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EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022 - FIA 

Edital de Chamamento Público Permanente nº 001/2021 – FIA 

 

REFERENTE: AMA – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE 

CAMPOS NOVOS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 

sob nº 11.408.672/0001-57, com sede à Rua Vergílio Antunes Stefanes, bairro Jardim Bela 

Vista, s/n, nesta cidade de Campos Novos/SC, representada pelo seu presidente Claudemir 

Durli, portador do CPF nº 614.961.209-06, residente e domiciliado à Rua Frei Rogério, nº 

80, bairro Centro, nesta cidade de Campos Novos/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 Socidade Civil (OSC), 

conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento. 

RESUMO: Termo de Fomento com a AMA – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS. 

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA: Frente ao Edital de Chamamento Público 

Permanente nº 001/2021 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA, a 

Associação apresentou plano de trabalho que prevê o desenvolvimento de programa 

psicoeducativo para as professoras de educação especial por meio da vivencia na área da 

psicologia, através de orientações nas testagem e materiais adaptados, como meio de 

educação e transformação social, colaborando para a educação integral dos autistas, 

totalizando em R$ 29.351,59 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta 

e nove centavos). Se observa que resta demonstrado que os objetivos e finalidades 

institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização em questão, bem como 

sua comprovada experiência na execução do objeto proposto são plenamente suficientes e 

cumpre todos os requisitos legais exigidos para o mesmo, conforme prevê a Lei Federal nº 

13.019/2014, artigo 24. 

Gilmar Marco Pereira 

Prefeito Municipal 
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