-;.=-,.
'I-!J4

~

t.~$

PREFEI TU RA

BALNEÁRIO

CAMBORlú

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNláPIO
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

o DE CONTAS/TERMO

PROCESSO

DE COLABORA

ÃO

RELATÓRIO:

PROCESSON":

Termo de Colaboração •••.

ORIGEM:

-;;lIP.:-

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
INCLUSÃO SOCIAL

E

ENTIDADE8EN~

GOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

ASSOCIAÇ

FONE:

76.698.380/~

3367-0636

.

ENDEREÇO:
RUA 1926.""
CPF:

RESPONSÁVB=

419.806.979-49

SAVABUENO

VALOR DA PARCELA

~N':

PARCELA N'

REPASSE EM:

00312017
DOC N'

Recebi:nuet",*,b.-b fPm:ess:>'Rxsssi3

NolificaçãolDiligêncía

Tomada de Contas Especial

Remessa

à

Seaetaria

da Fazenda para emissão da

COA e cobrança de débilo

Remessa

à

Câmara de Vereadores

Remessa ao TnbunaJ de Contas

Remessa ao Departamento

Encerramento

do Processo

de Contabilidade

DATA:

,',

PREfEITURA

ESTADO DF. SANTA CATARINA

~

BAlNEARIO

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
E INCLUSÃO SOCIAL

.~,..r
"'"

CAMBORlU

FUNDO MUNICIPAL

J
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TERMO DE COLABORAÇÃO

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

- Lei Federal 13.019/2014

FMAS t\lo 003/2017

(PMBC 24/2017)

QUE ENTRE
SI CELEBRAM
MUNICIPAL
DE BALNEÁRIO
INTERMÉDIO

A PREFEITURA
CAMBORIÚ.
POR

FUNDO MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - FMAS, E ASSOCIAÇÃO
DE PAIS
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.
APAE.

O MUNiCíPIO

DE BALNEÁRIO

83,102,28510001-07,

CAMBORIÚ,

estabelecido

E

pessoa juridica de direito público interno, com CNPJ na

na Rua Dinamarca,

na 320, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS,
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
neste ato representada pelo Sr. Luiz Maraschin, Gestor do Fundo Municipal de Assistencial e Social,
CPF:
400,902.209-25, e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, inscrita
no CNPJ sob nO 76,698,38010001-41, com sede na Rua 511, na 14 - Centro, Balneário Camboriú-SC,
doravante denominada (o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVil, representada pela Presidente da
OSC, Sra. Isabela Sava Bueno, CPF: 419,806,979-49,
resolvem celebrar o presente Termo de
Colaboração, regendo-se pelo disposto na lei Complementar na 101, de 04 de maio de 2000, nas
correspondentes lei de Diretrizes Orçamentárias e lei Orçamentária Anual, na lei na 13,019, de 31 de
julho de 2,014, consoante o processo administrativo na 2017016261 e mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1,1 _ O presente Termo de Colaboração, deco"ente de inexigibilidade do chamamento público, tem por
objeto atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com de i ' -.ncia
intelectual ou múltipla e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho,
1,2 _ O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma
e
desembolso e a previsão de receitas e despesas constam do Plano de Trabalho proposto pela OS e
aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante e indissociável deste TERM
DE
PARCERIA,

CLAUSULA

SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2,1 São obrigações dos Partícipes:
I _ DA ORGANIZAÇÃO

DA SOCIEDADE

a) apresentar mensalmente

a prestação

CIVIL:
de contas dos recursos recebidos

por meio deste Termo de

Colaboração;

Rua Dinamarca, 320

I Bairro

das Nações.
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b) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça
suas ações banners que apresentem todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo. no
que couber. as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nO 13.019/2014 e serviços
disponibilizados pela organização a comunidade através deste Termo de Colaboração;
c) dar livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas. do controle interno e do
Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos. ás informações referentes aos
instrumentos de transferéncias previstas pela Lei nO13.019. de 2014, bem como aos locais de execução
e guarda do objeto;
d) zelar pela integridade fisica dos bens. objetos e materiais cedidos a titulo de comodato, inclusive no
que diz respeito ás despesas com manutenção. limpeza e reparos, quando for o caso;
e) responder exclusivamente
pelo pagamento dos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e
comerciais relacionados á execução do objeto da parceria. não implicando responsabilidade solidária ou
subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da soCiedade civil em relação '030
referido pagamento. os õnus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição
á sua execução;
f) disponibilizar ao cidadão. na sua página na internet ou. na falta desta. em sua sede. consulta ao Termo
de Colaboração, contendo o mesmo de forma integral. assim como o plano de trabalho;
g) Caso da Organização da Sociedade Civil vier adquirir equipamentos e materiais permanentes com
recursos provenientes da celebração desta parceria. o bem deverá ser gravado com cláusula de
inalienabilidade. A OSC deverá formalizar promessa de transferência da propriedade á ad ,nis ção
pública ou outra pessoa juridica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e ujo ob to
social seja, preferencialmente, o mesmo da organização da sociedade civil na hipótese de sua extinção
h) Manter instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvi
das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

1\ - DA ADMINISTRAÇÃO
a) publicar o respectivo

PÚBLICA MUNICIPAL:
extrato da parceria no meio oficial de publicidadé

d'a administração

pública,

contemplando neste a designação do gestor do Termo de Colaboração;
b) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, sendo que, a
administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar
parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos;
c) emitir relatório

técnico

de monitoramento

e avaliação

da parceria

e o submeter

á comissão de

monitoramento e avaliação designada;
d) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários
do plano de trabalho e utilizar os resultados corno subsidio na avaliação da parceria celebrada e do

BALNEÁRIO CAMBDRIÜ- CAPITAl CA1ARlNENSE DO TURISMO
RuaDinamarca, 320 I Bairro das Nações - se I (cp 88.338-9001 Fone: t55 47 3267.70841 Fale +55 47 3367.1826
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cumprimento dos objetivos pactuados,

-.J

- Lei Federal 13.019/2014

bem como na reorientação

e no ajuste das metas e atividades

definidas;
e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou
entidade, o administrador público devera designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer,
todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
f) manter, em seu sitio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de
trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
g) instaurar tomada especial, ante a constatação de evidências de irregularidades

na execução do objeto

da parceria;
h) fornecer manuais especificos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião
da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às
referidas organizações
i) apresentar
Organização

eventuais alterações no seu conteúdo;

termo de empréstimo e cessão cios bens, materiais ou objetos que serão submetidos
da Sociedade Civil, a qual devera certificar o recebimento destes, assumindo

à
o

compromisso de devolução no estado inicial, se for o caso;
j) fornecer plataforma eletrõnica para a prestação de contas e todos os atos que dela decorram,
permitindo a visualização por qualquer interessado. Enquanto não for implementada pela Administração
Pública a plataforma eletrõnica, as prestações de conta se darão por meio físico.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 Os créditos orçamentarios

necessarios

provenientes da funcional programatica

ao custeio de despesas

relativas ao presente Ter

são

abaixo discriminada:

Órgão: 26000 _ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Unidade: 26001 _ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Função: 8 - Assistência Social;
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente;
Programa: 1522 - Assistênciô à Criança e ao Adolescente;
Ação: 2.37 _ Formalização de Convênio com Entid~des. Criança e Adolescente:

Dotação: 3.3.50.00.00:
Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos OpJinários (26001.8.243.1522.2037).
3.2 Para a consecução do objeto e o curnprime,lto das metas estabelecidas nesta Parceria, o Municipio
repassara o valor giobal de R$ 53.250 (cinque"ta e tres mil e duzentos e cinquenta reais), por meio de
06 (seis) parcelas mensais, à OSC, em conformidade com o seguinte cronograma de desembolso:
Cronograma de Desembolso
EXERCiclO
DE 2017

JULHO

AGOSTO

OUTUBRO

SETEMBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL

II

I

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- C/\PITAL (J~TARlNENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca,

320

I

Bairro das Nações'

se I Cep

88.338.900

I
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RS 7.994,12

RS 10.294,43

RS 10.979,09

RS 53.250.00

3.3 _ O valor referente a l' Parcela será pago em até 05 (cinco) dias, a contar da data da publicação do
extrato do Termo de Colaboração.
3.4 _ As demais parcelas serão pagas. mensalmente. em regime de adiantamento. após apresentação
da prestação de contas da parcela anteriormente recebida. conforme estabelecido na CLÁUSULA
OITAVA deste Termo.
3.5 _ A omissão, ou. a apresentação da prestação de contas contendo irregularidades,
suspensão do pagamento das demais parcelas, até sanadas as irregularidades:.

CLÁUSULA

QUARTA

- CONTRAPARTIDA

implicará na

FINANCEIRA

4.1 Para a consecução do objeto e o cumprimento das metas estabelecidas nesta Parceria, a OSC
aplicará. como contrapartida, no objeto da parceria o valor global de R$ 134.923.77 (cento e trinta e
quatro mil e novecentos e vinte e três reais. se:enta e sete centavos), conforme o seguinte cronograma
de desembolso:
Cronograma de Desembolso
EXERClclO

Valor

AGOSTO

JULHO

DE 2017

RS 21,634,00

CLÁUSULA

RS 21.634,00

SETEMBRO

RS 21.634,00

OUTUBRO

RS 21.634,00

NOVEMBRO
RS 21.634.00

DEZEMBRO
RS 21 634,00

TOTAL
RS 26.753.00

QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 _ O presente Termo de Colaboração vigerá conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho

ara

a consecução de seu objeto.
5.2 _ Toda e qualquer prorrogação. inclusive a referida no item anterior. devera ser formaliza
r-4eUIlQ...
aditivo. a ser celebrado pelos participes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da
última dilação de prazo. sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribui~~de

yf:71

vigência retroativo.

5.3 _ O Plano de Trabalho podera ser revisto de comum acordo entre as PARCEIRAS, por meio de:
I _ registro por simples apostila. dispensando-se a celebração de Termo Aditivo. quando se tratar de
ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos na CLÁUSULA TERCEIRA
11 _ celebração de Termo Aditivo. quando se Iratar de ajustes que impliquem alteração dos valores
definidos na referida CLÁUSULA TERCEIHA deste instrumento.

CLÁUSULA

SEXTA - DAS ALTERAÇÕES

Rua Dinamarca,

320

I
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6.1 _ Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL
devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o
cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de
vigência do presente Termo de Colaboração.
6.2 _ Não é permitida

a celebração

de aditamento

deste Termo de Colaboração

com alteração

da

natureza do objeto.
6.3 _ E obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de
alterações que tenham por objetivo as metas ou o prazo de vigência do Termo de Colaboração.

CLÁUSULA

SETIMA - DA INEXECUÇÃO

7.1 _ O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com
as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
7.2 _ Na hipótese de ínexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração
publica poderá, exclusivamente para assegurai o atendimento de serviços essenciais à população, por
ato próprio e independentemente
de autorizaçiío judicial, a fim de realizar ou manter a execução das
metas ou atividades pactuadas:
I _ retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha
sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens:
II _ assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na EaçãO
de
contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a a mi 'stração
assumiu essas responsabilidades;
111 _ na hipótese de reiterado descumprimento das metas pactuadas, em razão da não efetivaça
demanda inicialmente estimada, o valor do repasse mensal será reduzido proporcionalmente'7pre
resgatando o equilíbrio econõmico da parceria, ponderando o valor citado no item 3.1.
~_

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO

da
..

---:;p;--d/

DE CONTAS

8.1 _ A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil. devera conter elementos
que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a
exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:
I _ material comprobatório do cumprimentado objeto em fotos, vídeos ou outros suportes:
II _ relação de serviços prestados, bens adquiridas, produzidos ou construidos, quando for o caso; e
111 _ comprovação, através de lista de presença ou outros meios, do pLlblico alingido, treinado ali
capacitado, quando for o caso.

Rua Dinamarca,

320

I Bairro

das Nações.
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1.' A organização da sociedade civil prestará contas dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta)
dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada mês, se a duração da parceria

exceder um ano.
S 2.' A organização da sociedade civil deverá seguir as orientações contidas -no.ma nu ai de prestação.de
contas disponibilizado pela administração pública, em seu sítio eletrõnico.

S

3.'

Serão glosados

valores

relacionados

a metas e resultados

descumpridos

sem justificativa

suficiente.
S 4.' Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a
receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
S 5.' A análise da prestação de contas devera considerar a verdade real e os resultados alcançados.
S 6.' A prestação de contas da parceria observará regras especificas de acordo com o montante de
recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme
previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração.
8.2 _ Os documentos incluidos pela entidade na plataforma eletrônica prevista, desde que possuam
garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os
efeitos de prestação de cont"s.
Paragrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de
contas.
8.3 _ A Administração

pública considerara

ainda em sua análise os seguintes

relatórios

elabomdos

internamente, qUólndo houver:
I _ relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II _ relatório técnico de monitoramento e aVólliação, homologado pela comissão de monit
avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados
durante a execução do Termo de Colaboração.
8.4 _ Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art.
13.019, de 2014, deverão conter analise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados ja alcançados e seus beneficios;
11 - os impactos econômicos

nu sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV _ a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
8.5 _ A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os
prazos previstos na lei n' 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas;
11 - aprovação da prestação de contas com ressnlvas; ou
111 _ rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração

de tomada de contas

especial.

Rua Dinamarca, 320

I
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8.6 _ Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido
organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

prazo para a

S

1° O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificaçáo, prorrogável, no
máximo, por igual periodo, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir
sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

S 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve
adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis;' quantificação do dano. e
obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
8.7 _ A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e
cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela
determinada, prorrogável justificadamente

por igual periodo.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do item 6.6 sem que as contas tenham sido
apreciadas:
I _ não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres
publicas:
11 _ nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus ore postos,
sem prejuízo da atualização
monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débllos
eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi
ultimada a apreciação pela administração

publica.

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
I _ regulares, quando expressarem,

de forma clara e objetiva, o cumprimento

estabelecidos no plano de trabalho;
II _ regulares com ressalva, quando evidenciarem

impropriedade

dos obJeti, os e m 'tas

ou qualquer outra falta de natu

za

formal que não resulte em dano ao erário;
111 - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstãncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegitimo ou antieconõmico;
d) desfalque ou desvio de bens ou valores públicos.
6.9 _ O administrador
omissão em relação

publico responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por
análise de seu conteudo, sendo permitida delegação a autoridades diretamente

a

subordinadas, vedada a subdelegação.
6.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se
mantida a decisão, a organização
da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o
ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias
de Interesse publico,
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito na parceria e a área de
BALNEÁRIO
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atuação da organização. cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original.
desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

CLÁUSULA

NONA.

MONITORAMENTO

E AVALIAÇÃO

9.1 _ Fica o servidol Laudair Reis, matricula n° 11077 designado como Gestor desta parcerí8. conforme
eslabelecido no Decreto Municipal '1' 8528/2017, ao qual competirá:
a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, inclusive quanto ao atingimento das metas:
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer
as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como
as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração' o
conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei Federal
13.019/2014;
d) disponibilizar

materiais e equipamentos

tecnológicos

necessários

ás atividades de monitoramento

e

avaliação.
9.2 _ Competirá ao responsável pelo órgão repassador do recurso, assinar em conjunto com o Geslor da
parceria, o parecer técnico conclusivo de análise da prestação de conlas final de que trata a alínea "c" do
item 9.1, deste.
9.3 • A Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída pelo Decreto Municipal n' 8536/201'1 deverá
homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do
objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração.
CLÁUSULA

DÉCIMA - DAS VEDAÇÕES

10.1 _ É vedada a execução

de atividades

que tenham por objeto, envolvam

ou inciu"m.

direta ou

indiretamente:
I • delegação das funçôes de regulação, de fiscalização, do exercicio do podef de polícia ou de.
atividades exclusivas do Est"do;
11 . prestação de serviços ou de atividades cujo destrnatário seja o aparelho administrativo
111. utilização dos recursos fí,;icos em desacordo com o Plano de Trabalho.

do

ado

_

r9J

c27

10.2 _ Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização-da
sociedade civil que:
I _ não esteja regularmente

constituida

ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território

nacional;
II • esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
111_ lenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade
da administração pública da mesma esfera governamental
na qual será celebrado o lermo de
colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem
como parentes em linha reta, colaleral ou por afinidade, até o segundo grau;
IV _ lenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
BALNEÁRIO

Rua Dinamarca,

320 I B<lirro das Naçces.

CAMBORIÚ-

5e I Cep 88.338-900

CI\PLTr.L CA1ARINENSE

I FOM: t55 4131.61.7084

DO TURISMO

I Fali: +55 47 3361.1826 www.balnearíocamboriu.sq:ov.br
P;)glna ~ de 11

,A,

PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA

~

BAlNEARIO

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
E INCLUSÃO SOCIAL

.~

\..

,'I

r

.J

CAMBORlú

FUNDO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIV1AS

- Lei Federal 13.019/2014

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
V _ tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo perlodo que durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
.
..
c) execução da parceria em desacordo com o plano de trabaiho, com as normas da lei federal
13.019/2014 ou da iegislação específica e receber como sanções: advertência, suspensão temporária ou
declaração de inidoneidade, em qualquer esfera da Federação;
VI _ tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
Vil - tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Fedor8çãO, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilit<lda para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade,

enquanto durarem os prazos estabelecidos

nos

incisos I, 11e lIi do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

S

1.° Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novoS recursos no ãmbito de
parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob
pena de prejuízo ao erário ou á população, desde que precedida de expressa e fundamentada
autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração
pública, sob pena de
responsabilidade solidária.
S 2.0 Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento p<lra celehrar p'arceria
enquanto não houver o ressarcimento do dano <la erário, pelo qual seja responsável a orqanilação d<l
sociedade civil ou seu dirigente.
S 3.° Para os fins do disposto na alinea a do inciso IV e no S 20, não serão considerad02. dé" os que
decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham s: lO ob to de
parcelamento, se a organizar.:ão da sociedade civil estiver em situação regular no parcelame, to.
S 4.° Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de pai ticas
públicas.

I

'-----------.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABllIZAÇÕES

E DAS SANÇÕES

13-

11.1 • Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas d<rt'éi nO
13.019, de 2014, e da legislação especifica, a ôdministração pública poderá, garantida a p'évia defesa.
aplicar á organização da sociedade civil parcei"" as seguintes sanções:
I - advertência;
11_ suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celcbcar parceria
ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administraçãó pública sancionadora por
prazo não superior a dois anos;
111 _ declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos d9termínantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que "plicou a
penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a "dministraçào
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 11.

Rua Dinamarca, :310
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Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e 111 são de competência do Secretário
Municipal responsável
pelo repasse, sendo que a Secretaria
de Controle Governamental
e
Transparência Pública poderá agir quando observada inércia da administração piJblica. facultada a
defesa do interessado no respectivo processo. no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
11.2 _ Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas. a
aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
11.3 -A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo

voltado à apuração da infração;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
12.1 _ O presente Termo de Colaboração poderá ser:
I _ denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsáveis somente pelas obrigações e
auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo
mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, observando a
obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado
de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;
II _ rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. nas seguintes
hipóteses:
a) utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação. a qualquer tempo. de falsidade ou incorreção em qualquer documen
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração d
Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
13.1 _ A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliq
m alteração ou
ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento. fica condicion<!9a à publicação do
respectivo extrato no Diário Oficial do Municirio. a qual deverá ser providenciadaperããam;;:;;st;ação
pública no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

a

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.

DAS CONDiÇÕES GERAIS

14.1 _ Acordam os participes. ainda. em estabelecer as seguintes condições:
I _ as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por correspondência ou
email e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento:
11_ as mensagens e documentos. resultantes da transmissão via email não poderão se constituir em
peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e
111_ as reuniões entre os representantes credenciados pelos participes. bem como quaisquer ocorrências
que possam ter implicações neste Termo de Colaboração. serão aceitas somente se registradas em ata
ou relatórios circunstanciados.
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DO FORO

15.1 _ Será competente para dirimir as controversi2s decorrentes deste Termo de Colaboração, que não
possam ser resolvidas pela via administrativa; o foro da Comarca de Balneârio Camboriú - se, com
renúncia cxpmssa a outrus, por mais prj\'ilegí2.~,hs que ícrnm.
15.2 . E. por assim estarem plenamente de .~'cordo, os partícipes obrigam-se ao tetal e irrenunciável
cumprimento das termos do presente instr'Jtncn!.a, ,1 (~uai l~dl) e~chado conforme, foi la'Jrad0 em 2 (duas)
vias de ígu;.:il teor B form2:, qüe serão ass:",;_~c.l;)S
::-do~;pí.lrt;cipes
'8 ql . produza seus J~rjdir;n:~8 !cgois
efl~;tos,em Juizo ou fom dele.

B81neório Camboriu, 02 de 8905

.._----------_ .._- -----_ ..--._------LUIZ rvV\RASCHI~1
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CLÁUSULA

CAMBORIÚ
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"

DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Colaboração, que não
possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Balneário Camboriú - SC, com
renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos participes, para que produza seus jurldicos
e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

LUIZ MARASCHI
REPRESENTA DA ADMINISTRAÇÃO

~

PÚBLICA MUNICIPAL

,LUJI)-O

ISABELA SAVA BUENO
PRESIDENTE DA OSC
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PARA APROVAÇÃO

DE MINUTA - Decreto 8.489/2017 Art. 24

I - DADOS DA MINUTA
1.1

1.2

- Secretaria ou Fundo
Fundo ~Iunicipal de Assistência

Social

1.3 - Data:

• Gestor da Parceria

12/06/2017

Laudair Reis
1.-1- Forma de Divulgação

1.5 - Instrumento

da Parceria:

de Parceria:

D Termo de Fomento
XD Tem10 de Colaboração
D Acordo de Cooperação

D Edital de Chamamento
XD Inexibilidade
D Dispensa
1.6- I1JENTlI'ICAÇAO 110 OIl.IETO:

Programa Socioassistencial de Defesa e Garantia de Direitos para Pessoas com Deficiência
Intelectual e/ou Múltipla e suas Famílias
:.7 - C\lUMIlO I: ASSII'ATURA

GESTOR IlA PARCERIA

1,8 - CAR ~IBO E ASSI~ATlIJU
SEClU"

GESTOR 110 HII'1l0 Oll

A uo

L{}J.~C'CHIN
~:r1~~~~~lvinwnto
(). 1
e Inclusao SOóill
Portaria: 23.689/2017

2 - COMISSÃO

DE SELEÇÃO

2.1 - Análise da Forma de Di\'ll1laação

2.2 - Análise do Instrumento

da "arreda:

de I)arccria:

D Aprovado
D provado com ressal vas
eprovado

'f,-Aprovado
O Aprovado com ressalvas
D Reprovado
2.3 - Observações:

~~"'etc.Le-

"'-"

0---0...,. ~~

_,~
<Án

Occ, 1.20 l+- -'\

-op"'-~\€...

~

R..,} F~

,\l.,\~

n'

.o..r,~~~'l

Ibl,t IJDI4.

