 002/2021  
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
“ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO AO MENOR - ASBAM”, inscrito no CNPJ 
sob nº 90.875.071/0001-20, visando dar publicidade aos atos públicos em 
atendimento aos princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em 
atendimento do disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Assegurar a oferta de vagas da Educação Infantil (creche), no município de 
Não-Me-Toque, proporcionando aos alunos que não disponham de vaga em unidade 
da rede Pública Municipal de Ensino.  
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 



 
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 230.700,00 (duzentos e trinta mil e setecentos 
reais) Valor de Repasse: R$ 230.700,00 (duzentos e trinta mil e setecentos reais) – 
Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

 
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses a contar de 05 de março de 2021. 
 
* Possui Termo de Apostilamento 01/2021, assinado em 27/07/2021 
 
 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO DE Nº 004/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil “Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE”, inscrito no CNPJ sob nº 
89.105.910/0001-42, visando dar publicidade aos atos públicos em atendimento aos 
princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em atendimento do 
disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Promover a garantia de acesso à Política de Assistência Social, através de 
oficinas para crianças, adolescentes e demais usuários com deficiência intelectual e 
múltipla.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais). 
Valor de Repasse: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) - Recursos do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente.  

VIGÊNCIA: 11 (onze) meses a contar de 10 de junho de 2021. 
 

 
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 004/2021  

 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil “Lar do Idoso 
São Vicente de Paulo”, inscrito no CNPJ sob nº 90.161.217/0001-76, visando dar 
publicidade aos atos públicos em atendimento aos princípios constitucionais da 
publicidade, legalidade, bem como em atendimento do disposto no artigo 38 da Lei 
nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Reparo das Instalações Físicas do Lar do Idoso. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 9.662,00 (nove mil, seiscentos e sessenta e dois 
reais).  



Valor de Repasse: R$ 9.662,00 (nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais).  
 Recurso oriundo de Emenda Impositiva.   
 
VIGÊNCIA: 03 (três meses) meses a contar de 18 de maio de 2021. 

 
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO DE Nº 005/2021  

 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil “Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE”, inscrito no CNPJ sob nº 
89.105.910/0001-42, visando dar publicidade aos atos públicos em atendimento aos 
princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em atendimento do 
disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Promover a garantia de acesso à Política de Assistência Social e Política de 
Saúde, para crianças, adolescentes e demais usuários com deficiência intelectual e 
múltipla.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 154.197,07 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e 
noventa e sete reais e sete centavos). 
Valor de Repasse: R$ 154.197,07 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e 
sete reais e sete centavos) - Recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.  

  
VIGÊNCIA: 13 (treze meses) meses a contar de 10 de junho de 2021. 

 
 
 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO DE Nº 006/2021  
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil “GRUPO DE 
APOIO À POLÍCIA CIVIL”, inscrito no CNPJ sob nº 28.534.845/0001-86, visando dar 
publicidade aos atos públicos em atendimento aos princípios constitucionais da 
publicidade, legalidade, bem como em atendimento do disposto no artigo 38 da Lei 
nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Estabelecer as condições para a execução de atividades de interesse 
público e recíproco na área de Segurança Pública, com a finalidade de MELHORIA 
NO AMBIENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO 
NA DELEGACIA DE POLÍCIA DE NÃO-ME-TOQUE/RS, conforme Plano de Trabalho. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 



VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 29.231,29 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e um 
reais, vinte e nove centavos). 
Valor de Repasse: R$ 29.231,29 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e um reais, vinte 
e nove centavo ) – Recursos oriundos de Emendas Impositivas.   
 
VIGÊNCIA: 04 (quatro meses) meses a contar de 17 de junho de 2021. 

 
 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO DE Nº 007/2021  
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
“ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO AO MENOR - ASBAM”, inscrito no CNPJ 
sob nº 90.875.071/0001-20, visando dar publicidade aos atos públicos em 
atendimento aos princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em 
atendimento do disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Adequar-se à nova realidade imposta pelo Coronavírus COVID-19 e oferecer 
às crianças atendidas pela instituição, um ambiente físico adequado e seguro, 
garantindo a qualidade no atendimento, conforme Plano de Trabalho. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 dejaneiro de 2021. 
 
