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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU 
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 01/2018 

 

Primeira Convenente: Prefeitura Municipal de TRABIJU/SP – Segunda Convenente: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de RIBEIRÃO BONITO/SP, “APAE - 
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Fomento a transferência de recursos 
financeiros na forma de fomento, destinados a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de RIBEIRÃO BONITO - APAE, entidade sem fins lucrativos, para 
pagamentos de Recursos Humanos e /ou funcionários envolvidos na equipe 
multidisciplinar da escola, Encargos Sociais, Material de Consumo, Material de 
Escritório, Prestação de Serviços, Combustível, Manutenção de Veículo (peças e mão 
de obra), Material de Limpeza e higiene, Honorários Contábeis, Artigos de Higiene, 
CPFL e VIVO (Utilidade Pública), objetivando a realização de uma proposta educacional 
gratuita, que funcione de modo a promover a busca continua pela eficiência e eficácia 
da mantenedora APAE, produzindo resultados positivos para a clientela e contando 
sempre com a participação de todos os componentes do grupo equipe docente e equipe 
técnica que compõe esta unidade escolar.  
Desenvolver habilidades e capacidades de aprendizagem profissional, de motivação e 
de emancipação, bem como o desenvolvimento de condutas exigidas no mercado de 
trabalho, além das já existentes no meio educacional que desenvolvam os mecanismos 
motores, intelectuais e sociais contemplando a Educação Infantil, Alfabetização, 
Educação de Jovens e Adultos. 

 
Art. 39 da LDBN (Lei nº. 9.394/96): 
Dispõe: A educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 
ciência e à tecnologia, e Decreto nº. 5.154, de 23 de julho de 2004. 
 
 
Data da Assinatura: 25/10/2018 – Vigência: 02 meses (31/12/2018). 
Valor Global: R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais). 

TRABIJU/SP, 26/10/2018. Maurílio Tavoni Junior - Prefeito Municipal.  
 
 