JL~:)

(U .•~ p~

9N.L-i.9-

dvc Q.d-.cb<:u>LQ ')

2A - Assinaturas

(
,

u

Rua Dinamarca, 320

I Bairro
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3 - SECRETARIA
PÚBLICA

J.y Análise

PARA APROVAÇÃO

DE CONTROLE

da Forma de Divulgação

CAMBORIÚ

LEI 13.019/2014

DE MINUTA - Decreto 8.489/2017 Arl. 24

GOVERNAMENTAL

E TRANSPARÊNCIA

3.2 ~ Análise do Instruntrnto

da Parceria:

de Parceria:

tM. Aprovado

.~Aprovado
D Aprovado com ressalvas
D Reprovado

Aprovado com ressalvas
D Reprovado

I(j

2.3 - Observações (Caso conclua pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas. deverá o administrlldor público sanar os
as pretos rcssah.ados ou, mediante ato formal. justificar li preservação desses llSpcctos ou sua exclusão - Art 35, ~ 20 da Lei Federal
1.01912014)

~~~~

~~

~ do CM~~]ÍÂ

("Y' ti. cd O "r IiY-ol \- I

-W\ ~

-O.

t:lcc.-

a.u.~'-h

3.3 - Assinaturas

ingues
SecoCentro Gev. e Tran arência Púb.
Matr. 35.414
4 - SECRETARIA

DE ARTICULA

.U - Análise da Forma de Divulgação

ÃO

da Parceria:

.•.2 - Análise do Instrumento

de Parceria:

.1( Apr6\<ado

)(Aprovado
D Aprovado com ressalvas
D Reprovado

O t,XP~fv;;10com ressalvas
D Reprovado
I

,

.1.3 - Obsen"açíies:

-1.3 - Assinaturas
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Lei Federal 13.019/2014

1 - PROPONENTE
1.1.ENTIDADE

PROPONENTE:

1.2- CNPJ:

76.698.380/0001-41

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
1.3- ENDEREÇO e eEp;

Rua 1926 n' 1260 - Centro - CEP 88.330-702

SC

Balneário
Camboriú

DE

1.6DATA
CONSTITUiÇÃO:

1.5. U.F:

1.4.CIOADE:

1.9-SITE:
h tt p :lIba In ea rio ca mb o ri u.a p ae bras iI.org.b r

14111/1984

1.10. NOME DO RESPONSÁVEL

(Presidente

da

47 3367-0636

1.7. DDDITELEFONE:
1.8- E.MAIL:

1.11. CPF, 419.806.979-49

eSC): Isabela

Sava Bueno
1.12. ENDEREÇO

(Presidente

1.13- CIDADE:

da eSC):

Rua 511,

1.,s.eEP:

1.14- U.F:

Balneário Camboriú

na 14 -

Centro

1.16- OODfTElEFONE:47

88.330-702

1.17- E.MAIL:

SC

2. DADOS ATUALIZADOS

3367.2134

camboriu@buenoimoveis.com.br

1.18- SITE:

DOS DIRIGENTES

419.806.979-49

Isabela Sava Bueno

2.4- ENDEREÇO
RESIDENCIAL

2.3.RG/6RGÃO
EXPEDIDOR

2.2.CPF

2.1.NOME COMPLETO

Rua 511. n' 14 - Centro

161.097 - SSP SC

3 - DESCRiÇÃO DO OBJETO
3.2 - PERloDO

3.1. TITULO DO OBJETO:
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAl
DE DEFESA E GARANTIA
DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICII:NCIA
INTELECTUAL
MÚlTIPLA
E SUAS FAM[UAS.

3.3 _ IDENTIFICAÇÃO

DO OBJETO:

deficiência

ou múltipla

intelectual

3.4. Descrição

do objeto,

publico

Programa

320 I Bairro das Naçõe5'

Inicio: 01107/2017
Ténnino: 31/12/2017

de defesa

e garantia

de direitos

para pessoas

com

e suas familias.
a ser atendido

BALNEÁRIO
Rua Dinamarca.

socioassistencial

DE
OU

DE EXECUÇÃO:

e realidade

CAMBQRIÚ-

SC I Cep 88.338-900

local:

CAPITAL CATARINENSE

I fone:

+5S 413261.1084

00 TURISMO
I fax: +55 47 3361.1826

www.balneariocamboriu.sc.gov.br
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t' :;CAMBORIÚ
PLANO DE TRABALHO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO.

E INCLUSÃO SOCIAL

Lei Federal 13.019/2014

Público Atendido:
Pessoas com deficiência intelectual ou múltipla e suas famílias. com renda per capila de alê % salário
mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos .conforme Decreto 6.135 de 20 20 de junho de 2007 que define os
parâmetros e critérios do Cadastro Unico para Programas Sociais do governo federal.
Realidade
Local: A política de Assistência Social é recente no município de Balneário Camboriú e os Centros de Referência de
Assistência Social (eRAS) não conseguem atender as especifICidades da população com deficiência intelectual, realizando assim
a proteção social básica para a efetivação de direitos e a construção de novos direitos para a referida população. Diante desta
realidade,
o municipio
busca a parceria com as Organizações
da Sociedade
civil visando contribuir
no processo de
transformação da realidade local no âmbito do atendimento relacionado às pessoas com deficiência intelectual e suas familias

3.4.1 .• O atendimento
socioassistencial
de defesa e garantia
múltipla
e suas familias, deve ter as seguintes
caracterlsticas:

de direitos

para pessoas

com deficiência

intelectual

ou

a. Constituir-se em um espaço coletivo dialógico;
b - fortalecer a participação, autonomia e protagonismo em movimentos sociais, organizações e grupos de usuários;
c - subsidiar a intervenção nas instâncias e espaços de participação democrática;
q. identificar as potencialidades dos usuários,contribuindo para a autonomia e protagonismo social;
e -possuir capacidade técnica para desempenhar
o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do
seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional Básica do Suas (NOBSUAS);
f- responsabilizar-se,
sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e encaminhamentos
dos usuários para a
rede de proleção instalada quando for o caso, no âmbito de território de atuação;
g _ realizar, e manter atualizado, o cadastramento
dos usuários. mantendo sigilo, respeitando o código de ética das/os
profISSionais que exeaJtam os atendimentos;
h - funcionar no minimo de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana,
atividades

no periodo

3.4.2 .• A assistência

podendo

realizar

noturno.

prestada

inclui

as seguintes

atividades:

a • Acolhida particularizada ou coletiva;
b. atendimento em grupos (com metodologia proposta pela OSC):
c - atendimento em oficinas socioeducativas executadas por profissional de nivel superior ou nivel médio:
d • visitas e atendimentos domiciliares;
e • atendimento à família;
f. atividades comunitárias enfocando o fortalecimento familiar e comunitário (escola. na comunidade ou quaisquer

outras formas

de participação social):
9 • desenvolvimento de ações intersetoriais, principalmente com as áreas de assistência social, educação, saúde. previdência e
demais órgãos do Sistema de Defesa e Garantia de Direitos;
h _ Formação politico-cidadã dos usuários e suas familias, fazendo com que tenham condições de buscar o reconhecimento
de
novos direitos de cidadania e acesso a proteção social;
i - acessar/promover
os direitos de cidadania já estabelecidos;
j _ promover acesso a conhecimento, meios, recursos e metodologias direcionadas ao aumento da participação social e ao
fortalecimento do protagonismo dos usuários na reivindicação dos direitos de cidadania;
k. qualifICar as intervenções nos espaços de participação democrática visando a participação social e comunitária do usuário;
I. potencializar o desenvolvimento de autonomia e autogestâo do usuário atendido e suas famílias;
m - socialização dos conhecimentos produzidos junto aos diferentes atores da politica de assistência social;
n. incidência na redução das vulnerabilidades
e riscos sociais.
3.4.3. Recursos
ou múltipla

Humanos:

serâ composta

A equipe

técnica

minima

para o atendimento

de 20 pessoas

com deficiência

intelectual

por:

a. 01 (um/a) assistente social (28 horas semanais)
b - 01 (um) psicólogola 28 horas semanais
c- 01 (um) Terapeuta Oa.Jpacional16 horas semanais

Rua Dinamarca,

320

I

Bairro das Nações

BALNEÁRIO CAMBORlúCAPITAL CATARINENSE 00 TURISMO
- se I Cep 88.338-900
1 Fone: +55 413267.7084
[ Fax: +SS 47 3367.1826

www.balneariocamborlu.sc.gov.br
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
CRONOGRAMA

DE EXECUÇÃO

DAS METAS
MESES DOANO

META

1. Atendimento

e acompanhamento

da pessoa com deficiência

do convivia familiar grupal e social.

3. Informação comunicação

4. Desenvolvimento

5. Articulação

INDICADORES

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

e defesa de direitos.

com rede intersetorial.

DE CONTROLE

SOCIAL DAS METAS (Definidos

4.2
ESPECIFICAÇÃO!
lOCALIDADE

X

X

do convívio grupal e social.

4.1 METAS

8

e sua

família.
2. Desenvolvimento

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pela gestão)
4.4 DURAÇAo

4.3 INDICADOR FISICO
UNIDADE

QUANTIDADE

META

INICIO

TÉRMINO

100%
MENSAL

50% de participação das/os
usuárias/os em oficinas
soooeducativas (META 4)

Sede da

ase

Usuárias/os

38

38

01/07/201
7

31/12/201
7

50% de participação das
famihas em grupos
especificas (META 2)

Sede da

ase

Usuários/os

2

2

01/07/201
7

7

50% de visitas e
atendimentos
domiciliares/mês (METAS

Domicilio das/os
usuários atendidos

Domicilio

50

50

01/07/201

7

31/12/201

31/12/201

7

1)

100% de atividade
comunitária/semestre
(META
3)

Centros de
Referência de
Assistência Social
elou Escolas elou
Unidade Básicas de
Saúde

Atividade
Comunitária

02

02

01/07/201

7

31/12/201

7

BALNEÂRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE 00 TURISMO
Rua Olnamar(a,

320

I Bairro

das Nações

- se

I (ep

88.338-900

I fone:

"5S 47 3267.7084

I fax: "55 47 3367.1826

www.balnearloCllmboriu.s(.gov.br
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100% de Reuniões com a
Rede intersetorial
(Assistênda Social,
Educação e demais órgãos
do Sistema de Defesa e
Garantia de Direitos) (META
5)

A definir pela

ase

Lei Federal 13.019/2014

Quantidade

Reunião

01/07/201
7

Quanlida
de a
partir da
demanda
identifica
da

a

partir da
demanda
identificada

31/12/201

7

5 • PLANO DE APLICAÇÃO
5.1 - SERViÇO

OU BEM A SER DISPONIBILIZADO

PELA

S.2-UNIDADE

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Repasse mensal de recursos financeiros

5.4 PLANO

DE APLICAÇÃO

5.3- QUANTIDADE

Monetária

~

CONSOLIDADO

DES,ERI~clÃDDA DESPESA

.

.~

PESSOA r-ISICA

ENCARGOS

VALOR TOTAL ",

PROPONENTE

CON~DENTE

~h

R$ 48.002,61

R$ 65.604,00

R$ 113.606,61

R$ 5.247.39

R$ 5.119.77

R$ 10.367.16

R$ 64.200,00

R$ 64.200,00

PESSOA JURIDICA
PASSAGENS
DIÁRIAS
MATERIAL

DE CONSUMO,

MATERIAL

PERMANENTE

SERViÇO

-----------

HOSPEDAGEM

TOTAL

.,'

'"

~ m

"

R$ 53.250,00
. ~<
.,'1 'ill!<

,/
,i :R~~34.923.77_

)

R$ 188.173,77

5.5 CONTRAPARTIDA

NDde

Quant.

Especificação

ordem

Valor unitário

Valor Total

,i;'

01

Neurologista

01

R$ 1.600,00

R$ 9.600,00

02

Psiquiatra

01

R$ 1,830,00

R$ 10.980,00

Rua Dinamarca,

'.

320 I Bairro das Nações.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
se I Cep 88.338.900
I Fone: +SS 47 3267,7084 1 Fax: +SS 47 3367.1826

www.balneariocamboriu,sc.gov.br
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03

Motorista

01

R$ 2.200.00

R$ 13.200.00

04

Auxiliar de motorista

01

R$ 1.304,00

R$ 7.824,00

05

Cozinheira

01

R$ 1.200,00

R$ 7.200,00

06

Agente de serviços gerais

01

R$ 1.200.00

R$ 7.200,00

07

Alimentação

R$ 1.200,00

R$ 7.200.00

08

CombusUvel

R$ 2.500,00

RS 15.000,00

09

Secretâria

R$ 1.600,00

R$ 9.600,00

10

Material de expediente

R$ 1.000,00

R$ 6.000.00

11

Malerial

R$ 2.000.00

R$ 12.000.00

12

Brinquedos

R$ 2.000,00

R$ 12.000,00

13

Manutenção

RS 1.000,00

R$ 6.000,00

14

Água, Luz, telefone,

R$ 1.000,00

R$ 6.000,00

01

Administrativo

adaptado

de veiculo
etc
0.0

TOTAL GERAL

5.6. ATIVIDADES
(definidas

//

OU PROGRAMAS

A SEREM EXECUTADOS

PELA

asc

pela gestão)
Oficina com usuários acompanhados

Oficina

Rua Olnamarca, 320

I Bairro

META 4

Atendimento

META 1

Atendimento

Familiar

Atendimento

META 1

Oficina com familias

OfICina

META 2

Atividade Comunitária

Atividade

META 3

Atendimento

META 1

Reunião

META 5

DE INDICADORES
METAS

3.6. QUANTIDADE

individual

Domiciliar

Reunião com a Rede intersetorial

QUADRO

../

\....

Atendimento

Visita e Atendimento

57

3.5 - UNIDADE

lf$129.804,OO

DAS ATIVIDADES

A SEREM

EXECUTADAS

PRODUTO/SERViÇO
( POR 6 MESES)

PELA OSC
RESULTADO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE 00 TURISMO
das Nações. SC I Cep 88.338-900 , fone: +SS 47 3267.70841 fax; +SS 47 3367.1826 www,balnearlocamborlu,sc,gov,br
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1.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Atendimento

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO.

e acompanhamento

20

Realizar

da

pessoa com deficiência e sua família.

Lei Federal 13.019/2014

Atendimentos/mês

de

20

Atendimentos/mês

de

Psicologia;
Realizar

- Prevenir

situações de vulnerabilidade

sodal.

Serviço Social;
Realizar

E INCLUSÃO SOCIAL

~ Buscar a superação

da situação de

vulnerabilidade.

10 visitas domiciliares

• Realizar encaminhamentos

Imês;

na rede

de serviços.

2.

Desenvolvimento

do

convivia

I mês;

Realizar 02 grupos de familiares

familiar

• Promover

a discussão

dos direitos da

pessoa com deficiência.

grupal e social.

- Buscar a garantia

e efetividade

dos

direitos da pessoa com deficiência.
- Levantar

junto às famílias propostas

de futuros programas

3.

Informação

comunicação

e defesa

Participar

de

4.

Desenvolvimento

do convivia

grupal

e

social.

- Divulgar a capacidade

de 02 eventos anuais

a pessoa

relacionados

direitos.

para APAE.

elou potencial

da pessoa com deficiência.

com defICiência

RealiZar 08 grupos de usuários I mês

• Promover

a autonomia,

pela psicologia;

- Promover

a discussão

Realizar 05 grupos de usuários de

temáticas

I semanal;

autodefensoria

autogestão.
sobre

da vida cotidiana.

• Fortalecer

o exercicio da cidadania

a discussão

a cerca dos direitos da

e

pessoa com defICiência;

5.

Articulação

Promover

com rede intersetorial.

reuniões

demandas

- Promover

com rede de

serviços públicos quando

identificadas

- Avançar

para esta ação.

Realizar articulação

na discussào

da política para

pessoa com defICiência no âmbito

de rede para os

municipal;

usuários inseridos na oficina de
iniciação para o trabalho,

o acesso dos usuários aos

serviços;

- Articular

sendo 1

estratégias

de enfrentam enio

para as situações de vulnerabilidade

visita semanal.

dos usuários.

5.8 FORMA

DE CONTROLE

Indicadores

qualitativos

SOCIAL

DAS METAS:

e quantitativos

para

a aferição

do

cumprimento

das metas

ou de alteração

da realidade

local:
- Apresentação

de folha de rosto do Plano de Acompanhamento

- Lista de presença dos usuários elou suas famílias,
(atendimentos. reuniões, ofICinas e intervenções);
- Relatório de execução de atividades
Alêm da apresentação
- 50% de participação

realizadas,

dos documentos
efetiva

I Bilirro

confirmando

agenda dos profissionais

acima,

a OSC devera

e/ou atividades

atender

no minimo

dos usuários participantes:

a participação

nas atividades

realizadas

(com datas e horários).
os seguintes

itens:

de usuários e famílias nos grupos ofertados;

BALNEÁRIO CAM80RIÚ.
RUiI DinamilrC<l, 320

Familiar com dados cadastrais

com assinatura,

das Nilçàes.

SC

I Cep

88.338-900

CAPITAL CATARINENSE

I Fone:

+SS 47 3267.7084

DO TURISMO

I Fax:

+55 47 3367.1826

www.balnearioc.ilmboriu.sc.goll.br
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- 20% dos usuários estar participando

em espaÇOs de deliberação

Lei Federal 13,019/2014

e controle

• 50% dos usuários serem encaminhadas para o serviço de convivênda
Assistência Social do território em que moram:

E INCLUSÃO SOCIAL

social;

e fortalecimento

de vinculos do Centro de Referência

- 80% das famílias de usuários, com renda per capila de alé Y, salário mínimo ou renda mensallolal
serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único;
- 100% das famílias
social do município.

acompanhadas

inseridas

no Sistema

informalizado

disponibilizado

de

de até 03 salários mínimos

pela Gestão da política de assistência

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (REPASSE)
NOV .•

1

PARCELA

METAS

1,2.3.4,5

JULHO

SETEMBRO

AGOSTO

ASSISTENTE
SOCIAL 28 H

RS 2,649,60

PSICÓLOGA
28 H

RS 2,649,60

T.OCUPACION
AL 16H

R$ 1.207,02

RS 2,649,60

R$2.649.60

OUTUBRO

DEZEMBRO +
13° + FÉRIAS

DO

13 SAL

R$ 2.649,60

R$ 3.410,85

TOTAL

!Co:j~~

R$ 4.971,56

RS 18.980,81
R$ 2.649,60

R$ 2.649,60

R$ 2.649,60

RS 3.410,85

R$ 4.971,56
R$ 18.980,81

R$ 1.207,02

RS 1.207,02

R$ 1.207,02

R$ 1.863,01

OI

R$ 3.349.90

~,~>-

R$ 10.040,99
Ld .(.,<:\(,.

TOTAL
SALÁRIOS

R$ 6.506.22

R$ 6.506,22

R$ 6.506,22

R$ 6.506,22

R$ 8.684,71

R$ 13.293,02

R$ 48.002,61

ENCARGOS
SOCIAIS

R$ 1.487,90

RS 1.487,90

RS 1.487,90

R$ 1.487,90

R$ 1.609,72

R$ 2.805,84

R$ 10.367,16

TOTAL M£S

R$ 7.994,1/

RS 7.994,12

R$ 7.994,12

R$ 7.994,12

RS 10.294,43

RS 10.979,09*

' ?" '1;) G
,

/

• O valor a receber em Dezembro foi ajustado devido a contrapartida
6,1-TOTALGERAL

CONCEDENTE:

...\~v'i~

R$ 53.250,00

da APAE no valor de R$ 5.119,77.

R$ 53.250,00

6.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARlA:
Despesa 180 - FMAS - 3.3.50.00.00 Transferências a instituições
sem fins lucrativos - Ação 2.45 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,

privadas

7 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS MENSAIS
7.1.Receitas

7.2.UNIOAOE

Previstas

Repasse mensal de recursos

175 TOTAL GERAL RECEITAS:

RUIIDinamarca,

320

I Bairro

Monetária

financeiros

I

7.3. VALOR
UNITÁRIO-+-....

.':.~ 8875,0Q!

~

~

7.4. TOTAL,_

.

R$ 8.875,00

R$ 8,875,00

das Nações'

BALNEÁRIO CAMBORIU- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
SC I Cep 88.338.900 I fone: +55 47 3267.7084 1Fax: +55 47 3367.1826
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7.6-Despesas
Assistente

ESTADO DE SANTA CATARINA

BALNEARlq

-

t'

R A

SECRETARIA DO DESENVOlVIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO.

Social 28h

Psicóloga 28h
Terapeuta
Encargos

Lei Federal 13.019/2014

7,7.UNIDADE

Previstas

ocupacional16h
Sociais

E INCLUSÃO SOCIAL

7.8.VALOR
UNITARIO

7.9. TOTAL

1

R$ 2,649,60

R$ 2,649,60

1

RS 2.649,60

RS 2.649,60

1

R$ 1.207,02

RS 1.207,02

1

R$ 1.487,90

R$ 1.487.90

R$ 7.994,12

TOTAL
7.10 - TOTAL GERAL DESPESAS MENSAIS:

R$ 7.994,12

8 • OBSERVAÇÕES GERAIS
Todas as ações desenvolvidas pela OSC para o desenvolvimento das ações relacionadas à
parceria, devem estar pautadas pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e pela
Norma Operacional
Básica (NOB/SUAS),
como também,
demais normativas
e
regulamentações que norteiam o funcionamento dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais como política pública de defesa e garantia de direitos.
Além do atendimento aos itens 1.4.1 e 1.4.2, o OSC deverá sempre que identificar a
demanda, fazer o encaminhamento dos usuários e suas famílias, para a rede de serviços
socioassistenciais da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, quando for o
caso, como também, para as demais políticas públicas de Defesa e Garantia de Direitos
implantadas na rede municipal.
A OSC deverá trabalhar em parceria com os CRAS e CREAS do municipio (definidos como
órgãos encaminhadores), no que se refere aos encaminhamentos de novos usuários para
inserção nos acompanhamentos.

9. DADOS DA EQUIPE EXECUTORA
9.1.NOME

COMPLETO

Assistente Social

9.2-CPF

9.3. CARGO

Acontralar

Assistente

A contratar

Psicólogo

A contratar

Terapeuta

9.4. TELEFONE
PARA
CONTATO IMEDIATO

Social

A contratar
Psicólogo a contratar
Terapeuta
contratar

Ocupacional

a

OaJpadonal
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CAMBORlú

PLANO DE TRABALHO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

- TERMO DE COLABORAÇÃO

E INCLUSÃO SOCIAL

- Lei Federal 13.019/2014

Declaro para os devidos fins, em nome da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, nos termos
dos art. 39, da Lei Federal nO 13.019/2014, que:
1. Não estamos omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
2. Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade. até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea "a",
3. Não tivemos as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada
a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada
ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivo.
4. Não fomos punidos com uma das seguintes sanções, pelo periodo que durar a penalidade: a) a suspensão
de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; b) declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a administração pública: c) suspensão temporária da participação em chamamento
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; d) declaração de inidoneidade para
participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas
de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a prõpria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e apõs decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso 11);
5. Não tivemos contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrivel. nos últimos 8 (oito) anos;
6. Não lemos entre nossos dirigentes pessoa: a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrivel, nos últimos 8 (oito) anos; b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação: c) considerada responsável por ato
de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, 11e 111
do art. 12 da Lei no 8.429, de 2
de junho da 1992.
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO

CAMBORIÚ.

12 de junho de 2017 .

.~j1J1{A2
Assina\Jf'ãdO

Representante

OSC

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
DEFERIDO

)XJl

INDEFERIDO

(

Balneário Camboriú - SC, 05 de iunho de 2017

Rua Dinamart.l,

320 I Balrro das Nações

BALNEÁRIO CAMBOR1Ú- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
- se I eep 88.338-900
I Fone: +55 47 3267.7084 I fa~: +55 47 3367.1826

www.balneariocamboriu.sc.gov.br
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10 - DECLARA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL

TERMO DE COL!ABORAÇÃO.

Lei Federal 13,019/2014

ÃO

Declaro para os devidos fins, em nome da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, nos termos do
Art. 39, da Lei Federal n' 13.019/2014, que:
1. Não estamos omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
2. Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro do Poder ou do Ministério Púbico ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alinea "a".
3. Não tivemos as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cinco) anos, exceto se for
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de
decisão sobre recurso com efeito suspensivo.
4. Não fomos punidos com uma das seguintes sançôes, pelo período que durar a penalidade: a) a suspensão
de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; b) declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a administração pública; c) suspensão temporária da participação em
chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de
governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; d) declaração de
inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades
de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Inciso li;
5. Não tivemos contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
6. Não temos entre nossos dirigentes pessoa: a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; c) considerada responsável por
ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos Incisos I, li e IIi do art. 12 da Lei n'.
8.429, de 2 de junho de 1992;

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 12 de junho de 2017.

Assinatura do Representante OSC

Rua DInamarca, 320

I

Bairro das Nações.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
SC I Cep 88.338.900 I Fone: +55 47 3267.7084 I Fax: +55 47 3367.1826

www.balneariocamborlu.sc.gov.br
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. cursos
~
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de Cooperação

Orientador Social
Matricula: 11.077

Rua Dinamarca,

320

I Bairro

das Nações -

BALNEÁRIO CAMBORJÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
88.338.900 I Fone: +55 47 3267.7084 I Fax: +55 47 3367.1826
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BalneárioCamboriú

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

DE CHAMAMENTO

PÚBLICO NQ 003/2017

- FMAS

OBJETO:
Termo de colaboração
Fundo Municipal
atende

entre a Secretaria

de Desenvolvimento

e Inclusão Social, através do

de Assistência Social - FMAS e a Organização da Sociedade Civil - OSC que

pessoas com Deficiência

Intelectual

política de assistência social no municipio

e/ou

Múltipla

e suas famílias

no âmbito

da

de Balneário Camboriú.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31, da Lei n.Q 13.019/2014.
Entidade socioassistencial

adjudicada

e programa específico desenvolvido:

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - CNPJ: 76.698.380/0001-41
_ Atendimento

Socioassistencial de Defesa e Garantia de Direitos para Pessoas com Deficiência

Intelectual e/ou Múltipla e suas Famílias. (Plano de Trabalho 03)
JUSTIFICATIVA:
1). Considerando
chamamento

as especificidades

da Lei n.º

13.019/2014

quanto

à inexigibilidade

do

público, ato respaldado na mesma lei, em seu artº. 31;

2). Considerando
especificamente

que a Organização da Sociedade Civil acima citada é a única que atende
às pessoas com Deficiência

município, com atendimento

Intelectual

e/ou

Múltipla

específico a este tipo de deficiência conforme

e suas familias

no

Plano de Trabalho

anexo;
3). Considerando

que o presente Termo de Inexigibilidade

ao município de contornar
correto

atendimento

Público possibilita

as falhas e preencher as lacunas que eventualmente

dos anseios

sociais

no atendimento

Intelectual e/ou Múltipla e suas famílias pela Administração
Adotamos

de Chamamento

os seguintes fatos na justificativa

inviabilizam

às pessoas com

o

Deficiência

Pública.

do pedido:

DOS FATOS:
A organização
Conselho Municipal

da Sociedade

acima é uma entidade

de Assistência Social - CMAS e desenvolve

parceria com a administração
estabelecida

Civil apresentada

no município

inscrita

ações socioassistenciais

no
em

pública há vários anos. É uma Organização sem fins lucrativos e

de Balneário Camboriú, oferecendo

programas na Proteção Social

Básica na área da assistência social. Desenvolve ações que visam efetivar a Defesa e Garantia
de Direitos socioassistenciais aos usuários do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e suas
famílias. Bem como, inseri-los em atividades que estimulam

o acesso, a garantia de direitos e

ao convívio social e comunitário.
Considerando
Nação, ditando
Constituição

que a Constituição

a sua forma

Federal é a Lei fundamental

de organização

e seus principios

e suprema

basilares.

de uma

Desta forma,

Federai, em seus artigos 203 e 204, onde trata especificamente

a

da Assistência

Social, disciplina entre outras questões que:
Art.

203.

independentemente

A

assistência

social

de contribuição

será

prestada

a

quem

dela

necessitar,

à seguridade sociai, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice;

\I - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
111 - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação

e reabilitação

das pessoas portadoras

de deficiência

e a promoção

de sua

integração à vida comunitária:
V - a garantia de um saiário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora
ao idoso que comprovem

não possuir meios de prover à própria

de deficiência

manutenção

e

ou de tê-Ia

provida por sua família, conforme dispuser a lei.
Art. 204. As ações governamentais
recursos do orçamento

na área da assistência social serão realizadas com

da seguridade social, previstos no art. 19S, além de outras fontes, e

organizadas com base nas seguintes diretrizes:
1- descentralizacão
federal

político-administrativa.

e a coordenação

e a execução

cabendo a coordenação
dos respectivos

municipal. bem como a entidades beneficentes
\I - participação

da população,

e as normas gerais à esfeta

programas

às esferas estadual

e

e de assistência social;

por meio de organizações

representativas.

na formulação

das

políticas e no controle das ações em todos os níveis.
Considerando
2014, que estabelece
organizações

o art. 2Q-A e o inciso VI do art. 30 da Lei nQ 13.019, de 31 de julho de
o regime jurídico

da sociedade

das parcerias

civil, em regime de mútua

entre

a administração

cooperação,

pública e as

para a consecução

de

finalidades de interesse público e recíproço;
Considerando

o art. 3Q, 9Q e 19, inciso XI, da Lei nQ 8.742, de 7 de dezembro de 1993,

Lei Orgânica da Assistência Social - Loas, que conceitua entidades e organizações de assistência
social

como

atendimento

aquelas

sem

fins

e assessoramento

lucrativos

que,

aos beneficiários

isolada

ou

çumulativamente,

prestam

abrangidos pela Lei, bem como as que atuam

na defesa e garantias de direitos;
Considerando

a Resolução CNAS NQ21j2016 de 24 de novembro

de 2016, que versa

sobre as parcerias do poder público com as OSCs no que se refere ao atendimento

em caráter

continuado

das ações socioassistenciais

que, a interrupção

do atendimento

mais gravoso à integridade

e desenvolvem

serviços que já estão em execução, e .•

dos serviços socioassistenciais

-<l

em buscar garantir o atendimento

continuado

com vistas a garantir os direitos estabeiecidos

Federal, bem como, nas demais legislações que orientam
poder público constituído

no atendimento

aos usuários ~

na Constituição

as ações a serem desenvolvidas

pelo

destas demandas, e, neste caso em específico, as

pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla e suas famílias.
A Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS regula a política da assistência social no
Brasil e nela está prevista os serviços, programas e projetos que poderão ser prestados através
das instituições
conforme

governamentais

e também

das Organizações

em

governamentais
governamentais

mecanismos

e em

sistema

de

articulação

de

cooperação

sociedade,

da pobreza

e de

participação

de

entre

organismos

governamentais,

garantindo

a conquista

àqueles que estão em situação

condição digna de vida e buscando sua promoção
Conforme

Civil -OSCs

diferentes

áreas
não

e da sociedade civil".

Fato é que a assistência social reflete

política

da Sociedade

preceitua o artigo 26 da LOAS: "O incentivo a projetos de enfrentamento

assentar-se-á

do direito

à cidadania

de vulnerabilidade

e integração

em parceria

com o poder

público

de uma

e riscos sociais,

à vida social e comunitária.

previsto, as Organizações da Sociedade Civil podem contribuir

socioassistencial

para a execução da

constituído,

e desta form

se consolida

a ideia catalisadora

redução das desigualdades socioeconômicas
da interação democrática

e colaborativa

de mudança.

e para a consolidação

enfrentamento

capital

O caminho

para a

de direitos se dá por meio

entre Estado e sociedade.

As Organizações da Sociedade Civil e' demais movimentos
anos, um grande

,

I

promover os direitos socioassistencias aos usuários que deia necessitar.
Nesse contexto

de experiências

e conhecimentos

das questões sociais e de garantia de direitos.

sociais acumularam,
sobre formas

durante

inovadoras

de

A partir dessa colaboração

é