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 52.747,80 (cinquenta e dois mil, setecentos e 
quarenta e sete reais, oitenta centavos). 
Valor de Repasse: R$ 52.747,80 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e sete 
reais, oitenta centavos ) – Recursos oriundos do COMDICA; 
 
VIGÊNCIA: 05 (cinco meses) meses a contar de 17 de junho de 2021. 

 
 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO DE Nº 008/2021  
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil “Lar do Idoso 
São Vicente de Paulo”, inscrito no CNPJ sob nº 90.161.217/0001-76, visando dar 
publicidade aos atos públicos em atendimento aos princípios constitucionais da 
publicidade, legalidade, bem como em atendimento do disposto no artigo 38 da Lei 
nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Custeio de Profissionais (atividades fim) executar o Projeto “Cuidar bem de 
quem sempre cuidou” 
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 



VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 100.692,31 (cem mil, seiscentos e noventa e dois  
reais e trinta e um centavos). 
Valor de Repasse: R$ 100.000,00 (cem mil reais ) – Recursos oriundos de Emenda 
Parlamentar.  
VIGÊNCIA: 09 (nove ) meses a contar de 17 de junho de 2021. 

 
 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO DE Nº 009/2021  
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS”, inscrito no CNPJ sob              
nº 89.105.910/0001-42, visando dar publicidade aos atos públicos em atendimento 
aos princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em atendimento 
do disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Promover garantia de acesso à política pública de Assistência Social.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 100.000,00 (cem mil reais)  
Valor de Repasse: R$ 100.000,00 (cem mil reais ) – Recursos oriundos de Emenda 
Parlamentar.  
 
VIGÊNCIA: 12 (doze ) meses a contar de 12 de julho de 2021. 

 
 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO DE Nº 010/2021  
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS”, inscrito no CNPJ sob              
nº 89.105.910/0001-42, visando dar publicidade aos atos públicos em atendimento 
aos princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em atendimento 
do disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Promover garantia de acesso à política pública de Assistência Social.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)  
Valor de Repasse: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – Recursos oriundos de 
Emenda Parlamentar.  
 
VIGÊNCIA: 12 (doze ) meses a contar de 12 de julho de 2021. 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 011/2021  



 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
“ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO AO MENOR”, inscrito no CNPJ sob              
nº 90.875.071/0001-20, visando dar publicidade aos atos públicos em atendimento 
aos princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em atendimento 
do disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Atendimento às crianças de 04 meses a 03 anos e 11 meses mantidas pela 
ASBAM e 25 crianças de 03 anos a 5 anos e 11 meses, indicadas pela Secretaria 
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, devidamente 
matriculadas na Rede Municipal de ensino, no contraturno, através de oficinas de 
recreação, música e movimento.  
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 88.824,00 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e 
quatro reais).  
Recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, com a prévia 
aprovação do COMDICA.  
VIGÊNCIA: 12 (doze ) meses a contar de 03 de agosto de 2021. 
 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 012/2021  
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
“ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO AO MENOR”, inscrito no CNPJ sob              
nº 90.875.071/0001-20, visando dar publicidade aos atos públicos em atendimento 
aos princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em atendimento 
do disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Promover o direito e a garantia de acesso aos Serviços Multiprofissionais de 
Apoio (psicológico e de assistente social) para atendimento às crianças de 04 meses 
a 03 anos e 11 meses mantidas pela ASBAM. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 58.320,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e vinte  
reais)  
Recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, com a prévia 
aprovação do COMDICA.  
VIGÊNCIA: 12 (doze ) meses a contar de 03 de agosto de 2021. 
 
 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO 01/2021 



Parceria 001/2021 - GRP 001/2021 
 
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS”, inscrito no CNPJ sob              
nº 89.105.910/0001-42, visando dar publicidade aos atos públicos em atendimento 
aos princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em atendimento 
do disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto assegurar a oferta de vagas na 
Educação Especial, no Município de Não-Me-Toque (RS), proporcionando aos alunos 
com deficiências intelectuais e múltiplas, o direito de acesso a recursos que possam 
potencializar suas capacidades e promover o desenvolvimento e a aprendizagem.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
ALTERAÇÕES:  
*  Altera prazo de vigência de 04/01/2022 . 
*  Altera o Cronograma de Desembolso. 
*  As demais Cláusulas do Termo de Parceria ficam ratificadas.   
 
