
Concedente Tomador Tipo de Instrumento Valor Objeto Ano de Repasse Vigência Situação

Prefeitura Municipal de Mandirituba APAE Mandirituba Termo de Fomento 393.671,28R$                                        
Manutenção do Transporte 

Escolar ofertado pela Entidade
2017 / 2018 / 2019 / 2020/ 2021 15/09/2017 à 31/01/2021 Concluído

Prefeitura Municipal de Mandirituba
ABAI - Associação de Brasileira de 

Âmparo a Infância
Termo de Fomento 60.000,00R$                                          

Promover a integração 

socioambiental de 120 crianças e 

adolescentes de 04 a 17 anos, em 

situação de vulnerabilidade social 

do Município de Mandirituba - PR, 

a partir de ações socioeducativas 

que estimulem a convivência e 

fortalecimento de vínculos.

2020 / 2021 05/03/2020 à 05/05/2021 Concluido

Prefeitura Municipal de Mandirituba
AMAI - Associação Mandiritubense 

de Amigos dos Idosos
Termo de Fomento 8.000,00R$                                             

Aquisição de gêneros alimentícios 

no período de 06 meses, visando 

o atendimento integral dos idosos 

acolhidos, oferecendo a 

oportunidade de maior qualidade 

de vida com a efetiva garantia dos 

direitos dos idosos.

2020 25/06/2020 à 31/12/2020 Concluído

Prefeitura Municipal de Mandirituba APAE Mandirituba Termo de Fomento 383.334,70R$                                        

Oferta de Educação Básica na 

Modalidade de Educação Especial 

para alunos com deficiência e 

transtornos globais do 

desenvolvimento. 

2019 / 2020 / 2021 / 2022 08/03/2019 à 31/01/2022 Concluído

OBSERVAÇÃO: 
Os documentos referente as parcerias elencadas na planilha acima,como Termo de Fomento assinado, aditivos e Planos de Trabalho, podem ser consultados no Portal da Transparência do Site da Prefeitura, na aba Acompanhamento de Programas e Ações / Convênios / Convênios Recebidos  e Repassados.

Qualquer dúvida, ou informação que se desejar obter poderá ser feita ao DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, através telefone (41) 3626-1122 ramal 221

PARCERIAS  / OSC - LEI 13.019/2014

Convênio

32019

Notas Explicativas:

Termo de fomento: instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
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