possível qualificar políticas públicas e promover sua aderência às demandas sociais. A presença
da sociedade civil no ciclo de gestão das políticas públicas coloca em reievo a participação
como instrumento
prioridades

necessário de gestão pública que, ao apontar direções e criar consensos e

para ação estatal,

contribui

para o salto pretendido

entre a igualdade

formal,

jurídico legal ("todos iguais perante a lei"), e a igualdade material, econômica.
Dessa forma,
entre

Administração

capilaridade
especialmente

os arranjos

institucionais

Pública e Sociedade

devem

para a formulação,

uma atuação

dos problemas

e a

sociais,

e riscos sociais. Sob essa

Pública para a participação

monitoramento,

colaborativa

o alcance, a diversidade

complexidade

no que diz respeito às populações em vulnerabilidade

ótica, a abertura de espaços dentro da Administração

públicas.

propiciar

Civil, ampliando

das políticas públicas, diante da enorme

Civil é fundamental

\

a.FlS

do usuário:

Estabelece a importância

,,\01~/C

pelas Organizações da Sociedade Civil, pode causar dano~{

da Sociedade

execução e fiscalização das políticas

---

~
.7

Assim, O Termo de Inexigibilidade

de Chamamento

Público em questão, visa conceder

a devida atenção do Estado para com a Sociedade Civil que promove,
assi~tência social ~o âmbito municipal

para promover

incentiva e fomenta

uma melhor qualidade

a

(f

<" MUn/~,.

(CL"'<l-

de vida a estesl.tFlS

"1

usuanos, suas famllias e a comUnidade como um todo.\~~_

~<\.-;
Sabemos que é dever do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos sociais,
denota-se

a importância

da realização

Público, pois o mesmo garantirá
desenvolvimento

de um Termo

o atendimento

fisico, social e intelectual

de Inexigibilidade

específico

dos mesmos,

de Chamamento

a estes usuários,
encontrando

bem como o

amparo

na "Carta

Magna" e na Lei 13.019/2014.
Sendo assim, diante dos fatos elencados,
jurídica da Comissão designada pelo Decreto
justificativa,

sobre a inexigibiiidade

nQ

submeto

a elevada apreciação

técnica e

8S42, DE 18 DE ABRIL DE 2017, a presente

solicitada. Porém, ao se efetuar tai publicação, em havendo

outras Organizações que venham a contestar o ato praticado e que atendam o objeto descrito,
que se proceda

aos trâmites

legais de chamamento

público

conforme

determina

a lei

13.019/2014.
Salientamos também,
Inexigibilidade
forma,

que o prazo de execução das ações eiencadas neste Termo de

de Chamamento

que o município

encaminhamentos
-que a Organização

Público vai até 31 de dezembro

até este momento

ainda carece de condições

exigidos em sua totalidade
elencada

de 2017. Justificamos

pela lei 13.019/14.

neste momento

está sujeita

desta

estruturais

para

Desta forma, esciarecemos

ao chamamento

público

para

execução das ações socioassistenciais a partir de janeiro de 2018.
Isto posto, solicitamos

a publicação

da inexigibilidade

de chamamento

público

em

favor da seguinte Organização da Sociedade Civil:
•

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

CNPJ: 76.698.380/0001-41
Desta forma, salientamos
recursos financeiros
Trabalho

para o desenvolvimento

anexo, para atender

promovem

que a referida solicitação tem como objetivo
de programa socioassistenciai

aos usuários através do desenvolvimento

a Defesa e Garantia de Direitos conforme

Social e demais normativas

o repasse de

conforme

Plano de

de atividades

que

preconiza a Lei Orgânica da Assistência

que regem a Política Nacional de Assistência Social - PNAS em

nosso país.

Luit::t:::mboOO' 30

do mó;, de ''''

~)etárlo de Desenvolvimento
~f~ial
Portaria: 23.689/2017

UIZ

Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
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ANEXO Viii

'1'

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO
QUE

ENTRE

PREFEiTURA

SI

N' 003/2017

CELEBRAM

A

MUNICIPAL DE BALNEÁRIO

CAMBORIÚ,

POR

SECRETARIA

DE DESENVOLVIMENTO

INCLUSÃO

SOCIAL,

Associação

de

Pais

INTERMÉDIO

E
e

DA
E

APAE
Amigos

dos

Excepcionais.

O MUNiCíPIO

DE BALNEÁRIO

CNPJ n' 83.102.285/0001-07,

CAMBORIÚ,
estabelecido

Secretaria de Desenvolvimento

pessoa juridica de direito público interno, com
na Rua Dinamarca,

n' 320, por intermédio

e Inclusão Social, doravante denominada

_____________________

_
" e a (o) APAE - Associação

Pais e Amigos dos Excepcionais,

inscrita (o) no CNPJ sob n'. 76.698.380/0001-41,

Rua 1926 n'

denominada

representada

da

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo(a),

1260, doravante

(o) ORGANIZAÇÃO

de

com sede

DA SOCIEDADE

CIVIL,

(o) pelo(a) Isabela Sava Bueno, residente a Rua 511, n' 14 - Centro, portadora

do CPF: 419.806.979-49,

resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração,

pelo disposto na Lei Complementar
de Diretrizes Orçamentarias
2.014, consoante

regendo-se

n' 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes

e Lei Orçamentaria

o processo administrativo

Lei

Anual, na Lei n' 13.019, de 31 de julho de

n'003/2017e

mediante as clausulas e condições

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente
público,

Termo

de Colaboração,

inexigibilidade

ou

.

decorrente
dispensa)

de

_
tem

(chamamento
por

objeto

....

Q
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_______

CLAuSULA

, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Participes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL:

a) publicar o respectivo

extrato da parceria no meio oficial de publicidade

pública, contemplando

neste a designação do gestor do Termo de Colaboração;

b) promover o monitoramento
a administração

da administração

e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, sendo que,

pública podera valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competéncia

ou

firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos
recursos;
c) emitir relatório técnico de monitoramento
de monitoramento

e avaliação designada;

d) realizar, nas parcerias
beneficiarios

e avaliação da parceria e o submeter a comissão

com vigéncia superior a um ano, pesquisa de satisfação

do plano de trabalho

e utilizar os resultados

parceria celebrada e do cumprimento

como subsidio

com os

na avaliação

da

dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no

ajuste das metas e atividades definidas;
e) designar um gestor da parceria;
f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro
órgão ou entidade, o administrador

público devera designar novo gestor, assumindo, enquanto

isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos
planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
h) instaurar tomada especial, ante a constatação de evidências de irregularidades

na execução

do objeto da parceria;
i) demonstração

de que os objetivos

e finalidades

institucionais

e a capacidade

técnica e

operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
j) aprovação do plano de trabalho;
k) fornecer manuais especificos de prestação de contas as organizações

da sociedade civil por

ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais
de comunicação as referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
I) apresentar
submetidos

termo

de empréstimo

a Organização

assumindo o compromisso

e cessão dos bens, materiais

ou objetos

que serão

da Sociedade Civil, a qual devera certificar o recebimento
de devolução no estado inicial, se for o caso;

destes,
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m) indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da
parceria;
n) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e
operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compativeis com o objeto;
o) emissão de parecer juridico do órgão de assessoria ou consultoria juridica da administração
pública acerca da possibilidade de celebração da parceria;
p) fornecer plataforma eletrônica para a prestação de contas e todos os atos que dela
decorram, permitindo a visualização por qualquer interessado. Enquanto não for implementada
pela Administração Pública a plataforma eletrônica, as prestaçôes de conta se darão por meio
fisico.

11-DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) apresentar prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de
Colaboração;

b) divulgar na internet e em locais visiveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exerça suas açôes banners que apresentem todas as parcerias celebradas com o poder
público, contendo, no que couber, as informaçôes requeridas no parágrafo único do art. 11. da
Lei n° 13.019/2014 e serviços disponibilizados pela organização a comunidade através deste
Termo de Colaboração;
c) dar livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas, do controle interno e
do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, ás informaçôes
referentes aos instrumentos de transferências previstas pela Lei nO13.019, de 2014, bem como
aos locais de execução e guarda do objeto;
d) zelar pela integridade fisica dos bens, objetos e materiais cedidos a titulo de comodato,
inclusive no que diz respeito ás despesas com manutenção, limpeza e reparos, quando for o
caso;
e) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados á execução do objeto da parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição á sua execução;
f) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta
ao Termo de Colaboração, contendo o mesmo de forma integral, assim como o plano de
trabalho;
g) Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com
recursos provenientes da celebração desta parceria, o bem será gravado com cláusula de
inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade á

-;;i~~
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administração

pública ou outra pessoa juridica

h) Manter

instalações,

desenvolvimento

das atividades

~

BAILNEARIO

o mesmo da organlzaçao

_

condições

P R E F E I T U R A

t~~ CAMBORlO
de igual natureza que preenc.ha os reqUiSitos~t#(tfi~

desta Lei e cUJo objeto social seja, preferencialmente,
civil na hipótese de sua extinção;

~-!'

_.
materiais

e capacidade

ou programas

previstos

da sociedade
_ _

técnica

__

e operacional

para o

na parceria e o cumprimento

das

metas estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA.

3.1 • Para celebração

DOS REQUISITOS

do Termo de Colaboração,

a organização

da sociedade

civil deve

comprovar:

I . objetivos voltados á promoção de atividades e finalidades de relevãncia pública e social;
II • escrituração contábil de acordo com os principias fundamentais

de contabilidade

e com as

Normas Brasileiras de Contabilidade;
111 .

ter no minimo,

documentação

1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados

emitida pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro

Nacional da Pessoa Juridica • CNPJ;
IV • experiência

por meio de

_

prévia na realização,

com efetividade,

_ __

do objeto da parceria ou de natureza

semelhante;
V - possuir

instalações,

desenvolvimento

condições

das atividades

materiais

e capacidade

ou programas

previstos

técnica

e operacional

para o

na parceria e o cumprimento

das

metas estabelecidas.

3.2 • Para celebração do Termo de Colaboração,

as organizações

da sociedade civil deverão

apresentar:

I • certidões de regularidade

fiscal, previdenciária,

tributária, de contribuições

e de divida ativa

municipal;
11 • certidão de existência juridica

registrado

e de eventuais

expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto

alterações

ou, tratando-se

de sociedade

cooperativa,

certidão

simplificada emitida por junta comercial;
111- cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
IV - relação nominal atualizada

dos dirigentes da entidade,

-com endereço,

--

número e órgão

expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Fisicas CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil. RFB de cada um deles;

-

-

VI • relação nominal da equipe executora, com endereço residencial, e número do registro no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

Q.FLQ
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CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO

4.1 - O presente Termo de Colaboração devera ser executado fielmente pelos participes, de
acordo com as clausulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a
administração pública podera, exclusivamente para assegurar -o atendimento de serviços
essenciais a população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de
realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que
tenha sido a modalidade ou titulo que concedeu direitos de uso de tais bens;

11 - assumir a responsabilidade pela execução_do restante do objeto previsto no plano de
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil
atê o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades;

111 - na hipótese de reiterado descumprimento das metas pactuadas, em razão da não
efetivação da demanda inicialmente estimada, o valor do repasse mensal sera reduzido
proporcionalmente, sempre resgatando o equillbrio econômico da parceria, ponderando o valor
citado no item XXX.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente Termo de Colaboração vigera conforme prazo previsto no anexo Plano de
Trabalho para a consecução de seu objeto.

5.2 - Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, devera ser formalizada
por termo aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do término da vigência do Termo de
Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de
termo aditivo com atribuição de vigência retroativo.

5.3 - O plano de trabalho da parceria podera ser revisto para alteração de valores ou de metas,
mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

'iiI
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CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO
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DE CONTAS

6.1 - A prestação de contas apresentada
elementos

pela organização

da sociedade

que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento

objeto foi executado

conforme

realizadas e a comprovação

Ii;,,~

~

~~,

pactuado,

com a descrição

civil, deverá conter

ou concluir que o seu

pormenorizada

das atividades

do alcance das metas e dos resultados esperados,

de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes

até o periodo
informações

e

documentos:

I - material comprobatório

11 - relação de serviços

do cumprimento

prestados,

do objeto em fotos, videos ou outros suportes;

bens adquiridos,

produzidos ou construidos,

quando for o

caso; e

111 - comprovação,

através de lista de presença ou outros meios, do público atingido, treinado

ou capacitado, quando for o caso.

S

1.° A organização

da sociedade civil prestará contas dos recursos recebidos no prazo de até

30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada mês, se a
duração da parceria exceder um ano.

S

2.° A organização

da sociedade

civil deverá seguir as orientações

prestação de contas que deverá ser fornecido peia administração

S 3. ° Serão

contidas no manual de

pública.

glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos

sem justificativa

suficiente.

S

4.° Os dados

causalidade

financeiros

serão

analisados

com o intuito

de estabelecer

entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade

e o cumprimento

normas

S

o nexo de
das

pertinentes.

5° A análise da prestação de contas deverá considerar

a verdade

real e os resultados

alcançados.

S

6.° A prestação

montante

de contas da parceria

de recursos

estabelecidos

públicos

envolvidos,

observará

regras especificas

nos termos

das disposições

de acordo com o
e procedimentos

conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração.

-:;l~~
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6.2 - Os documentos incluidos pela entidade na plataforma eletrônica prevista, desde a~"

~
[B,,:
-r-,
MUl)iC:l'

l#~

possuam garantia da origem e de seu signatario por certificação digital, serão considera~s
la.

originais para os efeitos de prestação de contas.

,

- -<)

~

Paragrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subseqüente ao da
prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que
compõem a prestação de contas.

6.3 - A Administração pública considerara ainda em sua analise os seguintes relatôrios
elaborados internamente, quando houver:

I - relatôrio da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

11

relatôrio técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de

-

monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto'e os
resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração.

6.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da

---

Lei nO13.019, de 2014, deverão conter analise de eficacia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados ja alcançados e seus beneficios;

11 -

os impactos econômicos ou sociais;

111 - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das açôes após a conclusão do objeto pactuado.

6.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública

-

--

observara os prazos previstos na Lei n° 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente,
pela:

I - aprovação da prestação de contas;

11 -

111 -

aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de

contas especial.

to

Fl.

C)

\.,..()

Q;'
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6.6 - Constatada irregularidade
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ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para

~'.'

,:(

Ut1ici

./i (;~

a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

'?

-FL

!l

l' O prazo referido

no caput ê limitado

a 45 (quarenta

e cinco) dias por notificação~

O-OCo

prorrogável, no máximo, por iguai periodo, dentro do prazo que a administração

pública possui-'-':'"

para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

!l 2'

Transcorrido

saneamento,
deve

adotar

o prazo para saneamento

a autoridade administrativa
as providências

para

da irregularidade

competente,

apuração

dos

quantificação do dano e obtenção do ressarcimento,

6.7 - A administração

ou da omissão, não havendo o

sob pena de responsabilidade
fatos,

identificação

dos

responsáveis,

nos termos da legislação vigente.

pública apreciará a prestação final de contas apresentada,

atê cento e cinquenta

dias, contado

diligência por ela determinada,

Parágrafo único. O transcurso

solidária,

da data de seu recebimento

prorrogável justificadamente

no prazo de

ou do cumprimento

de

por igual periodo.

do prazo definido nos termos do item 7,6 sem que as contas

tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade
medidas saneadoras,

de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem

punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados

aos cofres púbiícos;

11- nos casos em que não for constatado dolo da organização

da sociedade civil ou de seus

prepostos, sem prejulzo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre
dêbitos eventualmente

apurados, no periodo entre o final do prazo referido neste parágrafo e a

data em que foi ultimada a apreciação pela administração

púbiíca.

6.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem,
metas estabelecidos

de forma clara e objetiva, o cumprimento

dos objetivos e

no piano de trabalho;

11- regulares com ressalva, quando evidenciarem

impropriedade

ou qualquer

natureza formai que não resulte em dano ao erário;

111
- irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstãncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

outra falta de

'"
o
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injustificado dos objetivos e metas estabelecidos

no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegitimo ou anti econômico;

d) desfalque ou desvio de bens ou valores públicos.

6.9 - O administrador
ou por omissão

público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas

em relação

á análise

autoridades diretamente subordinadas,

6.10 - Quando

a prestação

de seu conteúdo,

interesse

de contas for avaliada

delegação

a

a apresentação

como irregular,

apôs exaurida

a fase

da sociedade civil poderá solicitar autorização

ao erário seja promovido

público, mediante

permitida

vedada a subdelegação.

recursal, se mantida a decisão, a organização
para que o ressarcimento

sendo

por meio de ações compensatôrias

de novo plano de trabalho,

descrito na parceria e a área de atuação da organização,

conforme

cuja mensuração

de

o objeto

econômica

será

feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não
seja o caso de restituição integral dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

7.1 - Sempre que necessário,

mediante proposta da ORGANIZAÇÃO

DA SOCIEDADE

CIVIL

devidamente justificada e formulada, no minimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o
cumprimento

das demais exigências legais e regulamentares,

serão admitidas prorrogações do

prazo de vigência do presente Termo de Colaboração.

7.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração

com alteração

da natureza do objeto.

7.3 -

É obrigatório

o aditamento

do presente

instrumento,

quando

se fizer necessária

a

efetivação de alterações que tenham por objetivo as metas ou o prazo de vigência do Termo de
Colaboração.

CLÁUSULA OITAVA - DAS VEDAÇÕES

8.1 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta
ou indiretamente:
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I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de~~~'
.~

outras atividades exclusivas do Estado;

'!

J

..
$.

~

a. FL
()
.<)
i .P
li - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatario seja o aparelho administrativo d ~OI.~~~
Estado.

111
- utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho.

8.2 - Ficara impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a
organização da sociedade civil que:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional;
li - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

111
- tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual sera celebrado o
termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto

se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente
imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

c) execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as normas da lei federal
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ou da legislação

especifica

temporária

ou

de

declaração

e receber como sanções:

inidoneidade,

em

qualquer

advertência,
esfera

da

suspensão

4'" ~.

Federaçã o'

7l

I ~

~
~

-,

fi!
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou_conseltlg-!L

'"
()

de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrivel, nos últimos 8 (oito) anos; '!>Or-pt.
-~

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal
ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrivel,

nos últimos

8 (oito) anos;

b) julgada responsável

por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou

função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c)

considerada

estabelecidos

3

responsável

por

ato

de

improbidade,

enquanto

durarem

os

prazos

nos incisos I, 11 e 111 do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

1.0 Nas hipóteses deste artigo, ê igualmente vedada a transferência

âmbito de parcerias em execução,

excetuando-se

de novos recursos no

os casos de serviços essenciais

que não

podem ser adiados sob pena de prejuizo ao erário ou â população, desde que precedida de
expressa

e fundamentada

administração

3

autorização

do dirigente

pública, sob pena de responsabilidade

2.° Em qualquer das hipóteses

máximo

do órgão

ou

da

solidária.

previstas no caput, persiste o impedimento

parceria enquanto não houver o ressarcimento

entidade

para celebrar

do dano ao erário, pelo qual seja responsável a

organização da sociedade civil ou seu dirigente.

3

3.°

Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no

3

20, não serão considerados

débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração
tenham sido objeto de parcelamento,

pública ou que

se a organização da sociedade civil estiver em situação

regular no parcelamento.

3 4.°

Não são considerados

membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de

políticas públicas.

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILlZAÇÕES

E DAS SANÇÕES

•.•••
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I - advertência;

II - suspensão temporária da participação

em chamamento

público e impedimento

de celebrar

parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração
sancionadora,

por prazo não superior a dois anos;

111- declaração de inidoneidade

para participar de chamamento

contrato com órgãos e entidades
motivos determinantes
autoridade

pública

público ou celebrar parceria ou

de todas as esferas de governo, enquanto

da punição ou até que seja promovida a reabilitação

que aplicou

a penalidade,

que será concedida

sociedade civil ressarcir a administração

sempre

perdurarem

os

perante a própria

que a organização

da

pública pelos prejuizos resultantes e após dec~rrido o

prazo da sanção aplicada com base no inciso 11.

Parágrafo
Secretário

único. As sanções
Municipal

Governamental
administração

e

estabelecidas

responsável
Transparência

pelo

nos incisos

repasse,

Pública

sendo

poderá

agir

11 e 111são de competência
que

a

Secretaria

quando

observada

de

do

Controle

inércia

da

pública, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de

dez dias da abertura

de vista, podendo

a reabilitação

ser requerida

após dois anos de

aplicação da penalidade.

9.2 - Prescreve

em cinco anos, contados a partir da data da apresentação

da prestação de

contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada á execução da parceria.

9.3 -A prescrição será interrompida

com a edição de ato administrativo

voltado á apuração da

infração.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Colaboração poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsáveis somente pelas obrigações
e auferindo

as vantagens

do te_mpo em que

participaram

voluntariamente

respeitado o prazo minimo de 60 (sessenta) dias de antecedência
intenção, observando

a obrigatoriedade

da avença,

para a publicidade

da prévia tentativa de solução administrativa,

dessa
com a
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participação de órgão encarregado de assessoramento juridico integrante da estrutura da
administração pública;

11 - rescindido, independente de prêvia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas

seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos fisicos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento
apresentado; e
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstãncia que enseje a instauração de Tomada de
Contas Especial.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

11.1 - A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem em
alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada
pela administração pública no prazo de atê 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDiÇÕES GERAIS

12.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:
I - as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por
correspondência ou email e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o
recebimento;

11 -

as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via email não poderão se

constituir em peças de processo, e os respectivos originais deve"rão ser encaminhados no
prazo de cinco dias; e

111 - as reuniões entre os represen~ntes credenciados pelos participes, bem como q~aisquer

ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Colaboração, serão aceitas somente
se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

-;;J
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.2 - E, por assim estarem
irrenunciável cumprimento

plenamente

de acordo,

os participes

obrigam-se

ao total e

dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme,

foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos participes, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juizo ou fora deie.

Balneário Camboriú, 12 de junho de 201

Assinatura do repres

administração

pública municipai

d3.LL(UO
Assinatura do representante

legal da organização da sociedade civil

Isabela Sava Bueno
Presidente APAE/BC

,
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ANEXO I

DECLARAÇÃO

DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a APAE - Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais

ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento
004/2017 e em seus anexos, bem como que se responsabiliza,

está

Público n°

sob as penas da Lei,

pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o
processo de seleção.

Balneário Camboriú, 12 de junho de 2017 .

.........................
~Lt.u.??Q
Isa~~ElO
Presidente APAEjBC

.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDiÇÕES

Declaro, em conformidade

MATERIAIS

com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei nO

13.019, de 2014, que a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais:

dispõe de instalações
atividades

ou

e outras condições

programas

previstos

na

materiais
parceria

para o desenvolvimento

e o cumprimento -das

das
metas

estabelecidas.
OU
pretende contratar ou adquirir com recursos_da parceria as condições materiais para o
desenvolvimento

das atividades ou programas previstos na parceria e o cumprimento

das metas estabelecidas.
OU
dispõe de instalações
atividades

ou

estabelecidas,

e outras

programas

condições

previstos

bem como pretende,

na

materiais
parceria

para o desenvolvimento

e o cumprimento

ainda, contratar

ou adquirir

das

das
metas

com recursos

da

parceria outros bens para tanto.

OBS: A organização

da sociedade

civil adotará

uma das três redações

acima,

conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final
da declaração.

Balneário Camboriú, 12 de junho de 2017 .

.......................
,;{B...<t:.U.??d?
IS~~M1~~ª
.a\,leDO
Presidente

AP)(~7Bt'

.
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ANEXO 111

DECLARAÇÃO

•

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Não há no quadro de dirigentes

abaixo identificados:

(a) membro de Poder ou do

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração

pública federal;

ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau.

Observacão:
natureza,

a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria

sejam

constituídas

pelas autoridades

ora referidas

(o que deverá

ser

devidamente ínformado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa
figure no instrumento

de parceria simultaneamente

como dirigente e administrador