 
 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO 01/2021 
Parceria 003/2020 - GRP 007/2020 

 
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil “Lar do Idoso 
São Vicente de Paulo”, inscrito no CNPJ sob nº 90.161.217/0001-76, visando dar 
publicidade aos atos públicos em atendimento aos princípios constitucionais da 
publicidade, legalidade, bem como em atendimento do disposto no artigo 38 da Lei 
nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Adequação das Instalações Físicas do Lar do idoso São Vicente de Paulo ao 
Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios - Parceria 003/200. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
ALTERAÇÕES:  
*   Altera prazo de vigência de 31/05/2021 para mais 60 dias, ou seja, 30/07/2021. 
*  Altera o valor de contrapartida de R$ 14.673,53 (quatorze mil, seiscentos e 
setenta e três reais, cinquenta e três centavos). 
*  As demais Cláusulas do Termo de Parceria ficam ratificadas.   
 



 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO 01/2021 
Parceria 002/2020 - GRP 004/2020 

 
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil “Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE”, inscrito no CNPJ sob nº 
89.105.910/0001-42, visando dar publicidade aos atos públicos em atendimento aos 
princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em atendimento do 
disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Inclusão Direito de Todos! Custeio  
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
ALTERAÇÕES:  
*  Altera prazo de vigência de 30/06/2021 para mais 60 dias, ou seja, 30/08/2021. 
*  Acresce valores de rendimentos da OSC R$ 379,11 (trezentos e setenta e nove 
reais, onze centavos) no cronograma de desembolso, conforme novo Plano de 
Trabalho apresentado.  
*  As demais Cláusulas do Termo de Parceria ficam ratificadas.   

 
 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO 01/2021 
Parceria 002/2021 - GRP 002/2021 

 
 
A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque torna pública a celebração de Termo de 
Fomento firmado entre o Município e a Organização da Sociedade Civil “Associação 
Beneficente de Amparo ao menor - ASBAM”, inscrito no CNPJ sob nº 
90.875.071/0001-20, visando dar publicidade aos atos públicos em atendimento aos 
princípios constitucionais da publicidade, legalidade, bem como em atendimento do 
disposto no artigo 38 da Lei nº 13.019/2014. 
 
OBJETO: Assegurar e ampliar o atendimento educacional de qualidade às crianças de 
04 meses a 03 anos e 11 meses, que não disponham de vaga em unidade da rede 
pública municipal de ensino, contemplando a Educação Infantil - Creche, em espaços 
institucionais de educação, onde as mesmas sejam educadas e cuidadas, em tempo 
integral.  
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
ALTERAÇÃO:  



* Alteração do Plano de Trabalho na redistribuição dos valores no cronograma de 
desembolso e no detalhamento da aplicação dos recursos financeiros.   
 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  01/2021 

Parceria 003/2021 - GRP 12/2021 
 

Que fazem entre si, de um lado o Município de Não-Me-Toque/RS, inscrito no 

CNPJ sob o nº 87.613.519-0001-23, situado a Av. Alto Jacuí, nº 840, Centro, 

Não-Me-Toque/RS, CEP 99470-000, doravante denominado Administração Pública 

Municipal (APM), neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Gilson dos Santos, e Grupo de Apoio à Polícia Civil - GAPC doravante denominada 

Organização da Sociedade Civil (OSC), inscrita no CNPJ 28.534.845/0001-86, situado 

a Av. Alberto Schmitt, 89, Centro, Não-Me-Toque/RS, neste ato devidamente 

representada pelo Sr. Danilo Dal Zot Flores, conforme autorizado pela Lei Federal nº 

13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 035/2021. 

 

OBJETO: Melhorias no ambiente de Trabalho e Qualificação do Atendimento à 
População na Delegacia de Polícia de Não-Me-Toque.  
  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e 
Decreto Municipal 035/2021, de 25 de janeiro de 2021. 
 
ALTERAÇÃO:  
* Alteração Orçamentária  
 
02.02.06.181.0030.0026 Incentivo à Segurança Pública 
4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios 

Rec. 0001.0000 - Livre  

Redução: Superávit do exercício anterior  

 
 


