
 

 

ERRATA Nº 004/2019 – DASPCAC 

 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAMBAÚ – Estado do São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais e considerando a Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações subsequentes e 

Decreto Municipal nº 2.724/2016 torna público às Organizações da Sociedade Civil, 

movimentos sociais e cidadãos, que através deste, está procedendo a publicação da ERRATA 

nº 004/2019 – DASPCAC ao Edital nº 003/2019 – DASPCAC de 03 de maio de 2019 – 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, visando divulgar 

propostas enviadas no prazo concedido a fim de receber análise da Administração Municipal e 

do CMDCA, com o intuito de desenvolver atividades, programas e serviços de interesse 

público para a celebração de parcerias, com recursos financeiros oriundos do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente – FMDCA, em regime de mútua cooperação para 

execução de projetos exclusivamente ligados ao atendimento à Criança e ao Adolescente. 

 
1.  Onde se lê: 

... 

ENTIDADE OBJETO VALOR FONTE DE 

RECURSOS 

Associação de 

Proteção à 

Maternidade e à 

Infância e à Família 

de Tambaú – 

APMIFT 

Oferecer às crianças e aos adolescentes de 

ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 15 

anos, oficinas culturais, artísticas, 

esportivas e informática. As referidas 

oficinas serão ministradas por profissionais 

habilitados. 

R$ 15.000,00 FMDCA 

Serviços de Obras 

Sociais de Tambaú – 

SOS 

Atender Crianças e Adolescentes com 

atividades socioassistenciais e aulas de 

natação. Visando benefícios como, 

integração social, convívio social, 

prevenção de situações de risco de 

acidentes, fortalecimento, autoestima, 

segurança, criatividade, espontaneidade, 

habilidades, domínio dos movimentos 

corporais, respiração, autoconfiança, etc. 

R$ 15.000,00 FMDCA 

 



 

 

 

2.   Leia-se: 

... 

ENTIDADE OBJETO VALOR FONTE DE 

RECURSOS 

Associação de 

Proteção à 

Maternidade e à 

Infância e à Família 

de Tambaú - APMIFT 

Oferecer às crianças e aos adolescentes de 

ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 15 

anos, oficinas culturais, esportivas e de 

iniciação à informática. As referidas 

oficinas serão ministradas por profissionais 

habilitados. 

R$ 15.000,00 

 

 

FMDCA 

Associação de Pais e 

Amigos dos 

Excepcionais de 

Tambaú – APAE 

Desenvolvimento de atividades que 

contribuam no processo de 

desenvolvimento da autonomia e de 

sociabilidades, além do aspecto motor, 

tendo o usuário o direito incluído na 

sociedade, no fortalecimento de vínculos 

familiares e convívio comunitários. 

R$ 15.000,00 FMDCA 

Serviços de Obras 

Sociais de Tambaú - 

SOS 

Atender Crianças e Adolescentes em aulas 

de natação, visando o aprendizado, 

benefícios, integração social, convívio 

social, prevenção de situações de risco de 

acidentes, fortalecimento, autoestima, 

segurança, criatividade, espontaneidade, 

habilidades, domínio dos movimentos 

corporais, respiração, autoconfiança, etc. 

R$ 15.000,00 

 

 

FMDCA 

 

 

3.    Todas as demais condições estabelecidas no Edital nº 003/2019 – DASPCAC 

permanecem inalteradas.  

 

 

 Tambaú, 06 de maio de 2019. 

 

 

 

 

RONI DONIZETI ASTORFO 