público (art. 39, S5°, da Lei n° 13.019, de 2014);

RELACAO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nome do dirigente e cargo
Carteira de
Endereço residencial, telefone e eque ocupa
identidade,
mail
órgão
expedidor e
CPF
Presidente: Isabela Sava
RG: 161.097
Rua 511, n° 14, Apto: 71 - CentroBueno
SSP/SC
Balneário Camboriú/SC.
CPF:
CEP: 88330-702
Telefone: (47)3367-2134
419.806.979
-49
Email:
di retoria@apaebalneariocamboriú.org.b

r
Vice - Presidente: Denise
Payerl Basso

1° Diretor Secretário: Judite
Haake

RG:
1.330.195
SSP/SC
CPF:
448.609.609
-63
RG:
1.208.515-4
SSP/SC
CPF:
602.351.879
-68

Rua: 902, n0396 - Apto 1401 - Centro
- Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-594
Fone: 3363-5661/99609-1345

?????????????????????
Rua: Angico - Tabuleiro Camboriú/SC.
CEP: 88348-086
Fone: 9 9119-2301

???????????????????
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2° Diretor Secretário: Yvone
Garrozi Silva

1° Diretor Financeiro:
Edla Aparecida da Costa
Sens

2° Diretor Financeiro: Valceni
Maria Claudino Vieira dos
Santos

Diretor de Patrimônio:
Rosires Maria Schweder

RG: 4/R
128.088
SSP/SC
CPF:
522.730.169
-72
RG:
120.0194
SSP/SC
CPF:
501.363.219
-68
RG:
848,621-6
SSP/SC
CPF:
414.894.549
-34

-li'

Rua: Mascarenhas Passos, n° 28
Centro - Itajai/SC.
'~
CEP: 88301-570
),.FL~
Fone: (47) 3344-0496/9
9987-4496~

?????????????????????????

"'~

Rua: 1800, n° 116 - Centro - Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88330-508
Fone: 99966-4608/
(47) 3367-0285
Email: oticaguipresentes@gmaiLcom
Rua: Peculiano, n° 46 - Praia Brava ItajaílSC.
CEP: 88306834
Fone: (47) 3367-3808/9
9963-1930
Email: pousada@pousadadabrava.com.
br

RG: 4/R
610.203
SSP/SC
CPF:
293.309.989
-68
RG: 3367517 SSP/SC
CPF:
747.036.419
-68

Rua: Av, Atlântica, n° 5100 - Centro Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-033
Fone: (47) 3361-1340/99912-3037
Email: lourdes.minella@gmaiLcom

Diretor Social: Augusto
Roncelli Junior

RG: 362.713
SSP/SC
CPF:
066.796,929
-20

Rua: 3000, n° 219, SL 06 - Centro Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-334
Fone: (47) 3367-3023/9
2259-6710
Email: roncelli@terra,com.br

Conselho de Administração:
Odete de Souza

RG:
653,590-9
SSP/SC
CPF:
463.369.239
-91
RG: 1930621 SSP/SC
CPF:
309.064.589
-00

Rua: Av. Atlântica, n° 3750 - Apto 1104
- Centro - Balneário Camboriú/SC
CEP: 88330-024
Fone: 99964-2747
Email: odetesouza@redeLcom,br

RG:
5023179541
SSP/SC

Rua: 3000, n° 376 - Apto 02 - Centro Balneário Camboriú.
CEP: 88330-332

Diretor Social:
Lourdes Gomes Minella

Conselho de Administração:
João KleineBuckstegge

Conselho de Administração:
Nadyr da Silva Flores

Rua: Paraguai, n° 1128 - Bairro das
Nações - Balneário Camboriú/SC,
CEP: 8338-095
Fone: 9 9929-8605
Email: rosires.schweder@hotmaiLcom

Rua: 2450, n° 300 - Centro - Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88330-407
Fone: (47) 3361-5638
Email: jkbuckstegge@gamiLcom
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Conselho de Administração:
Wilson Vieira dos Santos
Filho

Conselho de Administração:
Jorge Otávio Cachel

Conselho de
Administração: EdelgardCach
el

Conselho de Administração:
Mara Regina Neves
Benedicto

Conselho de Administração:
Rosane Teresinha
JahnkeVailatli

Conselho de
Administração: Charlote
Maria Haake Cooper

Conselho de Administração:
Sônia Maria EbleCavichiolli

Conselho Fiscal: Tereza
Cardozo

Conselho Fiscal: Rosalva
Knabben de Oliveira

CPF:
219.496.700
-15
RG: 305.782
SSP/SC
CPF:
380.379.399
-87
RG: 4/R
745.232
SSP/SC
CPF:
000.205.590
-20
RG:
579.749.7
SSP/SC
CPF:
292.928.409
-91
RG:
19.269.676
SSP/SC
CPF:
587.202.438
-04
RG: 186.382
SSP/SC
CPF:
383.090.769
-91
RG:
67240553
SSP/SC
CPF:
572.074.649
-00
RG:
1.201.415
SSP/SC
CPF:
426.153.729
-04
RG:
651.281-0
SSP/SC
CPF:
294.295.799
-91
RG:
754.628-9
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Rua: Peculiano, n° 46 - Praia Brava ~
ItajaílSC.
-<>
Qj-qQ'/
.
CEP: 88306834
Fone: (47) 3367-0280
Email: ws2@tabelionatosantos.com.br
~.

Rua: Alvin Bauer, n° 360 - Centro Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-643
Fone: (47) 3367-6795

Rua: Alvin Bauer, n° 360 - Centro Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-643
Fone: (47) 3367-6795

Rua: Bulgária, n° 118 - Apto 107 Bairro das Nações - Balneário
Camboriú/SC
CEP: 88338-325
Fone: 9 9966-9720
Rua: Av. Atlântica, n° 1100 - Apto 1301
- Centro - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-009
Fone: 99919-7831
Email: rosaneírilrosanelions.com.br
Rua: Laranjeiras, n° 513 - Tabuleiro Camboriú/SC.
CEP: 88348-095
Fone: 99155-1965
Email: charlotehaake@yahoo.com.br
Rua: 1.101, n° 431 - Apto 603 - Centro
- Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88338-452
Fone: 99654-8819
Email: cavichiolisonia@yahoo.com.br
Rua: Dom Sebastião, n° 235 - Villa
Real - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-040
Fone: (47) 3368-8414

Rua: 3750, n° 39 - Apto 602 - Centro Balneário Camboriú/SC.
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Conselho Fiscal: Cleusa
Terezinha Brites Carvalho

Conselho Fiscal Suplente:
Marilda Teresinha Costa
Walesko

Conselho Fiscal Suplente:
Luiz Antonio Basso

•

Conselho Fiscal Suplente:
Maria Salvalagio Camilo

Autodefensoria:
Flores

Nara Dayse

Fabricio Oliveira de Lima

Presidente de Honra:
Marg idRinnertB uckstegge

Conselho Consultivo: Rosires
Maria Schweder

SSP/SC
CPF:
474.328.021
-49
RG:
5.109.977
SSP/SC
CPF:
004.060.439
-06
RG:
4.519.872-1
SSP/SC
CPF:
065.301.209
-1
RG:
3.627.085
SSP/SC
CPF:
296.454.339
-91
RG: 4/R
2297402
SSP/SC
CPF:
864.463.129
-20
RG:
503.723.811
9
CPF:
816.262.660
-34
RG:
4.375.380-9
CPF:
070.532.799
-01
RG: 4/C
307.074
SSP/SC
CPF:
418.432.749
-49
RG: 4/R
610.203
SSP/SC
CPF:
293.309.989
-68
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Fone: (47) 3363-9724
Email: knabben@terra.com.br
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Rua: Peru, n° 719 - Bairro das Naçõe~
"""",
- Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88338-100
Fone: (47) 3367-7449
Email: nicolibc@terra.com.br
Rua: Líbia, n° 55 - Apto 01 - Bairro
das Nações - Balneário Camboriú/SC.
CEP:
Fone: (47) 3341-1451

Rua: 902, n0396 - Apto 1401 - Centro
- Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-594
Fone: 3363-5661

Rua: Av. do Estado, n° 1520 - Bairro
Ariribá - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88338-063
Fone: 99977-6527

Rua: 3000, n° 376 - Apto 02 - Centro Balneário Camboriú.
CEP: 88330-332
Fone: (47) 3056-5053

Rua: Peru, n° 737 - Apto 102 - Bairro
das Nações - Balneário Camboriú/SC
CEP: 88338-100
Fone: (47) 3264-7002
Rua: 2450, n° 300 - Centro - Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88330-407
Fone: (47) 3361-5638/9
9618-5848
Email: margidkleine@hotmail.com
Rua: Paraguai, n° 1128 - Bairro das
Nações - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 8338-095
Fone: 9 9929-8605
Email: rosires.schweder@hotmail.com

.
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Conselho Consultivo:
Carmen Elisabeth Sylvia
Franzke

RG: 184.776
SSP/SC
CPF:
030.561.639
-194
RG:
878.621-7
SSP/SC
CPF:
216.820.380
-68

Conselho Consultivo: Maria
Inês Muliterno Siliprandi

•

Não contratará
empregado

~.~
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Rua: 1600, n° 87 - Apto 301 - Centro
Balneário Camboriú/SC.
CEP: 00330-520
\
Fone: 3056-6310
Rua: 2400, n° 240 - Apto 1001 Centro - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-414
Fone: 3366-2606

com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou

confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
as

hipóteses

previstas

em

lei especifica

e na

lei

de

diretrizes

orçamentárias;

•

Não serão remunerados,

a qualquer titulo, com os recursos repassados:

(a) membro

de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública; (b) servidor ou empregado
comissão ou função de confiança,

público, inclusive aquele que exerça cargo em
de órgão ou entidade da administração

celebrante, ou seu cônjuge, companheiro

pública

ou parente em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei especifica e
na lei de diretrizes orçamentárias;
crimes contra a administração
eleitorais

FL
'?

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de

ressalvadas

!I>'"

e (c) pessoas naturais condenadas
pública ou contra o patrimônio

pela prática de

público, de crimes

para os quais a lei comine pena privativa de liberdade,

e de crimes de

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Balneário Camboriú, 12 de junho de 2017 .
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO

DA NÃO OCORRÊNCIA

DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, que a APAE - Associação

de Pais e Amigos

dos

Excepcionais e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no
art. 39 da Lei nO13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade:

•

Está regularmente

constituida

ou, se estrangeira,

está autorizada

a funcionar

no

território nacional;
•

Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

•

Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da administração
será celebrado

,

cônjuges

pública da mesma esfera governamental

o termo de colaboração,

ou companheiros,

estendendo-se

bem como parentes

afinidade, até o segundo grau. Observação:

a vedação aos respectivos

em linha reta, colateral

a presente vedação

entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituidas
referidas (o que deverá ser devidamente

como dirigente e administrador público (art. 39,
•

Não teve as contas rejeitadas

35°,

ou por

não se aplica às

pelas autoridades

informado e justificado

vedado que a mesma pessoa figure no instrumento

na qual

ora

pela OSC), sendo

de parceria simultaneamente

da Lei nO13.019, de 2014);

pela administração

pública nos últimos cinco anos,

observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, allneas "a" a "c", da Lei

nO 13.019, de 2014;
•

Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em
licitação e impedimento de contratar com a administração,
para licitar ou contratar

com a administração

participação em chamamento

pública,

declaração de inidoneidade
suspensão

da

público e impedimento de celebrar parceria ou contrato

com órgãos e entidades da esfera de governo da administração
e, por fim, declaração

temporária

de inidoneidade

para participar

pública sancionadora

de chamamento

público ou

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
•

Não teve contas

de parceria

julgadas

irregulares

ou rejeitadas

por Tribunal

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrivel,
últimos 8 (oito) anos; e

ou
nos

'õol!
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Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares

,,1"0

'o

"'''0';0,

ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer

,m ",i"o i~oorri"l,O" '.m"

8 (0'0)

o",,, j",gn$~Õ

responsável

por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissict~u
,~
função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsáveY-~1$

-o

ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos

nos incisos I, 11 e I

art. 12 da Lei nO8.429, de 2 de junho de 1992.

Balneário Camboriú, 12 de junho de 2017 .
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Ilustrissimo

Senhor

Secretário

de

Transparência

Pública

de Balneário

Controle

Governamental

e

Camboriú.

Venho, por meio deste, requerer a Vossas Senhorias, a
juntada

dos

administrativo

documentos
de número

em

anexo

aos

b)ol:)...(jHo

02Ç,A

autos

do

processo

a fim de que

a este sejam colacionados, bem como numerados sequencialmente,
salientando-se que tal pedido encontra-se corroborado em prazo
permitido pela legislação pertinente.

Nestes Termos, Pede Deferimento.
Balneário Camboriú,

lJ- dA. ~

Gestor (a do (a)

dJ Jol~
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Fone: (47) 3367-0836
(47) 3363.-5106

Rua: 1926, n.1260

Ofício n0096

- Centro.

Batne.rio

Camborlü

-

se ..eEP:

88330--478

Balneário Camboriú (SC),03 de julho de 2017

limo. Senhor
Victor Hugo Domingues / Controladoria
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

•

Prezado Senhor,

A APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem
através deste, comunicar que para o novo convênio referente ao Edital
004/2017 - CMAS, usaremos a somente a seguinte conta:
Banco do Brasil
AG: 1489-3
C/C: 5883-1

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos e
estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Isal?~ueno
Presidente APAE/BC
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Fundo Municipal de Assistência Social. FMAS
Rua 2000,1380 I Bairro Centro - SC 1CEP 88.330-4681 Fone: 47
3363-2745 Fax: 47 3367.68021 e-mai!:
se c inclus aosoc ia l@balneariocamboriu.sc.gov.br

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAECNPJ:76.698.380/0001-41
OBJETO: Atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com
transtorno

do espectro autista e suas famílias

VALOR TOTAL DO REPASSE:R$ 53.250,00
PERíODO: 01/07/2017

A 31/12/2017

JUSTIFICATIVA

1), Considerando
chamamento

DE INEXIGIBILIDADE

as especificidades

DE CHAMAMENTO

da Lei n.º 13.019/2014

quanto

PÚBLICO

à inexigibilidade

do

público, ato respaldado na mesma lei, em seu artº. 31;

2). Considerando
especificamente

que a Organização da Sociedade Civil acima citada
às pessoas com Deficiência

municipio, com atendimento

Intelectual

e/ou

é a única que atende

Múltipla

especifico a este tipo de deficiência conforme

e suas famílias

no

Plano de Trabalho

anexo;
3), Considerando
Chamamento

que o presente

Público,

que eventualmente

Termo de Colaboração,

possibilita ao município de contornar

inviabilizam

o correto atendimento

por meio de Inexigibilidade

dos anseios sociais no atendimento

pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla e suas famílias pela Administração
4).

Considerando

Socioassistencial

a

existência

do

Programa

de

as falhas e preencher as lacunas

específico

desenvolvido

às

Pública.

Atendimento

de Defesa e Garantia de Direitos para Pessoas com Deficiência Intelectual

e/ou Múltipla e suas Famílias, conforme plano de trabalho, anexo.

Adotamos os seguintes fatos na justífícativa

do pedido:

DOS FATOS:
A organização
Conselho Municipal

da Sociedade

acima é uma entidade

de Assistência Social - CMAS e desenvolve

parceria com a administração
estabelecida

Civil apresentada

no município

inscrita

ações socioassistenciais

no
em

pública há vários anos. É uma Organização sem fins lucrativos e

de Balneário Camboriú, oferecendo

programas na Proteção Social

Básica na área da assistência social. Desenvolve ações que visam efetivar a Defesa e Garantia
de Direitos socioassistenciais

aos usuários do Sistema Único de Assistência Social- SUAS e suas

famílias. Bem como, inseri-los em atividades que estimulam
ao convívio social e comunitário.

o acesso, a garantia de direitos e

Considerando
Nação, ditando
Constituição

que a Constituição

a sua forma

Federal é a Lei fundamental

de organização

e seus princípios

e suprema

basilares.

de uma

Desta forma,

Federal, em seus artigos 203 e 204, onde trata especificamente

a

da Assistência

Social, disciplina entre outras questões que:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição

à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice;

11- o amparo às crianças e adolescentes carentes;
111 - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV -

ª habilitacão

e reabilitacão

das pessoas portadoras

de deficiência

e

ª promocão

de sua

integracão à vida comunitária:
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso que comprovem

não possuir meios de prover à própria manutenção

ou de tê-Ia provida

por sua família, conforme dispuser a lei.
Art. 204. As ações governamentais
recursos do orçamento

na área da assistência sociai serão realizadas com

da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e

organizadas com base nas seguintes diretrizes:
I - descentralizacão
federal g

ª

politico-administrativa.

coordenacão

cabendo a coordenacão e as normas gerais

ª execucão

g

dos respectivos

programas

ª

esfera

às esferas estadual g

municipal. bem como a entidades beneficentes e de assistência social:
11 - participacão

da populacão.

QQ.[

meio de organizacões representativas.

na formulacão

políticas e no controle das acões em todos os níveis.
Considerando
2014, que estabelece
organizações

da
'

o art. 2Q-A e o inciso VI do art. 30 da Lei nQ 13.019, de 31 de julho d
o regime juridico

da sociedade

das parcerias

civil, em regime de mútua

entre a administração
cooperação,

pública e as

para a consecução de

finalidades de interesse público e recíproco;
Considerando

o art. 3Q, 9Q e 19, inciso XI, da Lei nQ 8.742, de 7 de dezembro de 1993,

Lei Orgânica da Assistência Social - Loas, que conceitua entidades e organizações de assistência
social

como

atendimento

aquelas

sem

fins

e assessoramento

lucrativos

que,

aos beneficiários

isolada

ou

cumulativamente,

prestam

abrangidos pela Lei, bem como as que atuam

na defesa e garantias de direitos;
Considerando

a Resolução CNAS NQ21j2016 de 24 de novembro

de 2016, que versa

sobre as parcerias do poder público com as OSCs no que se refere ao atendimento
continuado

das ações socioassistenciais

que, a interrupção

do atendimento

em caráter

e desenvolvem serviços que já estão em execução, e

pelas Organizações da Sociedade Civil, pode causar dano

mais gravoso à integrídade do usuário:
Estabelece a importância

em buscar garantir o atendimento

continuado

aos usuários

dos serviços socioassistenciais

com vistas a garantir os direitos estabelecidos

na Constituição

Federal, bem como, nas demais legislações que orientam as ações a serem desenvolvidas pelo
poder público constituido

no atendimento

destas demandas, e, neste caso em específico, as

pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltipia e suas familias.
A Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS regula a politica da assistência socíal no Brasil
e nela está prevista os serviços, programas e projetos que poderão ser prestados através das
instituições

governamentais

• preceitua

o artigo

assentar-se-á

em

governamentais
governamentais

e também

26 da LOAS: "O incentivo
mecanismos

e em

sistema

de

articulação

de

cooperação

a projetos
e

de enfrentamento

de

participação

entre

organismos

de

da pobreza

diferentes

áreas

governamentais,

não

e da sociedade cívil".

Fato é que a assistência
sociedade,

das Organizações da Socíedade Civil -OSCs conforme

garantindo

social reflete

a conquista

àqueles que estão em situação

do direito

à cidadania

de vulnerabilidade

de uma

e riscos sociais,

condição digna de vida e buscando sua promoção e integração à vida social e comunitária.
Conforme
política

previsto, as Organizações da Sociedade Civil podem contribuir

socioassistencial

em

parceria

com o poder

público

para a execução da

constituido,

e desta forma,

promover os direitos socioassistencias aos usuários que dela necessitar.
Nesse contexto

se consolida

redução das desigualdades
da interação democrática

a ideia catalisadora

socioeconômicas

e colaborativa

de mudança.

enfrentamento

capital

para a

e para a consolidação de direitos se dá por meio

entre Estado e sociedade.

As Organizações da Sociedade Civil e demais movimentos
anos, um grande

O caminho

de experiências

e conhecimentos

socíais acumularam,
sobre formas

durant

inovadoras

di

das questões sociais e de garantia de direitos. A partir dessa colaboração é

possivel qualificar políticas públicas e promover sua aderência às demandas sociais. A presença
da sociedade civil no ciclo de gestão das políticas públicas coloca em relevo a participaçã
como instrumento
prioridades

necessário de gestão pública que, ao apontar direções e criar consensos e

para ação estatal, contribui

para o salto pretendido

entre a igualdade formal,

jurídico legal ("todos iguais perante a lei"), e a igualdade material, econômica.
Dessa forma,
entre

Administração

capilaridade

os arranjos

institucionais

Pública e Sociedade

devem propiciar

Civil, ampliando

das políticas públicas, diante da enorme

especialmente

uma atuação coiaborativa

o alcance,

complexidade

no que díz respeito às populações em vuinerabilidade

ótica, a abertura de espaços dentro da Administração
Civil é fundamental

para a formulação,

a diversidade

dos problemas

e a

sociais,

e riscos sociais. Sob essa

Púbiica para a participação da Sociedade

monitoramento,

execução e fiscalização das políticas

públicas.
Assim, o Termo de Inexigibilidade

de Chamamento Público em questão, visa conceder a

devida atenção do Estado para com a Sociedade Civil que promove,
assistência social no âmbito municipal

para promover

incentiva

e fomenta

a

uma melhor qualidade de vida a estes

usuários, suas famílias e a comunidade como um todo.
Sabemos que é dever do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos sociais,
denota-se

a importância

da realização

de um Termo de Inexigibilidade

de Chamamento

Público, pois o mesmo garantirá
desenvolvimento

o atendimento

físico, social e intelectual

específico a estes usuanos, bem como o

dos mesmos,

encontrando

amparo

na "Carta

Magna" e na Lei 13.019/2014.
Sendo assim, diante

dos fatos elencados, submeto

a elevada aprecíação técnica e

juridica da Comissão designada pelo Decreto nº 8542, DE 18 DE ABRIL DE 2017, a presente
justificativa,

sobre a inexigibilidade

solicitada. Porém, ao se efetuar tal publicação, em havendo

outras Organizações que venham a contestar o ato praticado e que atendam o objeto descrito,
que se proceda

aos trâmites

legais de chamamento

público

conforme

determina

a lei

13.019/2014.
Salientamos também,
Inexigibilidade
forma,

que o prazo de execução das ações elencadas neste Termo de

de Chamamento

que o município

encaminhamentos

Público vai até 31 de dezembro de 2017. Justificamos

até este momento

ainda carece de condições

exigidos em sua totalidade

que a Organização

elencada

pela lei 13.019/14.

neste momento

está sujeita

estruturais

desta
para

Desta forma, esclarecemos

ao chamamento

público

para

execução das ações socíoassistenciais a partir de janeiro de 2018.
Diante ao exposto, solicito que:
1.

TORNE-SE PÚBLICO esta justificativa,

levando em consideração

o plano de trabalho

anexo, para que havendo outra instituição que comprove igual competêncía,

manifeste

seu interesse;
2.

ENCAMINHE-SE os documentos
n

Q

8489/2017

Governamental

à

Comissão

e Transparência

mencíonados
de

Seleção

nos arts. 14 e 24 do Decreto Municipal
de

Parcerias,

Pública e Secretaria

Secretaria

de Articulação

de

Controle

Governamental

para devida manifestação.
Não havendo nenhuma

impugnação

quanto a inexigibilidade

e/ou formalização

desta

Parceria, o TERMO DE COLABORAÇÃO será assinado pelos envolvidos, a partir do 5º dia da data
da publicação do extrato da Justificativa no diário oficial, para que se produza os efeitos legais
dele esperados.

Secretário de Desenvolvimento

e Inclusão Socíal

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
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1 - PROPONENTE
1.2- CNPJ: 76.698.380/0001-41

1.1-ENTIDADE PROPONENTE:
APAE • Associação

de Pais e Amigos

dos Excepcionais

1.3- ENDEREÇO e CEPo
Rua 1926 n° 1260 - Cenlro

- CEP 88.330.702

,

-

DATA
1.6CONSTITUiÇÃO:

1.5- U.F:

1.4-CIlJADE:

SC

Balneário
Camboriú

1.7- DDDITElEFONE: 47 3367.0636
1.8. E-MAil:

DE

1.9-S1TE: http://balneariocamboriu.apaebrasil.org.b

14/11/1984

1.11. CPF: 419.80".979-49

1.10. NOME DO RESPONSÁVEL (Presid~nte do OSC): lsabela

Sava Bueno
"1.12-ENDEREÇO (Presidente d. OSC): Rua 511, nO 14. Centro

1.13- CIDADE:
Balneário Camboriú

1.14- U.F:

1.15.CEP:

1.16- DDDITElEFONE:47

SC

88.330-702

1.18. SITE:

3367-2134

1.17. E-MAIL: camboriu@bl:enoimoveis.com.br

L
2 - DADOS ATUALIZADOS

f--'2_._1'_N_O_M_E_'
C_O_M_PL_E_.T_O____

LI.s_a_b_e,_'a_S_8_v_a_B_L_'e_nO

DOS DIRIGENTES
2.3.RG/ÓRGÃO
EXPEDIDOR

[2.2.CPF

..Jl419.806.

9'~9-49

2.4. ENDEREÇO
RESIDENCIAL

161.097 _ SSP S~511,

nO 14 - Cen;;;;-'

3 - DESCRiÇÃO DO OBJETO
J.1 _ TITULO DO OBJETO:

3.2. PERloDO DE EXECUÇÃO:

Programa SOCi03l';sijstencial de defesa e garantia de direitos
pessoas com d;;;ficiência intelectual ou múltipla e suas famili3s.
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PLANO DE TRABALHO

FUNDO MUNICIPAL

CAMBORIÚ

DE ASISTENCIA SOCIAL

- TERMO DE COLABORAÇÃO

- Lei Federal 13.019/2014

3.3 • IDENTIFICAÇÃO
DO OBJETO: ATENDIMENTO SDCIOASSISTENCIAL
DE DEFESA E GARANTIA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
OU MÚlTIPLA
E SUAS FAMluAS.

DE DIREITOS

PARA

3.4 - Descrição do objeto, público a ser atendido e realidade local:
Público Atendido:
Pessoas com deficiência intelectual ou múltipla e suas famílias, com renda per capita de até Y2salário mínimo
ou renda mensal total de até 03 salários mínimos ,conforme Decreto 6.135 de 20 20 de junho de 2007 que define os parêmetros e
critérios do Cadastro Único para Programas

Sociais do governo federal.

Realidade
Local: A política de Assistência Sodal é recente no município de Balneário Camboriú e os Centros de Referência d
Assistência Social (eRAS) não conseguem atender as especificidades da população com deficiência intelectual, realizando assim a
proteção social básica para a efetivação de direitos e a construção de novos direitos para a referida população. Diante des
realidade, o município busca a parceria com as Organizações da Sociedade civil visando contribuir no processo de transformação d
realidade local no âmbito do atendimento relacionado às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias

3.4.1. ~ O atendimento
múltipla

socioassistencial

e suas famílias,

de defesa

deve ter as seguintes

e garantia

de direitos

para pessoas

com deficiência

intelectual

ou

características:

a - Constituir-se em um espaço coletivo dialógico;
b _ fortalecer a participação, autonomia e protagonismo

em movimentos sociais, organizações

e grupos de usuários:

c - subsidiar a intervenção nas instâncias e espaços de participação democrática:
d _ identificar as potencialidades dos usuários,contribuindo
para a autonomia e protagonismo social;
e -possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu
território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional Básica do Suas (NOBSUAS);
f- responsabilizar-se. sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e encaminhamentos
dos usuários para a red
de proteção instalada quando for o caso, no âmbito de território de atuaçâo;
g _ realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários, mantendo sigilo, respeitando

o código de ética das/os profissionais

que executam os atendimentos;
h _ funcionar no minimo de 8:00 as 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo
atividades no perlodo noturno.
3.4.2. - A assistência

prestada

inclui

as seguintes

atividades:

a - Acolhida particularizada ou coletiva;
b _ atendimento em grupos (com metodologia proposta pela OSC);
c _ atendimento em oficinas socioeducativas executadas por profissional de nível superior ou nivel médio;
d - visitas e atendimentos domiciliares;
e - atendimento à família:
f _ atividades comunitárias enfocando o fortalecimento
participação social);
g _ desenvolvimento de ações intersetoriais,

familiar e comunitário

principalmente

(escola, na comunidade

ou quaisquer outras formas de

com as áreas de assistência social, educação, saúde, previdência e

demais órgâos do Sistema de Defesa e Garantia de Direitos;
h _ Formação politico-cidadã dos usuários e suas famflias, fazendo com que tenham condições de buscar o reconhecimento
novos direitos de cidadania e acesso a proteção social;
i _ acessar/promover
os direitos de cidadania já estabelecidos;
j _ promover acesso a conhecimento, meios, recursos e metodologias

direcionadas

ao aumento da participação

social e ao

fortalecimento do protagonismo dos usuários na reivindicação dos direitos de cidadania;
k _ qualificar as intervenções nos espaços de participação democrática visando a participação social e comunitária
1- potencializar o desenvolvimento de autonomia e autogestão do usuário atendido e suas familias;
m _ socialização dos conhecimentos produzidos junto aos diferentes atores da política de assistência social;
n _ incidência na redução das vulnerabilidades

Rua Dinamarca,

320

I

de

do usuário:

e riscos sociais.

BALNEÁRIO CAMBORlú- CAPITAL CATARINENSE 00 TURISMO
Bairro das Nações - se I Cep 8e.338-900 1 Fone: +55 47 3267.7084 I Fax: +55 47 3367.1826
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3.4.3. Recursos

Humanos:

FUNDO MUNICIPAL

CAMBORIÚ

DE ASISTENCIA SOCIAL

TERMO DE COLABORAÇÃO.

A equipe técnica mínima para o atendimento

Lei Federal 13.019/2014

de 20 pessoas com deficiência intelectual ou múltipla ser

composta por:
a-Dl
(um/a) assistente social (28 horas semanais)
b - 01 (um) psicólogo/a 28 horas semanais
c-Dl (um) Terapeuta Ocupadonal16
horas semanais

4 - PLANO DE METAS
4.1 _ SERViÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO
PÚBLICA
Repasse mensal de recursos financeiros

4.4 QUADRO

DE INDICADORES

Atendimento

06

Mensal

DAS ATIVIDADES

A SEREM EXECUTADAS

PELA OSC
RESULTADO

PRODUTO/SERViÇO
( POR 6 MESES)

METAS

,.

4.3- QUANTIDADE

4.2.UNIDADE

PELA ADMINISTRAÇÃO

e acompanhamento

Realizar

da

20

Atendimentos/mês

de

_ Prevenir situações de vulnerabilidade

Atendimentos/mês

de

social.
- Buscar a superação

Serviço Social;

pessoa com deficiência e sua familia.

Realizar

20

Psicologia;
Realizar 10 visitas domiciliares /mês;

da situação de

vulnerabilidade.
_ Realizar encaminhamentos

na rede de ,...,

serviços.

2.

do

Desenvolvimento

convivia

Realizar 02 grupos de familiares / mês;

familiar

_ Promover

a discussão dos direitos da

pessoa oom deficiência.

grupal e social.

_ Buscar a garantia e efetividade dos
direitos da pessoa com deficiência.
_ Levantar junto às famrlias propostas de
futuros programas

3.

Informação

comunicação

e defesa

de

direitos.

Participar de 02 eventos anuais
relacionados â pessoa com deficiência

para APAE.

_ Divulgar a capacidade

e/ou potencial da

pessoa com deficiência.

(Agosto e Outubro)

4.

do convívio

Desenvolvimento

grupal

e

Realizar 08 grupos de usuários / mês
pela psicologia;
Realizar 05 grupos de usuârios de

social.

autodefensoria

/ semanal;

_ Promover

a autonomia,

_ Promover

a discussão sobre temâticas

autogestão.

da vida cotidiana.
_ Fortalecer

o exercicio da cidadania e a

discussão a cerca dos direitos da pessoa
com deficiência;

Rua Dinamarca,

320

I

Bairro das Nações.
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SC 1 Cep 88.338-900 I Fone: +SS 47 3267.7084 I Fax: +S5 47 3367.1826

www.balneariocamboriu.sc.gov.br

Página 3 de 8

,~,
~~~;

