
 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipumirim - SC 

Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público 

 
 
 

 
Trata o presente despacho sobre a 
Inexigibilidade de Chamamento Público, 
destinado a formalização de Termo de Fomento 
com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE. 

 
 
 

Considerando a solicitação efetuada pela Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE, para a formalização de parceria que visa a colaboração do 

Município de Ipumirim na manutenção de suas atividades; 

Considerando os relevantes serviços prestados pela Associação citada 

para a população ipumirinense, em especial serviço ao atendimento de pessoas 

portadoras de deficiências, quer no que diz respeito à educação, como também quanto a 

atendimento especializado; 

Considerando a excelência nos trabalhos prestados ao longo dos mais 

de 25 (vinte e cinco) anos de sua fundação; 

Considerando a necessidade do constante aprimoramento e 

aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela entidade; 

Considerando que a APAE de Ipumirim configura-se como órgão de 

atendimento essencial, é imprescindível a formalização de parceria com a Administração 

Pública Municipal, pois do contrário estaria impossibilitada de dar continuidade aos 

serviços que presta para a comunidade ipumirinense; 

Considerando que a Lei Orçamentária Anual prevê a disposição de 

recursos para tal atividade; 

 

 



 

 

 

 

Considerando, por fim, a autorização legislativa para que o Município 

firme convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais justifica-se a 

inexigibilidade de chamamento público, nos termos que seguem: 

Verifica-se que a atividade desenvolvida pela Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE é de extrema relevância, motivo pelo qual deve ter 

continuidade. 

Por outro lado denota-se que a Lei 13.019/2014, impõe novos preceitos 

legais para que o Município destine recursos para as entidades, o que se observa do 

parecer jurídico em anexo. 

Assim, em observância ao referido parecer, em obediência ao artigo 

31, da Lei 13.019/2014 e tendo em vista a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais do Município de Ipumirim ser a única entidade que presta relevantes 

serviços na educação e desenvolvimento dos excepcionais, além de outras atividades em 

colaboração com o Poder Público, serviços estes de extrema importância e que merecem 

a atenção do Poder Público, a inexigibilidade de chamamento público é de ser aplicada 

ao caso. 

O artigo 31 da Lei 13.019/2014 assim está grafado: 

Art. 31.  Será considerado inexigível o 

chamamento público na hipótese de inviabilidade 

de competição entre as organizações da 

sociedade civil, em razão da natureza singular 

do objeto da parceria ou se as metas somente 

puderem ser atingidas por uma entidade 

específica, especialmente quando: (Redação dada 

pela Lei nº 13.204, de 2015) 

(...) 

II - a parceria decorrer de transferência 

para organização da sociedade civil que esteja 

autorizada em lei na qual seja identificada 

expressamente a entidade beneficiária, 

inclusive quando se tratar da subvenção 

prevista no inciso I do § 3
o
 do art. 12 da Lei 

n
o
 4.320, de 17 de março de 1964, observado o  



 

 

 

 

disposto no art. 26 da Lei Complementar n
o
 101, 

de 4 de maio de 2000. 

 

A Lei Orçamentária Anual que estima receita e fixa despesas para o 

ano de 2021 traz a previsão de destinação de valores para ações de parceria e apoio a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

Assim, preenchidos os requisitos legais da Lei 13.019/2014, e 

considerando que a parceria entre a Administração Pública Municipal e Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais se reveste de relevante interesse público, justifico a 

inexigibilidade de chamamento público para formalização de Termo de Fomento, nos 

termos da minuta do Termo de Fomento e Plano de Trabalho aprovados. 

 

Ipumirim, 29 de novembro de 2022. 

 

 

 

Hilário Reffatti 

Prefeito de Ipumirim 
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