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EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 

002/2021. 

 

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

celebração de parceria com a PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TREVISO 

- PROAST, sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pela 

Lei Municipal n° 033/97, localizada neste Município, inscrita no CNPJ sob o n° 

01.834.678/0001-32, sendo representada neste ato por sua Diretora Executiva Sra. 

MICHELE FELISBERTO, 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. 

 

VALOR ANUAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo 

correrão por conta da dotação orçamentária n° 3350.00.00.00.00.00.0080 – Fundo 

Municipal de Assistência Social.  

 

RESUMO: Termo de Fomento com a PROAST. 

 

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA: Os fins da Administração Pública Municipal, 

segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, “resumem-se num único objetivo: o bem da 

coletividade administrada. 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. 

É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em destaque com a 

PROAST, pois além dos relevantes trabalhos registrados, é notório que se realiza 

mais investimentos com menos recursos, alcançando de maneira primordial o 

principio da eficiência.  
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Nesta ótica a PROAST, desenvolve há mais de 10 (dez) anos, atividades 

voltadas a serviços de assistência social, estando credenciada pelo órgão gestor 

dessas respectivas políticas públicas. A presente parceria terá como objeto executar 

atividades direcionadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos de 

06 e 14 anos e idosos do Município de Treviso, mediante realização de atividades 

socioeducativas semanais, nas quais serão trabalhados o desenvolvimento de 

potencialidades, autonomia, autoestima, integração, socialização, enfatizando o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Diante desses argumentos se faz necessária a presente celebração do Termo 

de Fomento com a PROAST, de acordo com o disposto na Lei 13.019/2014, com 

suas alterações, o que no caso está presente todos os requisitos para a Dispensa do 

Chamamento Público, com a referida entidade. 

 

 

Treviso (SC), 27 de janeiro de 2021. 

 

 

 

ELAINE SALVADOR ZEFERINO 

Secretária de Assistência Social e Habitação 

 

 

VALÉRIO MORETTI 

Prefeito Municipal 
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