~

PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA

BALNEARIO

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIASOCIAL

-

~

:; CAMBORIO

PLANO DE TRABALHO.

5.

TERMO DE COLABORAÇÃO.

Promover

Articulação com rede intersetorial.

Lei Federal 13.019/2014

- Promover

reuniões com rede de

o acesso dos usuários aos

serviços;
_ Avançar na discussão da política para

serviços públicos quando identificadas
demandas

(I"~"~
)
"-..

para esta ação.

Realizar articulação de rede para os

pessoa com deficiência no âmbito

usuários inseridos na oficina de

municipal;

iniciação para o trabalho, sendo 1 visita

- Articular estratégias

semanal.

para as situações de vulnerabilidade

de enfrenta menta
dos

usuários.

4.5 FORMA DE CONTROLE SOCIAL DAS METAS:
Indicadores

qualitativos

_ Apresentação

para a aferição

do cumprimento

de folha de rosto do Plano de Acompanhamento

_ Lista de presença
(atendimentos,

e quantitativos

dos

usuários

e/ou suas familias,

das metas ou de alteração

da realidade

local:

Familiar com dados cadastrais dos usuários participantes:

com assinatura,

confirmando

a participação

nas atividades

realizada

reuniões, oficinas e intervenções);

_ Relatório de execução de atividades realizadas, agenda dos profissionais e/ou atividades (com datas e horários).
Além da apresentação

dos documentos

_ 50% de participação efetiva

os seguintes

itens:

e controle social;

para o serviço de convivência e fortalecimento

de vinculas do Centro de Referência

d

em que moram;

• 80% das familias de usuários,
serem encaminhadas

em espaços de deliberação

serem encaminhadas

Assistência Social do território

no mínimo

de usuários e famílias nos grupos ofertados;

• 20% dos usuários estar participando
_ 50% dos usuários

acima, a OSC deverá atender

com renda per capita de até 1f2 salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários

para inserção ou atualização do Cadastro Único;

_ 100% das familias acompanhadas

inseridas no Sistema informatizado

disponibilizado

pela Gestão da política de assistência

do município.

5. CRONOGRAMA
5.1. CONCEDENTE

DE DESEMBOLSO
(REPASSE)

(R$)

META

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

Exercício
2017

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

META

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Exercício
2017

R$ 7.994,12

R$ 7.994,12

R$ 7.994,12

R$ 7.994,12

R$ 10.294,43

R$ 10.979,09

5.1.1.TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 53.250,00
5.1.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Despesa 180 - FMAS - 3.3.50.00.00 Transferências a instituições privadas se
fins lucrativos - Ação 2.45 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

BALNEÁRIO
Rua Dinamarca,

320

I

Bairro

das Nações.

