
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
Termo do Convênio nº 05/2015 PARTÍCIPES: O Município de 
Canoinhas através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Canoinhas - APAE. OBJETO: O objeto do presente convênio consiste 
no repasse de recurso financeiro destinados a realização de despesas 
gerais para a manutenção das atividades da entidade, visando dar o aporte 
necessário ao atendimento sócio-educativo a crianças especiais. VALOR 
DO CONVÊNIO: Até o valor de R$ 36.991,12 (trinta e seis mil, 
novecentos e noventa e um reais e doze centavos), podendo serem 
repassados pelo município em parcela única ou ainda divididos em 
parcelas.  VIGÊNCIA: De 01 ano a partir desta Publicação.  
SIGNATÁRIOS: Sr. Luiz Alberto Rincoski Faria, pela Prefeitura do 
Município de Canoinhas, e a Sra. Joana Raquel Seleme Miotto, pela 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas - APAE. 
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