SC

1 Cep

CAMBOR1Ú-

88.338.900

I

CAPITAL CATAR1NENSE

Fone: +55

47 3267.7084

DO TURISMO

I Fax:

.5S

47 3367.1826

www.balneariocamboriu.sc.gov.br

Página 4 de 8

~,.;! ~

~

~t.~;PREFEITURA

ESTADO

~

PREFEITURA

-

~

BALNEARIO

:i CAMBORlü

PLANO

DE TRABALHO

5.2- PROPONENTE

DE SANTA

FUNDO MUNICIPAL

- TERMO

DE COLABORAÇÃO

(CONTRAPARTIDA

CATARINA

DE BALNEÁRIO

CAMBORIÚ

DE ASISTENCIA SOCIAL
- Lei Federal

FINANCEIRA,

QUANDO

13.019/2014

HOUVER)

META

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

Exercício

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

R$ 21.634,00

RS 26.753,39

2017
META

Exercício

R$ 21.634,00

RS 21.634,00

R$ 21.634,00

R$ 21.634,00

2017

5.2.1-TOTAL

GERAL PROPONENTE:

R$ R$ 134.923,77

6 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS
6.1 - RECEITAS
6.1-Receitas

6.2-UNIDADE

Previstas

6.4. TOTAL

6.3. VALOR
UNITÁRIO
04 parcelas de RS

7.994,12
Repasse mensal de recursos financeiros

da Prefeitura

de

R$ 53.250,00

Monetária

01 parcela de R$
10.294,43

Balneário Camboriú

01 parcela de RS RS
10.979,09
05 parcela de RS

21.634,0
Repasse mensal de recursos financeiras

6.1.1-TOTAL

GERAL RECEITAS:

pela OSC

R$ 134.923,77

Monetária

01 parcela de RS
26.753,39

'"

)

('I

R$ 188.173,77

6.2 DESPESAS
6.2.1 DETALHAMENTO

Detalhamento

DOS CUSTOS DO CONCEDENTE

AGOSTO

JULHO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOV. +1
PARCELA DO
13 SAL

ASSISTENTE
SOCIAL 28 H

R$ 2.649,60

R$2.649,60

RS 2.649,60

R$ 2,649,60

RS 3.410,85

PSICÓLOGA
28 H

R$ 2.649,60

R$ 2.649,60

RS 2.649,60

RS 2.649,60

R$ 3.410,85

Rua Dinamarca, 320

I Bairro

DEZEMBRO +
13' + FÉRIAS

TOTAL

RS 4.971,56
R$ 18.980,81
R$ 4.971,56
RS 18.980,81

BALNEÁRIO CAMBORIÚ' CAPITALCATARINENSEDO TURISMO
das Nações - SC I Cep 88.338-900 I Fone: +55 47 3261.1084 I Fax: .55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov,br

Página 5 de 8

~~
~~~I:~

\;.

J

PLANO

PREFEITURA

ESTADO

BALNEARIO

PREFEITURA

CAMBORlú

FUNDO MUNICIPAL

DE TRABALHO

- TERMO
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CATARINA

DE BALNEÁRIO

DE COLABORAÇÃO

CAMBORIÚ

DE ASISTENCIA SOCIAL
- Lei Federal

13.019/2014

R$ 3.349,90

RS 1.863,01

R$ 1.207,02

R$ 1.207,02

R$ 1,207,02

RS 1.207,02

R$ 6.506,22

R$ 6.506,22

R$ 6.506,22

R$ 6.506,22

R$ 8.684,71

R$ 13.293,02

ENCARGOS
SOCIAIS

R$ 1.487,90

R$ 1.487,90

R$ 1.487,90

R$ 1.487.90

R$ 1.609,72

RS 2.805.84

TOTAL MÉS

R$ 7.994,12

R$ 7.994,12

R$ 7.994,12

R$ 7.994,12

R$ 10.294,43

R$

T.OCUPACION
AL 16H
TOTAL
SALÀRIOS

RS 10.040,99

R$ 48.002,61

.

• O valor a receber

em Dezembro

foi ajustado

6.2.2. TOTAL GERAL CONCEDENTE:

6.2.3 DETALHAMENTO

devido

a contrapartida

R$ 53.250,00

da APAE no valor de RS 5.119,77.

DOS CUSTOS DA OSC

6.5.0espesas

ordem

10.979,09

R$ 53.250,00

Valor unitário

Quant.

N° de

R$10.367.16

Valor Total

Previstas

06

R$ 1.600,00

RS 9.600,00

de 01 (um) Psiquiatra

06

R$ 1.830,00

RS 10.980,00

de 01 (um) Motorista

06

R$ 2.200.00

R$ 13.200,00

06

RS 1.304,00

RS 7.824,00

06

R$ 1.200.00

RS 7.200,00

06

R$ 1.200.00

R$ 7.200,00

06

RS 1.200,00

R$ 7.200,00

06

R$ 2.500,00

RS 15.000,00

06

R$ 1.600.00

RS 9.600,00

01

Pagamento

mensal

de 01 (um)

02

Pagamento

mensal

03

Pagamento

mensal

04

Pagamento
motorista

mensal

de 01 (um) Auxiliar d

Pagamento

06

Pagamento mensal
serviços gerais

07

Fornecimento

08

Compra mensal de Combustível

09

Pagamento
mensal
Administrativo

10

Compra de mensal de Material de expedient

06

RS 1.000,00

R$ 6.000,00

11

Compra de mensal de Material adaptado

06

RS 2.000.00

RS 12.000,00

12

Compra de mensal de Brinquedos

06

R$ 2.000,00

RS 12.000.00

13

Manutenção

06

R$ 1.000.00

RS 6.000,00

320

1 Bairro

de 01 (uma) Cozinheira

de 01 (um) Agente d

mensal de Alimentação

de 01 (um) Secretári

mensal de veículo

das Nações.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ' CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
SC I Cep 88.338-900 I Fone: +55 47 3267.7084 I Fax: +55 47 3367.1826
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05

Rua Dinamarca,

mensal

Neurologista
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PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL

Pagamento

15

Encargos Sociais

mensal de Água,

luz. telefone,

DA CONTRAPARTIDA:

6.2.5 TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

7 • OBSERVAÇÕES

DE ASISTENCIA SOCIAL

TERMO DE COLABORAÇÃO.

14

6.2.4. TOTAL GERAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

etc

Lei Federal 13.019/2014

06

R$ 1,000,00

01

R$ 5,119,77

R$ 6,000,00
RS 5.119,77

R$ 134.923,77

R$ 188.173,77

GERAIS

Todas as ações desenvolvidas pela OSC para o desenvolvimento das ações relacionadas à
parceria, devem estar pautadas pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e pela
Norma
Operacional
Básica
(NOB/SUAS),
como também,
demais
normativas
e
regulamentações
que norteiam o funcionamento dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais como política pública de defesa e garantia de direitos.
Além do atendimento aos itens 1.4.1 e 1.4.2, o OSC deverá sempre que identificar a
demanda, fazer o encaminhamento dos usuários e suas famílias, para a rede de serviços
socioassistenciais da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, quando for o
caso, como também, para as demais políticas públicas de Defesa e Garantia de Direitos
implantadas na rede municipal.
A OSC deverá trabalhar em parceria com os CRAS e CREAS do município (definidos como
órgãos encaminhadores), no que se refere aos encaminhamentos de novos usuários para
inserção nos acompanhamentos,

8. DADOS DA EQUIPE EXECUTORA
8,1.NOME

COMPLETO

Assistente Social

8.2.CPF

8.3. CARGO

A contratar

Assistente Social

A contratar

Psicólogo

A contratar

Terapeuta

8,4. TELEFONE PARA
CONTATO IMEDIATO

A contratar
Psicólogo a contratar
Terapeuta Ocupacional
contratar

Rua Dinamarca,

320

a

I Bairro

Ocupacional

BALNEARIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
das Nações - se I Cep 88.338.900 I Fone: +55 47 3267.7084 I Fax: +55 47 3367.1826

www.balneariocamboriu.sc.gov,br
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09 - APROVAÇÃO

Com isso, pede-se o APROVAÇÃO

do Plano de Trabalho.

Balneário Camboriú - SC,

de

de 2017

( X ) APROVADO
(

) APROVADO

(

COM RESSALVA

REPROVADO

Balneário Camboriú - SC,

de

de 2017

estar da Par

Rua Dinamarca,

320

I Bairro

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
das Nações - se I Cep 88.338-900 I Fone: +55 47 3267.7084 I Fali: +55 47 3367.1826
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ASSOCIACAo DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCE-PCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

-

escQla@apaebalnearlocambol'"lu.org.br

APAE

dlLltl2rL~paebalneillrlocanlQºdJJ-,--ors....bx
www.balnearlocamborlu.apaebrasll.Qrg.br
Fone: (47) 3367..Q636
Rua: 1926, n° 1260 - Centro ~ Balneário

(47) 3363-5106
Camborlú - se -

eEP: 88330-478

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, que a APAE - Associação

de Pais e Amigos

dos

Excepcionais e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas nó
art. 39 da Lei nO13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade:

•

Está regularmente

constituída

ou, se estrangeira,

está autorizada

a funcionar

no

território nacional;
•

Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

•

Não tem como dirigente membro de Poder ou_do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da administração

pública da mesma esfera governamental

será celebrado o termo de colaboração,
cônjuges

ou companheiros,

estendendo-se

bem como parentes

afinidade, até o segundo grau. Observação:

a vedação aos respectivos

em linha reta, colateral

a presente vedação

entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituidas
referidas (o que deverá ser devidamente

como dirigente e administrador público (art. 39,
•

Não teve as contas rejeitadas

S5°,

pela administração

ou por

não se aplica ás

pelas autoridades

informado e justificado

vedado que a mesma pessoa figure no instrumento

na qual

ora

pela OSC), sendo

de parceria simultaneamente

da Lei nO13.019, de 2014);
pública nos últimos cinco anos,

observadas as exceções previstas no art. 39, caput, incíso IV, alíneas "a" a "c", da Lei

nO 13.019, de 2014;
•

Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em
licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar

com a administração

participação em chamamento

pública,

suspensão

da

público e impedimento de celebrar parceria ou contrato

com órgãos e entidades da esfera de governo da administração
e, por fim, declaração

temporária

de inidoneidade

pública sancionadora

para participar de chamamento

público ou

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;

.

.
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Não serão remunerados,

eEP: 88330-478

a qualquer titulo, com os recursos repassados: (a) membro

de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública; (b) servidor ou empregado

público, inclusive aquele que exerça cargo em

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro

pública

ou parente em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei especifica e
na lei de diretrizes orçamentárias;
crimes contra a administração
eleitorais

e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de
pública ou contra o patrimônio

público, de crimes

para os quais a lei comine pena privativa de liberdade,

e de crimes de

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Balneário Camboriú, 12 de junho de 2017 .
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Isabela Sava Bueno
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eEP: 88330-478

ANEXO 111

DECLARAÇÃO

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, que:
•

Não há no quadro de dirigentes

abaixo identificados:

(a) membro' de Poder ou do

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração

pública federal;

ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau.

RELAÇAO NOMINAL ATUALIZADA
Nome do dirigente e
Carteira de
cargo que ocupa
identidade,
órgão
expedidor e
CPF
Presidente: Isabela Sava
RG: 161.097
Bueno
SSP/SC
CPF:
419.806.979-49

DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Endereço residencial, telefone e email

Rua 511, n° 14, Apto: 71 - CentroBalneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-702
Telefone: (47)3367-2134
Email:
di retoria@a paebal nearioca m bori ú.org.
br

Vice - Presidente: Denise
Payerl Basso

RG: 1.330.195
SSP/SC
CPF:
448.609.609-63

Rua: 902, n0396 - Apto 1401 - Centro
- Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-594
Fone: 3363-5661 /99609-1345

1° Diretor Secretário:
Judite Haake

RG: 1.208.515-4
SSP/SC
CPF:
602.351.879-68

Rua: Angico - TabuleiroCamboriú/SC.
CEP: 88348-086
Fone: 99119-2301

2° Diretor Secretário:
Yvone Garrozi Silva

RG: 4/R 128.088
SSP/SC
CPF:
522.730.169-72
RG: 120.0194
SSP/SC
CPF:

Rua: Mascarenhas Passos, n° 28 Centro - ItajaílSC.
CEP: 88301-570
Fone: (47) 3344-0496/9
9987-4496
Rua: 1800, n° 116 - Centro - Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88330-508

1° Diretor Financeiro:
Edla Aparecida da Costa
Sens

--....

APAE

I.

...
"~"I
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APAE /

Rua: 1926, n° 1260 - Centro

- Balneário

Camborlü

-

se • eEP: 88330-478

501.363.219-68

Fone: 99966-4608/
(47) 3367-0285
Email: oticaguipresentes@gmail.com

2° Diretor Financeiro:
Valceni Maria Claudino
Vieira dos Santos

RG: 848.621-6
SSP/SC
CPF:
414.894.549-34

Rua: Peculiano, n° 46 - Praia Brava Itajai/SC.
CEP: 88306834
Fone: (47) 3367-3808/99963-1930
Email: pousada@pousadadabrava.com.
br

Diretor de Patrimônio:
Rosires Maria Schweder

RG: 4/R 610.203
SSP/SC
CPF:
293.309.989-68

Rua: Paraguai, n° 1128 - Bairro das
Nações - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 8338-095
Fone: 9 9929-8605
Email: rosires.schweder@hotmail.com

Diretor Social:
Lourdes Gomes Minella

RG: 336751-7
SSP/SC
CPF:
747.036.419-68

Rua: Av. Atlântica, n° 5100 - CentroBalneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-033
Fone: (47) 3361-1340/99912-3037
Email: lourdes.minella@gmail.com

Diretor Social: Augusto
Roncelli Junior

RG: 362.713
SSP/SC
CPF:
066.796.929-20

Rua: 3000, n° 219, SL 06 - Centro Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-334
Fone: (47) 3367-3023 /92259-6710
Email: roncelli@terra.com.br

Conselho de
Administração:
Souza

RG: 653.590-9
SSP/SC
CPF:
463.369.239-91

Rua: Av. Atlântica, n° 3750 - Apto
1104 - Centro - Balneário
Camboriú/SC
CEP: 88330-024
Fone: 99964-2747
Email: odetesouza@redel.com.br

Conselho de
Administração: João
KleineBuckstegge

RG: 193062-1
SSP/SC
CPF:
309.064.589-00

Rua: 2450, n° 300 - Centro - Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88330-407
Fone: (47) 3361-5638
Email: jkbuckstegge@gamil.com

Conselho de
Administração:
Silva Flores

RG: 5023179541
SSP/SC
CPF:
219.496.700-15
RG: 305.782
SSP/SC
CPF:
380.379.399-87

Rua: 3000, n° 376 - Apto 02 - Centro
- Balneário Camboriú.
CEP: 88330-332
Fone: (47) 3056-5053/99977-3938
Rua: Peculiano, n° 46 - Praia Brava Itajai/SC.
CEP: 88306834
Fone: (47) 3367-0280
Email: ws2ra>tabelionatosantos.com.br

Odete de

Nadyr da

Conselho de
Administração: Wilson
Vieira dos Santos Filho
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Conselho de
Administração: Jorge
Otávio Cachel
Conselho de
Administração: Edelgard
Cachel
Conselho de
Administração: Mara
Regina Neves Benedicto

RG: 4/R 745.232
SSP/SC
CPF:
000.205.590-20
RG: 579.749-7
SSP/SC
CPF:
292.928.409-91
RG: 19.269.676
SSP/SC
CPF:
587.202.438-04

Rua: Alvin Bauer, n° 360 - Centro Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-643
Fone: (47) 3367-6795
Rua: Alvin Bauer, n° 360 - Centro Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-643
Fone: (47) 3367-6795
Rua: Bulgária, n° 118 - Apto 107 Bairro das Nações - Balneário
Camboriú/SC
CEP: 88338-325
Fone: 9 9966-9720
Rua: Av. Atlântica, n° 1100 - Apto
1301 - Centro - Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88330-009
Fone: 99919-7831
Email: rosane(a)rosanelions.com.br
Rua: Laranjeiras, n° 513 - TabuleiroCamboriú/SC.
CEP: 88348-095
Fone: 99155-1965
Email: charlotehaakelâlvahoo.com.br
Rua: 1.101, n° 431 -Apto 603Centro - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88338-452
Fone: 99654-8819
Email: cavichiolisonia@yahoo.com.br

Conselho de
Administração: Rosane
Teresinha JahnkeVailatti

RG: 186.382
SSP/SC
CPF:
383.090.769-91

Conselho de
Adm inistração: Cha rlote
Maria Haake Cooper

RG: 67240553
SSP/SC
CPF:
572.074.649-00

Conselho de
Administração: Sônia
Maria EbleCavichiolli

RG: 1.201.415
SSP/SC
CPF:
426.153.729-04

Conselho Fiscal: Tereza
Cardozo

RG: 651.281-0
SSP/SC
CPF:
294.295.799-91

Rua: Dom Sebastião, n° 235 - Villa
Real - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-040
Fone: (47) 3368-8414

Conselho Fiscal: Rosalva
Knabben de Oliveira

RG: 754.628-9
SSP/SC
CPF:
474.328.021-49

Conselho Fiscal: Cleusa
Terezinha Brites
Carvalho

RG: 5.109.977
SSP/SC
CPF:
004.060.439-06

Rua: 3750, n° 39 - Apto 602 - Centro
- Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-194
Fone: (47) 3363-9724
Email: knabbenlâlterra.com.br
Rua: Peru, n° 719 - Bairro das Nações
- Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88338-100
Fone: (47) 3367-7449
Email: nicolibc(a)terra.com.br

Conselho Fiscal
Suplente: Marilda
Teresinha Costa Walesko

RG: 4.519.872-1
SSP/SC
CPF:

Rua: Libia, n° 55 - Apto 01 - Bairro
das Nações - Balneário Camboriú/SC.
CEP:

APAE
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APAE
Rua: 1926.

Conselho Fiscal
Suplente: Luiz Antonio
Basso

Conselho Fiscal
Suplente: Maria
Salvalagio Camilo

Autodefensoria:
Dayse Flores

Nara

Fabricio Oliveira de Lima

1260 - Centro

se - eEP:

88330-478

RG: 4/R
2297402
SSP/SC
CPF:
864.463.129-20
RG:
503.723.8119
CPF:
816.262.660-34
RG: 4.375.380-9
CPF:
070.532.799-01

Rua: Av. do Estado, n° 1520 - Bairro
Ariribá - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88338-063
Fone: 99977-6527

Conselho Consultivo:
Rosires Maria Schweder

RG: 4/R 610.203
SSP/SC
CPF:
293.309.989-68

Conselho Consultivo:
Carmen Elisabeth Sylvia
Franzke

RG: 184.776
SSP/SC
CPF:
030.561.639-194
RG: 878.621-7
SSP/SC
CPF:
216.820.380-68

empregado

-

Fone:!47\ 3341-1451
Rua: 902, n0396 - Apto 1401 - Centro
- Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-594
Fone: 3363-5661

RG: 4/C 307.074
SSP/SC
CPF:
418.432.749-49

Não contratará

- Balneál'"lo Camborlú

065.301.209-1
RG: 3.627.085
SSP/SC
CPF:
296.454.339-91

Presidente de Honra:
Ma rgidRinnertBuckstegge

Conselho Consultivo:
Maria Inês Muliterno
Siliprandi

•

nO

Rua: 3000, n° 376 - Apto 02 - Centro
- Balneário Camboriú.
CEP: 88330-332
Fone: (47\ 3056-5053
Rua: Peru, n° 737 - Apto 102 - Bairro
das Nações - Balneário Camboriú/SC
CEP: 88338-100
Fone: (47) 3264-7002
Rua: 2450, n° 300 - Centro - Balneário
Camboriú/SC.
CEP: 88330-407
Fone: (47) 3361-5638/9
9618-5848
Email: maroidkleineíalhotmail.com
Rua: Paraguai, n° 1128 - Bairro das
Nações - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 8338-095
Fone: 9 9929-8605
Email: rosires.schwederrnlhotmail.com
Rua: 1600, n° 87 - Apto 301 - Centro
- Balneário Camboriú/SC.
CEP: 00330-520
Fone: 3056-6310
Rua: 2400, n° 240 - Apto 1001 Centro - Balneário Camboriú/SC.
CEP: 88330-414
Fone: 3366-2606

com recursos da parceria, para prestação

de serviços, servidor ou

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de

confiança, de órgão ou entidade da administração

pública celebrante, ou seu cônjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas
orçamentárias;

as

hipóteses

previstas

em

lei específica

e

na

lei

de

diretrizes

.. ,
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APAE

Fone: (47) 3367-0636

Não teve contas

de parceria julgadas

irregulares

"

(47) 3363-5106

Rua: 1926, n° 1260 - Centro - Balneário Camborlú -

•

Q)

ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

se . CEP:

ou rejeitadas

88330-478

por Tribunal

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível,

ou
nos

últimos 8 (oito) anos; e
•

Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares

ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer

esfera da Federação,
responsável

em decisão

irrecorrível,

nos últimos 8 (oito) anos; julgada

por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou

função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada

responsável

por

ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incísos I, 11e 111
do
art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992.

Balneário Camboriú, 12 de junho de 2017 .

......................
dP~
lsabela Sava Bueno
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ANEXO II

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDiÇÕES

Declaro, em conformidade

MATERIAIS

com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei nO

13.019, de 2014, que a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionaís:

díspõe de instalações
atividades

ou

e outras condições

programas

previstos

na

materiais
parceria

para o desenvolvimento

e o cumprimento

estabelecidas.

Balneário Camboriú, 12 de junho de 2017 .

..................
~~u~
Isabela Sava Bueno

.

das

das
metas

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA

~

MUNiCíPIO

BALNEARIO

.~~,.. CAMBORlO

COMISSÃO

DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DE SELEÇÃO - DECRETO NQ 8.489/2017

c mail: com issaodcsclccao bc@gmail.eom

"'" J

DESPACHO - 06/2017/CSP
PROCESSO

(tO
/

N" 2017016261

ASSUNTO: TERMO DE COLABORAÇÃO
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
IlEQUERIDO:

- APAE

FUNDAÇÃO MUNICIPA~ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Senhor Superintendente,
Diante

do que se apresenta

na análise

preVIa

realizada

por .esta Comissão,

3IlCXn,

encaminha-se referido expediente para Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública
(SCGTI'), a fim de que se proceda à 2" Análise Prévia, conforme art. 24 do Decreto Municipal n"
R4R9/20 17:
Art. 24 Scrãu l'I1Camillh~ldas I)ara prévia análise l' aprovaçãt) da comissão dI..'scll'ção.
Secretaria
Articulação

de Controle

Governmucntal

Gllvcmamcntal.

c Transparência

após julgamento

rública

da

e da Secretaria de

das propostas de plano de trabalho pelo

administrador público. as minutas:

r-

do edital de chamamento, de dispensa ou inexigibilidade,

I1 - do tenno de fomento, do termo de colaboração ou do acordo de l'oollcraç50;
(GRIFO NOSSO)

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para dúvidas que
porventura possam surgir.

Balneário Camboriú, 28 de junho dc 2017.

la Sle
chmidt
( Comissão de Seleção de Parceria

BALNEÁRIO
Rua Dinamarca,

_.~"
..
"."."".
..
"~...
t

CAMBORIÚ-

320 1 Bairro das Nações -

se

CAPITAL

CATARINENSE

00 TURISMO

I Ccp 88.338~900 I Fone: +55473267.70841

Fax: +55 47 3367.1826

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA

~

MUNicíPIO
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO DE SELEÇÃO- DECRETO NQ8.489/2017
email: comissaodcsclccaobc@gmail.com

BALNEARIO

.~~~.
\:. J CAMBORlú

PARECER PRÉVIO 006/2017 - TERMO DE COLABORAÇÃO
1.

INTRODUÇÃO
Foi entregue a esta Comissão de Seleção de Parceria para análise prévia, o PROCESSO

nO 2017016261

no dia 21/06/2017.

n°

contendo a minuta do Termo de Parceria, o Plano de Trabalho e

os requisitos para celebração da parceria, em conformidade
do Decreto Municipal nO8489/2017:

com o estabelecido no art. 14, ~ 1° e 2°

Art. 14 A comissão de seleção será responsável pela condução do processo de seleção.
~ 1° O administrador
justificativa

S

público encaminhará

a minuta do edital de chamamento público ou a

de sua dispensa ou inexigibilidade,

2° A documentação referida no

S

para análise prévia, conforme for o caso.

1° deste artigo deve ser acompanhada da minuta do

termo de fomento, do termo de colaboração ou do acordo de cooperação, juntamente com os
respectivos planos de trabalho, antes de sua publicação, a fim de avaliar se estes
apresentam dos requisitos minimos previstos na Lei

2.

REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO

DA PARCERIA:

nO

13.019/14.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Para celebrar as parcerias previstas na Lei Federal nO 13.019/2014
8489/2017 as organizações da sociedade civil deverão:
A.

Ser regidas por normas de organização

'

e Decreto Municipal

nO

interna (ESTATUTO) que prevejam, expressamente

objetivos voltados á promoção de atividades e finalidades de relevãncia pública e social (art.
33, V, ~ 10 da Lei Federal n' 13.019/2014),
B. Apresentar os documentos conforme art. 35 da Lei Federal n' 13.019/,2014;
C. Não estar impedida conforme art. 39 da Lei Federal nO13.019/2014;.
D. Tratando-se de plano de trabalho a' eventos esportivos, turisticos e demais projetos de curta
duração, a administração

E.

pública por meio de seus gestores, julgará a proposta de plano de

trabalho. conforme interesse público, conveniência, oportunidade e disponibilidade legal de
viabilização da parceria ou acordo de cooperação através de inexigibilidade de chamamento
público, conforme arts. 22 e 23 do Decreto Municipal nO8489/2017; e'
Tratando-se de Acordo de Cooperação:Não haver transferência de recursos financeiros,
conforme art. 2, VIII-A da Lei Federal nO13.019/2014;.

F.

Tratando-se

de Termo

de Fomento

ou Colaboração:

haver

transferência

de recursos

financeiros conforme art. 2, VIII da Lei Federal nO13.019/2014;
3.

PROCEDIMENTOS
Cada item foi verificado e julgado, individualmente,

por todos os servidores que compõem a

Comissão de Seleção de Parcerias no dia 28/06/2017. no periodo da manhã.
12hOOmin, conforme ata nO12/2017 e tabelas 1. 2, 3 e 4. anexos:

BALNEÀRIO
Rua Dinamarca,

320

I Bairro

das 09 horas às

._."""
..
,,~."'~
t

CAMBORIÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

das Nações.

SC

I Cep

88.338-900

I Fone:

+55473267.70841

Fax: +55 47 3367.1826

Y
b

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA

~

MUNicíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO DE SElEÇÃO - DECRETO N2 8.489/2017

BALNEARIO
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4.

c ll1ail: comissaod csclcc:1 obc@gmail.colH

CONCLUSÃO

Nos autos do processo nO2017016261, apresentou-se com os seguintes problemas:
Plano de Trabalho
1. As fls. 04 a 13 foram substituídas pelas f1s46 a 53, conforme requerimento de juntada (fI.

41 )
2.

Nada em desfavor.

Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público
1. Em conformidade com o Decreto Municipal de número 8489/2017: "Artigo 14. A comissão de
seleção será responsável pela condução do processo de seleção. fi 1° O administrador
público encaminhará a minuta do edital de chamamento público ou
justificativa de sua
dispensa ou inexigibilidade, para análise prévia, conforme for o caso. "

ª

2.

As fls. 14 a 17 foram substituidas pelas fls 42 a 45, conforme requerimento de juntada (fls.
41 )

3.

Nada consta a seu desfavor.

Minuta do Termo de Colaboração ou Fomento (tis 18 a 31)
1. Há um modelo de minuta com informações mais abrangente que pode ser utilizado pela
Administração Pública.
Documentação
1. Não foram entregue as documentações exigidas no art. 34 da lei Federai nO13019/2014
Vedações
1. Impossibilitada de verificar as situações de impedimentos e vedações, decidiu-se esta
Comissão levar em consideração as declarações para que o Controle Interno, através de
Secretária de Controle Governamental e Transparéncia Pública, e Procuradoria se
manifestem também a este respeito em seus pareceres. Solicitamos ainda que tais
declarações sejam com o timbre da própria OSC, adaptando o modelo, quando o modelo
assim exigir.
Após análise, a comissão decidiu, salvo melhor juizo, pela: Reprovaçã?
documentações

até que apresente as

exigidas no art. 34 da lei Federal nO13019/2014.

Danie a Siedschlag Schmidt
Pres
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Tabela 1- Quanto às regras internas

expressas

no Estatuto

Verificado e
Confirmado

Item analisado conforme art. 33 da Lei 13.019/2014

(

)

1.1 Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades
relevância publica e social;

de

Ausente Comprovante

(

)

1.2 Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual
natureza que preencha os requ!sitos desta Lei e cujo objeto social
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

Ausente Comprovante

(

)

1.3 Escrituração de acordo com os princípios fundamentais
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

Ausente Comprovante

(

)

1.4 Possuir no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com . Ausente Comprovante
cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no
Cadastro
Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme,
respectivamente,
a parceria seja celebrada no âmbito dos
Municípios,
do Distrito Federal ou dos Estados e da União,
admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente
na hipótese de nenhuma organização atingi-los;

(

)

(

1.5 Possuir experiência prévia na realização,
objeto da parceria ou de natureza semelhante

)

com efetividade,

(

)

de

do

Ausente Comprovante

1.6 Possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica
e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

Ausente Comprovante

Tabela 2 - Quanto à documentação

Verificado e
Confirmado

Observação/Ressalva

exigida

Item analisado conforme art. 34 da Lei 13.019/2014

Observação/Ressalva

2.1 Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de
contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável

Ausentes documentos

de cada ente federado;
(

)

2.2 Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro
civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou,
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida
pela junta comercial;

Ausente Comprovante

(

)

2.3 Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual

Ausente Comprovante

(

)

2.4 Relaçâo nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com

Ausente Comprovante

endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF da

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles
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2.5 Comprovação de que a organização
no endereço por ela declarado

)

Tabela

Verificado e
Confirmado

DE SELEÇÃO - DECRETO NO 8.489/2017

3 - Quanto

à

implicação

da sociedade civil funciona

nas vedações

(~
:!Ob~

'C'
'L\J_

\.
'- -

Ausente Comprovante

e impedimentos

Item analisado conforme art. 35 da Lei 13.019/2014

Observação/Ressalva

3.1 Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não
esteja autorizada a funcionar no território nacional

Baseou-se nas Declarações
na fls. 53 a 60, ficando a
critério
da
SCGTP
a
validação das mesmas.

3.2 Não esteja omissa no dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada;

Baseou-se nas Declarações
na fls. 53 a 60. ficando a
critério
da
SCGTP
a
validação das mesmas.

3.3 Não tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública
da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de
colaboração ou de fomento,
estendendo-se
a
vedação
aos
respectivos
cõnJuges
ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau;
.

Baseou-se nas Declarações
na fls. 53 a 60. ficando a
critério
da
SCGTP
a
validação das mesmas.

( x

3.4 Não tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública
nos últimos cinco anos, exceto se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os
débitos eventualmente imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivo;

Baseou-se nas Declarações
na fls. 53 a 60. ficando a
critério
da
SCGTP
a
validação das mesmas.

( x

3.5 Não tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo
periodo que durar a penalidade
a) suspensão
de participação
em licitação e impedimento
de
contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a
administração pública
c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei (suspensão temporária
da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo
da administração pública sancionadora, por prazo não superior a
dois anos)
d) a prevista no inciso 111 do art. 73 desta Lei (declaração de
inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de
governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a organização da sociedade civil ressarcir a administração
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da'
sanção aplicada com base no inciso 11)

Baseou-se nas Declarações
na fls. 53 a 60. ficando a
critério
da
SCGTP
a
validação das mesmas.

( x )

(

x

)

( x )
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3.6 Não Tenha

tido

DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DE SELEÇÃO - DECRETO NQ 8.489/2017

email: co 10 issaodcsclccao

contas

de

parceria

rejeitadas por Tribunal ou Conselho
Federação,
em decisão irrecorrível,

julgadas

bc@gmail.euIU

irregulares

de Contas de qualquer esfera
nos últimos 8 (oito) anos;

ou

Baseou-se

da

na fls. 53 a 60. ficando a
critério
da SCGTP
a
validação

( x

)

3.7 Não tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham

sido

irregulares

de Contas

qualquer

ou rejeitadas

por Tribunal

esfera da Federação,

ou Conselho

em decisão irrecorrível,

Baseou-se

julgadas
de

nos últimos 8

nas Declarações

das mesmas.

nas Declarações

na fls. 53 a 60. ficando a
critério
da SCGTP a
validação

das mesmas.

(oito) anos:
b) julgada responsável
por falta grave e inabilitada para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança,
enquanto durar a .
inabilitação;
responsâvel
por ato de improbidade. enquanto
c) considerada
durarem os prazos estabelecidos
nos incisos I. 11e 111do art. 12 da

Lei no 8.429. de 2 de junho de 1992.
Tabela 4 - Quanto à Justificativa

Verificado e
Confirmado
(

x

)

de Inexigibilidade.

Item analisado conforme artigo 31 da Lei 13.019/2014 e artigo
23 do Decreto Municipal n° 8489/2017.

Observação/Ressalva

4.1 Nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade.

Ok. fl42 a 45

de realização

de chamamento

a ausência

público será justificada

pelo

administrador público. O administrador público encaminhará
a minuta do edital de chamamento público ou a justificativa
de sua dispensa ou inexigibilidade.
para análise prévia.
0
0
conforme for o caso - art. 14, S 1 e 2 do mesmo Decreto).
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APAE

ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
u..~olQ.@DJ2.ub:aloearlQçambQrju.&..m...!lr
dlretorla@apaebalneariocamborlu.org.br

APAE

www.balnearlocamborlu.apaebrasll.org.b....r
Fone: (47) 3367~0636
(47) 3363-5106
Rua: 1926. nO 1260 - Centro
Balneário Cambol'"iú _ se
_ CEP: 88330-478
a

Ofício n0096

Balneário Camboriú (SC),03 de julho de 2017

rimo. Senhor
Victor Hugo Domingues / Controladoria
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Prezado Senhor,

A APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
através

deste

encaminhar

Edital 004/2017

a documentação

solicitada

vem

referente

ao

- CMAS.

- Ata da Eleição;
- Estatuto;
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
- Certidão Negativa de Débito Municipal;
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Conta de consumo (Celesc);

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos e
, ,,'rV:9
~;f}\ltV.

estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

••

~

Atenciosamente,

~
~ ftelv:J

Is~ra

Sava Bueno

Presidente APAE/BC

~

0""

",~Ol'" ,o,,<\~0<
'~'-_
~\
.
')l0'

~

\~

./>

,(,.~Ir"
er"
r?,.r~~

0'.iJ'

d.m-t...

.fY'O...

In

iroc>fJli

k'eÚmg

~

Q

~.
U

IW),

'5e,

(J

I

~

,

~

Jl./'m.

I

fLU...O...J'-150

3m.-~

"YI?

RG 1"1"3.00;1..:.J ~~

30:0

J

á,CU:C- CÀ,~~isc
".

:..

,,'{lO

,

."..__ ~,
~

c.

1'-15 ,;}3;).

~.

2ut.
/YD,

'"

~

.£1= O';/W
ruM,

»1

wmJ:o.

.cue- Cpp

~~,

.._._.__

.

o.j'~

Ô:w.PA-

5S+. ;;lo;) '-13'&- 0'-1

n>é.d.a

,,"

~

.

-.>"--

CP ç

l11.fr'

'.

-.-

/60)

I')

~~

frJa.

ikiú. isc
0"10.'16<]-:COIXLdo"

'110 '51"3

;-.~ce.£..

~

j)"

JI-~a

(J •

,

/

ClIR.tírrJ1a"

~

'h?

R.G 186 3'Z'd..PncrU£o...

~,

OpPn:IJ..

XlQifV(,!3--

_o~

__
~<.&'

~. l~

~r.o11~
Ír
:'~1fr

~"

.

~

(

l

dr/

~
~.

-t- -

/.

\::;

G:n"Y)-

~
•..•.

:~o

3n.

/(e.'

.

G

51.2" 0'-11 6'-1'1 - 00,
~A~/

..'

~
/Y}()..

se

I.

,. ceaÍíY>- ~.

.'

(J__ ~.~/
LQ.fYY'VéfL(l.,L

f2uQ2.

.Rk...l
'-//5 m
~
7é...
b
r

i ~

cP~

./1'\.&"""

k [

J!,0O..

'5.-r.a.. ~

... 0'-1,

~

".fJa.ua...

S.rt.a-.

/)U~

11tXl

Cpp

,f?G f.Jo/.
"

i

crk

I

--

".J~

.

L

ISC,

cp D(ld,a.,

fr1Q

/sc

al(I{e!!.CJ.,<L<VJ-

_

Fft&, G Vc.c&e8J,'

~

cnu:'''-WUr 4 ,;J. 6 ;153. ~;;}Cf

ff

i

boiJ<.!(.,V"

J

%-u:a..

d

•

'-/0'1-'1/

JqJ.QJ~

/l'1.-9-

6o£~0-.:7 ~

I

cw,~

~

cp;t--r.e--,

e.
()_ u
F""IUL)

ft1.}..Q.

1'1 ;J6q 6,,+6

(2G

de- Jkr.., iWlIduJ:L..

i

J65

~

,~~~J

/Y>OJ

;)05 . S<Jo ... 010

,fu,a...;. Doi.'UJ

~.

d~

cat>Q.dQ
I

N!:J<~

I

rdr rr ~~

OW(3 n'=

("'..LO-- D

OIá. uto-

rt)(;j;Le-]
6~

CPF

Cvm1!mi,! i sc I RG

JY"í~
.ew,";0;,@

N

on.

.C?r-ado.,

h? 3G(),

me-

/DO..

d

".

dz:....a- ~

~'r"'-a..fber:, 6~,

~~

~fo:

-=1-8;;) ~

CvwJ!-euu-f7JC,

~<.C..,

'2w.. r/h'U>...

a-v. fi-~

/UJ.-O..

~~-tw-

n. 360,

Sq,J;,.;, ~

d.m

Gm0

~Ú=-

12(; 5''1Q':j''-lq - =l '~~

___

tr ~

I2G 305.

i

MnQ.

.••'" ,HG, ~,

.mo

fk.a/.. /5c

06LJ

~.

Ú
",e<1Ut

.iJr.,éJY)

~I

13Q1{P/l:

Q/V

C::,~(

30"l

mÚ.TY>ef<.f:r

lY

mlt'r-r-r.vw- 33 o 3 'feL 3"1"1 . '8'1, S<-.

cP Fr-:..,-J!rir

lWr

'"

Pl1mQ

I

Sn.W

I

y~t;Pr,rW~n-1i-

.CLlN:J--e1fr,

....J"'~

.

..1.{,.

.~a;,&

, RG 5"O:231~q5LjI

F ,) 1q . '-1%. =J<:o,15

~]

..~

mtr C.PF rxfr

-_~Ç;F~~01~tádarroD!:J...;;::/JL
IYQ.~
P

Ue-

'

Wfl. 4= S.J1o.. f~,~,

_~5~8<::L:
...
JJ,)~

c

I2.G

C.P F

lVv'7

.~

3"'150

..••':?

~

~:2 .~

rtV-O-

"-I 055

G'f.

r __
~.. n(!_

l.J3"Y"=<.Ylif

~

b.

~l-f:

.'
•

.i-

~Uh:l..,g":<3
[>

..I.inc42..'
/hJ,fW.-OJ

Ceio.

-gC)~
,;"0

Ui
~

I

f.
.

•

".

~

-I

i .

."l'

•
"

_________

~ __ =._~~
..

•.-.~
c

~
~:~

•

•••

-0_.-

•..-.----------------------------------

"

89
Estado de Santa Catarina
,gl'lro' Cl'l'\' da. p.nou

Jurldlc •• e d. Tltulol • Docum.nto.
aoeN ..•.R • onelal Regl'lrador
e.lnd.r1o C.mborlu . se, 88330-t1e
. (47)2033-2732.

ZENllOQ

~.O.Centro,

rc:l'tll.bcGim'",com

ertidlo de 1 Averba lo em Pessoa! Jurldlcas
3907 Do\005/1212016 Livro0005
Folho:230
7019 Do\0:14/1212016 Livro:A-039 Folho:107
1

egra\

I

Natureza: ATA DE ELEiÇÃO DE DIRETORIA

,,0c..\'>I\'.

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
. Registo: Isento, Selo: Isento
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CAIXA
CAIXA ECON6MICA

FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

76698380/0001-41
APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
R 1926 1260/

CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU

/ SC /88330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Terrpo de Serviço - FGTS.

o

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2017 a 09/08/2017
Certificação Número: 2017071104362781688244

Infomnação obtida em 19/07/2017, às 13:02:33.

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade
no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hUps:/Iwww.sifge.cai)l3.gov.brlErrpresalCrf/Crf/Fg eCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5158908&VARPessoa=

5158908&VARUf=SC&VAR Inscr;:7...
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Certidão nO: 124318559/2017
Expedição: 08/02/2017, às 15:28:46
Validade: 06/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 76.698.380/0001-41, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa
n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes
desta Certidão são de responsabilidade
dos
Tribunais
do Trabalho
e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores
à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação
desta certidão condiciona-se
à verificação
de sua
autenticidade
no portal
do Tribunal
Superior
do Trabalho
na
Internet
(http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional
de Devedores
Trabalhistas
constam
os dados
necessários
à identificação
das pessoas
naturais
e jurídicas
inadimplentes perante a J~stiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença c~ndenatória transitada em julgado ou em
acordos
judiciais
trabalhistas,
inclusive
no concernente
aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Público do
Trabalho ou Comissãcr'4e Conciliação Prévia.

Dúvidas ~ sugestoes: çndt@tst.Jus.br

Celesc Distribuicao
Av llamarati,

CNPJ: 06.336,783/0001-90
EMISSÃO:

1410712017 APRES,:

Conta de

S.A

160 - - Floflanopoll$

Energia Elétrica

Insc,Es!.; 255266626

20107/2017

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPJ

76,698,38010001-41

R 1926,

1260

CENTRO

B CAMB

Classlflcaçào:

(BC)

TensJo

nominal

Limite5

adequados

dll tendo

CAMBORIU

SERVICOS,

- SC - 88330-478

OUTRAS

(V):

B

201 a 231
Tipo de Tarifa: ConvenCIonai

DA MEDiÇÃO

Dados do Faturamento

Equipamento:
Unidade

da leitura

kWh

LIDA

atual:

Data da leitura

anterior:

12/0612017

Data da leitura

atual;

12/07f2017
11/08f2017

Data da pr6xima
Número

leltura:

Leitura

atual:

61202

Leitura

anterior:

55837

de faturamento:

Consumo

medido

Consumo

faturado

5772

Valor (R$)
3.163.19

59,33
3.222.52

e Serviços
7.91

7.91

1,00

5365

no mês:

0,97

DE CONSUMO

3533

(RI)

0,589597

5365

no mês;

Fator de potência:

HISTÓRICO

Lançamentos
COSIP
Subtotal (RI)

Tarifa

5.365

30

de dla5 faturados:

Constante

Faturado

Consumo
Adic Band. Amarela
Subtotal (RI)

RG 3370925

de medida:

Origem

5836

f CONVENCI

ATIVIDADES

M; 22{l f 360

ou contratada

Grupo de Tensão:
DADOS

- BALNEARIO

COMERCIAL.

5072

DE ENERGIA
5184

5379

ELÉTRICA
1745

2466

- Kwh
7323

5792

4715

5518

Mensagens:
AgenCIa NaCIonal de Energia Eletrica - ANEEL. 167 -lIgacao
Gratuita de telefones
hos e moveis.
lugar de crianca e na escola, DI9a nao ao trabalho 'nfanhl.
Cancele ConvenlOS a qualquer momento na Celesc e soliCite nova fatura sem estas
cobrancas

CompOSlçaOdO Preço em R$ (Art. 31, Res.
OISTRIBUICAO

ENC. SETORIAIS

489,34
INCIDIRÃO

549,26
SOBRE

A CONTA

166105).:

ENERGIA

TRANSMISSAO

1.221.23
PAGA

APÓS

70.38
O VENCIMENTO

TRIBUTOS

Soma OelTDnsl,.

892,31

3.222,52

MULTA

DE 2%, JUROS

MORA DE 0.0333% AO DIA (CONF. lEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO
BASE NO IGP.M A SEREM INCL.uíDOS NA PRÓXIMA CONTA.
INFORMAÇÃO
TRIBUTOS

BASE DE CALCULO

R'

ICMS
COFINS
PIS

R'
R'

AO CEN

VALOR DO IMPOSTO

25,00000%

RS

805,62

3.222,52

2,21000%

RS

71,22

3.222.52

0,48000%

RS

15,47

PERloOO FISCAL:

14107/2017

E.752E.CAF8.0FDC

.

Celesc Dislrlbulcao S.A
Av 118mafa~ ~60 - - F!orianopolis
CNPJ: 08.336,783/0001.90

CELESC

DE TRIBUTOS
AL.lauOTA

81 OC.41 FE.BA80.3162.9C1

~iCelesc
-";;:.~~15"'"
CEDENTE

DE
COM

3.222,52

RESERVADOAO FISCO

............... ,

MONETÁRIA

'ASSOCIACAO
AC"'"

DE PAIS

DATA DOCUMENTO

NUMEROREFERIÔNClA

14/07/2017

FAT-01-20173040900837

E AMIGOS
- 72

DOS

Insc.Es!.: 255266626

EMPRESA

EXCEPCIONAIS

I

~ATA PROCESSAMENTO

14f07/2017

I~NIDAOE CONSUMIDORA
20417510

ETAPA/LIVRO

VENCIIJENTO

08/017962

01108/2017

REFER~NCIA

VIUOR COBRADO(RS)

07/2017

3.230,43

i
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ESTATUTO DA APAE DE BALNEÁRIO
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Art. J o - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Carn3'Im(r,.;'!.
abreviadamente, Apae de Balneário Camboriú , fundada em Assembleia realizada em 14 de novembro
de 1.984 nesta cidade de Balneário Camboriú, passa a regular-se por este Estatuto, pelo Regimento
Interno e pela legislação civil em vigor.
Art. 2° - A Apae de Balneário Camboriú é uma associação civil, beneficente, com atuação nas
áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia
de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não
econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na rua 1926, nO 1260, bairro Centro, e foro no
municipio de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina.
.
Alt. 3° - A Apae de Balneário Camboriú tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa
de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas á melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiência e á construção de uma sociedade justa e solidária.
Art. 4' - A Apae de Balneário Camboriú adota como símbolo a figura da flor margarida, com
pétalas amarelas, centro laranja, pedúnculo e duas folhas verdes, uma de cada lado, ladeada por duas
mãos em perfil, na cor cinza, desniveladas,

uma em posição de amparo e a outra, de orientação, tendo

embaixo, partindo do centro, dois ramos de louro, contendo tantas folhas quanto forem os números dos
estados brasileiros mais o Distrito Federal.
Parágrafo Único - A utílização e a aplicação do símbolo do movimento apaeano deverá
observar cores, proporções, áreas de isolamento, tipografia, formatação das assinaturas, em
conformidade com o manual da marca expedido pela Federação Nacional das Apaes.
Art. 5' - A bandeira da Apae de Balneário Camboriú, na cor azul, contendo ao centro o
símbolo do movimento APAEANO e o nome da Apae, terá dimensões na proporção de 1 de altura por
1,5 de largura.
Parágrafo Único - A confecção da bandeira, contemplando a aplicação da marca e das cores,
deverá estar em conformidade com o manual da bandeira expedido pela Federação Nacional das Apaes.
Art. 6' - Os eventos realizados pela Apae poderão utilizar como instrumento norteado r o
Manual Básico - Cerimonial da Rede Apae, elaborado pela Federação Nacional das Apaes, para
organização de seus protocolos.
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Art. 8° - Considera-se "Excepcional" ou "Pessoa com Deficiência" aq~,~ue
impedimento de longo prazo de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, os quais,'eli'«
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igua
condições com as demais pessoas.
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I - promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças,
adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cídadania;
II - prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a
promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento,
assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com
deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;
III - prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla;
IV - oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor
qualidade de vida para as pessoas com deficiência, p;eferencialmente intelectual e múltipla.
Ar!. 10 - Para consecução de seus fins, a Apae se propõe a:
I - executar serviços, programas, projetos e beneficios socioassistenciais, de forma gratuita,
permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem deles necessitar, sem qualquer
discriminação, de forma planejada, diária e sistemática, não se restringindo apenas a distribuição de
bens, beneficios e encaminhamentos;
II - promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na organização de
campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o objetivo de arrecadar fundos destinados ao
financiamento das ações de atendimento à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e
múltipla, bem como a realização das finalidades da Apae;
.,

e das instituições

públicas e privadas nas ações e

nos programas voltados à prevenção e ao"atendimento da' pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla;
IV - promover parcerias com a comunidade e com instituições públicas e privadas,
oportunizando a habilitação e a colocação da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e
múltipla, no mundo do trabalho;

v-
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Art. 9° - São os seguintes os fins e objetivos desta Apae, nos limites territoriais do seu
municipio, voltados a promoção de atividades de finalidades de relevância publica e social, em
especial:

IH - incentivar a participação da comunidade

°oS

participar do intercâmbio entre as entidades coirmãs, as análogas filiadas, as associações
congêneres e as instituições oficiais municipais, nacionais e internacionais;'
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VI - manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos relativos
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filosofia do MOVImento Apaeano;
o

o

VII - solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados, e contribuições de pessoas
físicas;

VIII - firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber recursos de órgãos
públicos e privados, e as contribuições de pessoas fisicas e jurídicas;
IX - produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualidade da oferta dos
serviços prestados;
X - fiscalizar o uso do nome "Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais", do símbolo e da
sigla Apae, informando o uso indevido à Federação das Apaes do Estado ou à Federação Nacional das
Apaes;

XI - promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares
assistidos e às suas famílias

para os seus

XII - desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo a ocorrência de
abrigamentos;

.

XIII - apoiar e/ou gerenciar, casas-lares para as pessoas co';n deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, em situação de risco social ou abandonó;
XIV - garantir a participação efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual
e múltipla, na gestão das Apaes;

xv -

coordenar e executar, nos limites territoriais do seu município,

os objetivos, programas e

a política da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes, promovendo,
assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do
Movimento Apaeano;

XVI - atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência,

a

preferencialmente intelectual e múltipla, em consonância com política adotada pela Federação das
Apaes do Estado e pela Federação Nacional das Apaes, coordenando e fiscalizando sua execução;

XVII - articular, junto aos poderes públicos municipais e às entidades privadas, políticas que
assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e
múltipla;
XVIII - encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos
referentes à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, incentivando a publicação
de trabalhos e de obras especializadas;
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XIX - compilar e/ou divulgar as normas legais e os regulamentares federais, estaduais e
municipais, relativas à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, provocando a
ação dos órgãos municipais competentes no sehtido do cumprimento e do aperfe~nt
4ª.
legislação;'
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XX - promover e/ou;sti_mular a reali.zação de .estatísticas, esn;d~s e pesqu_is~~~<I.I'J~~
causa da pessoa com deficlencla, preferencIalmente mtelectual e multI pia, proplclan~
científico e a permanente formação e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na Apae;

XXI - promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da deficiência,
de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa e de garantia de direitos da pessoa Com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, de apoio e orientação à sua familia e à comunidade;
XXII - estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela
Apae, impondo-se a observância dos mais rigidos padrões de ética e de eficiência, de acordo Com o
conceito do Movimento Apaeano;
XXIII - divulgar a experiência apaeana em órgãos públicos e privados, pelos meios disponíveis;
XXIV - desenvolver o pro grana de autodefensoria, garantindo a participação efetiva das
pessoas com deficiência, preferencialmeDte intelectual e múltipla, na gestão da Apae;
XXV - promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, assistência
social, esporte, lazer, trabalho, visando à plena inclusão da pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla.
Art. 11 - A Apae de Balneário Camboriú integra-se, por filiação, à Federação Nacional das
Apaes, de quem recebe orientação, asse, soramento e permissão para uso de nome, símbolo e sigla
APAE, a cujo Estatuto adere.

ç 10 - Após a filiação à Federação Nacional das Apaes, a Apae, será automaticamente filiada à
Federação do seu respectivo Estado, a cujo Estatuto adere.

ç

0

2 - A concessão, a utilização e ~ permanência do direito de uso do nome, símbolo e sigla
Apae pela filiada estão condicionadas à obs.•rvância do Estatuto, das Resoluções, do Regimento Interno
e das decisões dos órgãos diretivos da Fed."ação Nacional das Apaes e da Federação das Apaes dos
Estados_

ç 3° - A Apae apresentará, anualmente, à Federação das Apaes do Estado, até o dia 30 de abril,
relatório sucinto de suas atividades; plano tle ações para o ano seguinte, indicando os pontos positivos e
negativos encontrados em sua administração, no exercício.

Art. 12 - A Apae preser~ará sua autonomia administrativa, financeira e jurídica perante a
Federação das Apaes do Estado, Federação l~acional das Apaes, Administração Pública e entidades
privadas, não gerando, em nenhuma hipó~ese, direitos a vínculos empregatícios entre seus funcionários.
dirigentes. prepostos e/ou contratados, competindo a cada uma, particularmente e com exclusividade, o
cumprimento das suas respectivas obrigaçõ~s comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, de acidentes

do trabalho, previdenciárias, fiscais e trib~tárias, de conformidade com a legislação v.
práticas comerciais, financeiras ou bancárias- em vigor.
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CAPÍTULO 11
Dos Associados
Seção I
Do Quadro Social
Art. 13 - A Apae de Balneário Camboriú é constituída por número ilimitado de associados,
pessoas fisicas e jurídicas, neste caso representada pelo Diretor ou Presidente que consta do contrato
social.

!lI' - São requisitos para admissão do associado: idoneidade, maioridade, capacidade legal,
envolvimento com a causa da pessoa com deficiência, compromisso com as ações desenvolvidas pela
Apae.
!l2' - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações e encargos
sociais da Apae.
Art. 14 - O quadro social da Apae é constituído pelas seguintes categorias de associados:
! - contribuintes: pessoas físicas e jurídicas, devidamente cadastradas, que contribuem com a
Apae por contribuição regular, em dinheiro, mediante manifestação de vontade em contribuir para a
execução dos objetivos da Apae, firmando termo de adesão de associado; sendo que o voto da pessoa
jurídica será exercido por apenas O 1 (um) sócio/diretor representante.

li - beneméritos: pessoas fisicas ou jurídicas que, a juízo do Conselho de Administração ou por
proposta da Diretoria Executiva, prestam relevantes serviços ao movimento das Apaes;

III - correspondentes: aqueles que prestam colaboração à Apae, porém residem em outros
pontos do território nacional ou em outro país;
IV - honorários: personalidades, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes
serviços à causa da pessoa com deficiência, ou que tenham con'corrido de maneira apreciável para o
progresso da humanidade no campo da deficiência;

v - especiais: pessoas com deficiência, maiores de 16 anos, que estejam matriculadas nos
programas de atendimento da Apae, seus pais e mães ou responsáveis legais, sendo-lhes assegurado o
direito de votar e de serem votados, exigindo-se o termo de adesão;

VI - fundadores: pessoas que participaram da primeira Assembleia Geral de Fundação da Apae
e assinaram a respectiva ata.
Art. 15 - Compete à Apae exigir de seus associados o permanente exercício de conduta ética de
forma a preservar e aumentar o conceito d•.o Movim~~toApaeano .
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Seção II
Dos Títulos Honoríficos
Art, 16 - A Apae poderá conceder, em casos especiais, os títulos honoríficos de Agraciado
Benemérito e Agraciado Honorário,
I - São Agraciados Beneméritos as personalidades, fisicas ou jurídicas, que ajuízo do Conselho
de Administração ou por proposta da Diretoria Executiva, hajam contribuído de maneira apreciável

para o progresso do movimento

II - São Agraciados
Conselho de Administração
serviços à causa da pessoa
progresso da humanidade no

das Apaes.

Honorários as personalidades, nacionais ou estrangeiras, que a juízo do
ou por proposta da Diretoria Executiva, tenham prestado relevantes
com deficiência ou tenham concorrido de maneira apreciável para o
campo da deficiência;

I!I - A concessão de titulo honorifico se;'á deliberada em votação secreta, no mínimo, por dois
terços da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Apae,
IV - O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva indicarão uma Comissão composta
por 2 (dois) membros da Diretoria Executiva e 2 (dois) membros do Conselho de Administração, para
examinar as obras e o "curriculum vilae" dos indicados, deliberando por votação de, no mínimo, dois
terços dos seus membros,
V - A concessão de título honorífico não cria Obrigação para o agraciado em relação à Apae,
nem lhe assegura os direitos previstos aos associados contribuintes definidos neste Estatuto,
Seção III
Dos Direitos dos Associados
Art, 17 - São direitos assegurados aos Associados Especiais e Contribuintes, quites com suas
obrigações sociais:
I - ter o seu filho ou dependente COmdeficiência matriculado na Apae e utilizar-se dos serviços
por ela prestados;
II - participar das Assembleias Gerais;
III - propor candidatos à eleição de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e
da Diretoria Executiva da Apae;
IV - participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Apae,
usando da palavra, mas sem direito a voto;
V - apresentar,
de interesse comum;

à Diretoria Executiva, idéias e sugestões, temas para discussão, teses e assuntos
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Ví - participar de todos os eventos organizados pela Apae, pelo Conselho ~gíonal'!
Federação das Apaes do Estado e pela Federação Nacional das Apaes;
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VII - apresentar propostas de alteração do Estatuto da Apae, submetendo-as à~~o
~2à<(, <,
aprovação do Conselho de Administração da Federação Nacional das Apaes;
~CAM~6,,\0"
VIII - participar de diferentes comissões técnicas, de estudo e de trabalhos, quando convidado e
de acordo com sua disponibilidade;

IX - requerer o desligamento do quadro social, mediante solicitação dirigida à Diretoria da
Apae;
X - em caso de morte, os direitos do associado não se transferem a terceiros;
XI - convocar os órgãos deliberativos da Apae quando houver requerimento de 1/5 (um quinto)
dos associados.

9 10 - Os associados beneméritos, correspondentes, honorários e fundadores não poderão votar
nem serem votados, exceto se forem~também associados contribuintes.

~2
Para gozar de qualquer dos direitos acima enumerados, é necessário que o associado se
encontre quite com suas obrigações sociais.
0

-

9 3° - Os associados contribuintes, quando funcionários da Apae, com vínculo direto ou
indireto, não poderão votar nem serem votados, nem convocar Assembléia Geral Extraordinária.
Seção IV
Das Obrigações dos Associados
Art. 18 - São obrigações dos associados da Apae:
I - manter padrão de conduta ética de forma a preservar e a aumentar o conceito do Movimento
Apaeano no municipio;
II - pagar as contribuições enquanto associados contribuintes, e prestar todas as informações
solicitadas pelos órgãos diretivos:

III - aceitar as incumbências que lhes forem atribuídas pelos órgãos diretivos da Apae,
participando de diferentes comissões técnicas, de estudo e de trabalhos;
IV - cumprir, acatar e respeitar as disposições estatutárias, as resoluções da Diretoria Executiva,
o regimento interno, bem como as decisões dos órgãos diretivos da Apae;

V - informar, por escrito, aos órgãos diretivos da Apae, quando identificar qualquer suspeita de
irregularidade no funcionamento de serviços, para averiguação e providências;
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Seção V
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Das Penalidades Aplicáveis aos Associados
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Art, 19 - As infrações ao presente Estatuto e as irregularidades de qualquer natureza '"cometidas
pelos Associados acarretarão procedimentos e penalidades aplicados pela Diretoria Executiva da Apae,
nas modalidades de advertência, suspensão e exclusão,
I - Advertência para punir faltas leves conforme sejam definidas e regulamentadas pelo
Conselho de Administração, a qual será aplicada pelo Presidente da Apae;
11- Suspensão do direito de votar e ser votado pelo prazo de 08 (oito) anos para os cargos da
Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
III - Exclusão do quadro social quando as infrações consistirem em desvio de ética do
associado como componente do corpo social, dos compromissos, padrões de conduta, filosofia,
Estatuto, Regulamento e Resoluções da Apae, da Federação das Apaes do Estado e da Federação
Nacional das Apaes,

S 1° - A exclusão será deliberada e aplicada pelos membros da Diretoria Executiva, ad
referendum do Conselho de Administração para punir faltas muito graves,
S 2° - Fica assegurado prévio direito de defesa a todos os associados quando lhes forem
imputadas as infrações previstas neste artigo, cabendo-lhes, ainda, na hipótese de suspensão e exclusão,
recurso para a Assembleia Geral, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
notificação.
g 3° - A exclusão considerar-se.á definitiva se o associado não recorrer da penalidade, no prazo
previsto no S 2° deste artigo,
Seção VI
Do Processo de Apuração de Irregularidades na Apae
Art. 20 - Diante de irregularidades na Apae, será constituída Comissão de Ética designada pela
Federação das Apaes do Estado e/ou pela Diretoria da Apae que não seja parte das denúncias

apresentadas, marcando-se prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa que tíver, assegurados
aos denunciados a a.tipla defesa e o contraditório.

,

,
I - O não

atendimento,

pelo

associado,

aos

termos

da notificação,

sujeitá-lo-á

aos

procedimentos de advertência, suspensão ou exclusão, decretados pela Diretoria Executiva da Apae "ad
referendum" do Conselho de Administração.
11 - À Comissão de Ética compete apurar os fatos noticiados encaminhando relatório
circunstanciado para a Federação das Apaes do Estado e/ou para a Diretoria da Apae, que expedirá
parecer conclusivo,
/'
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III - A análise dos r~latórios será feita pela Diretoria Executiva "ad referendu ..
de Administração da Federação das Apaes do Estado elou da Apae que expedirá par " ~~~
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a aplicação das penalidades previstas no art. 19, a intervenção na Apae ou ainda o I ~quivamento da co
denúncia.
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IV - Caracterizada a necessidade de Intervenção, caberão aos interventores todos os atos de
gestão na Apae, incluindo negociação com o Poder Público, acerto de dívidas, regularização da
documentação, continuidade dos atendimentos e dos projetos já existentes, contratação e dispensa de
funcionários, entre outros,
V - A Intervenção terminará com a eleição da nova Diretoria da Apae, que, assumindo o cargo,
responsabilizar-se-á por dar continuidade aos trabalhos iniciados, dentro do padrão de ética e unidade
do Movimento Apaeano.
VI - Nos casos em que todos os procedimentos adotados pela Federação das Apaes do Estado,
no processo de intervenção, não sejam capazes de superar as dificuldades existentes na Apae, caberá a
esta mesma Federação comunicar a Federação Nacional das Apaes para a aplicação da sanção
consistente na cassação da autorização do uso do nome, sigla e símbolo Apae, com remessa dos fatos
apurados ao Ministério Público Estadual e Federal, se for o caso, para as providências cabíveis, dandose ampla divulgação no município,

VII - Os procedímentos para aplicação das penalidades serão regulamentados no Regimento
Interno ou por meio de resoluções baixadas pela Diretoria Executiva da Apae "ad referendum" do
Conselho de Administração.
'

"

VIII - O recurso de qualquer penalidade aplicada terá efeito somente devolutivo e será dirigido
e apreciado pela Assembleia Geral Extraordinária.

CAPÍTULO III
Da Organização,

do Funcionamento

e da Administração

da Apae

Seção I
Da Organização
Art. 21 - São órgãos da Apae, responsáveis por sua administração:
1- Assembleia Geral;
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Il - Conselho de Administração;
III - Conselho Fiscal;
IV - Diretoria Executiva;
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~ l' - Os membros dos Conselhos de
deverão ser associados contribuintes da Apae
experiência diretiva no Movimento Apaeano,
associados especiais que comprovem matrícula
programas d" al"ndim"nto da Apae.

Administração e Fiscal, e os da Dire 9a Executiva
}
há, pelo menos, 1 (um) ano, preferenc
Il:J,SRm., co';
quites com suas obrigações junto à tes
:_ rsffi;/
e frequência regulares há, no mínimo, l(um) anõ; nos

~ 2' - O exercício das funções de membros dos órgãos indicados neste artigo não pode ser
remunerado por qualquer forma ou tItulo, sendo vedada a distribuição de lucros, resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto ou de
quaisquer outras vantagens ou beneficios por qualquer forma a diretores, sócios, conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes.
~ 3' - Os cargos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e o da Diretoria Executiva
deverão ser ocupados, sempre que possível, por, no mínimo, 30% de pais ou responsáveis legalmente
constituídos.
Art. 22 - Dirigentes de empresas terceirizadas, seus conJuges, descendentes ou ascendentes,
conviventes e parentes até o terceiro grau, que mantenham qualquer vínculo contratual ou comercial
com a Apae, não poderão integrar a sua Diretoria Executiva, o seu Conselho de Admínistração nem o
seu Conselho Fiscal.
Seção II

Da Assembleia Geral
Art. 23 - A Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, órgão soberano da Apae, será
constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela comparecerem, quites com suas
obrigações sociais e financeiras.
~ I' - Terão direito de votar, nas Assembleias Gerais os associados especiaIs que comprovem a
matrícula e a frequência regular há pelo menos I (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os
associados contribuintes, exigindo-se destes a adesão ao quadro de associados da Apae há, no mínimo,
I (um) ano, e que estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras.
li 2' - No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o
outorgante e o outorgado deverão ser associados da Apae.
~ 3' - Não se admite mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte.
li 4' - A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente da Apae. Na sequência, serão
procedidas as eleições do Presidente e do Secretário da Assembleia para conduzir os trabalhos.
Havendo mais de um candidato para os cargos de Presidente e Secretário da Assembleia Geral, serão
constituídas chapas para votação direta.
~ 5 - Em caso de empate para os cargos de Presidente e Secretário da Assembleia, considerarse-á eleito o associado há mais tempo no quadro social da Apae.
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!i 7" - Na sequência, será realizada a eleição por votação secreta, sendo penn~tida por
aclamação, quando se tratar de chapa única.
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Art. 24 - A convocação da Assembleia Geral far-se-á por notificação aos associados, por m'e"&~~!:~
de boletim, e-mai!, circular ou outros meios convenientes e por publicação em jornal de circulação no
município da Apae, admitindo-se, como alternativa, edítais afixados no quadro de aviso da Apae e nos
principais lugares públicos do município, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

!i 10 - No edital de convocação da Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, deverão
constar a data, horário, local e a respectiva ordem do dia.
0

!i 2

- A Assembleia
Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria
dos associados, e, em segunda convocação, com qua[.juer número, meia hora depois, devendo ambas
constarem dos editaís de convocação, não exigindo a Iri quórum especial.

Art. 25 - À Assembleia Geral, órgão soberano da Apae, compete exclusivamente:
I - homologar as alterações do Estatuto;
II - decidir sobre fusão, transformação e extir-ção da Apae;

Fiscal;
Fiscal;

1II - eleger os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho
IV - destituir membros da Diretoria Executiva; do Conselho de Administração e do Conselho

v-

aprovar o relatório de atividades e as contas da Diretoria Executiva;

VI - verificar a qualificação dos membros do Conselho Consultivo e proclamá-los, na forma
estabelecida neste Estatuto;
VlI - apreciar recursos contra decisões da Diretoria.
Parágrafo único - As Assembleias Gerais realizar-se-ão, preferencialmente, na sede da Apae.
Art. 26 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á de trêsem três anos, no mês de novembro,
para os fins determinados nos incisos III e VI do' artigo, 25 .. '
Parágrafo único - Com exceção 'do éú10 de eleição da Diretoria da Apae, o relatório de
atividades e as contas da Diretoria Executiva previstos no inciso V do art. 25 serão submetidos à
aprovação da Assembleia Geral Ordinária, especialmente convocada para esse fim, até o dia 31 de
maio de cada ano, com base nos demonstralivos contábeis encerrados em 31 de dezembro do ano
anterior.
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Art, 27 - A Assembleia Geral ExtrJordinária será' convocada pela Diretoria Executiva, pelo
Conselho de Administração ou, quando hou.ver requerimento assinado, por, no mínimo, um quint
associados em dia com suas obrigações sociais financeiras, para os fins indicados nos inci
VII do artigo 25, ou para tratar de assunto I:sp;;ci~l,detennin~d.o na sua convocação.
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Parágrafo único - Para fins do disposto nos incisos I e IV do artigo 25, será eEXigi~~,,~~
~
concorde da maioria simples dos associados da Apae na Assembleia Geral
xtrao'~~3_21'\),,,
especialmente convocada para esse fim,
~~~o'"
Seção III
Do Conselho de Administração
Art, 28 - O Conselho de Administração, composto de, no mínimo, 05 (cinco) membros, será
eleito pela Assembleia Geral Ordinária, dentre os associados em pleno gozo de seus direitos, bem
assim quites com seus deveres associativos previstos neste Estatuto,

g 1° - O mandato dos membros do Conselho de Administração
permitindo-se a reeleição,

será de 3 (três) anos,

g 2° - No caso de ocorrer vaga ou impedimento de algum dos membros do Conselho de
Administração, o preenchimento será feito conforme decisão a ser tomada na primeira reunião do
Conselho de Administração que se realizar.

g 3° -

O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente de 06 em 06 meses,
ou nos prazos que fixar o Regimento Interno, e, extraordinariamente, mediante
convocação da Diretoria Executiva, ou de, pelo menos, 113 (um terço) de seus próprios membros,
obrigatoriamente,

g 4° - As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria, com a presença,
no minimo, 2/3 (dois terços) de seus membros,

g 5° - Os membros da Diretoria Executiva poderão assistir às reuniões do Conselho de
Administração e delas participar, sem direito a voto,
g 6° - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas e secretariadas pelo
Presidente e pelo Diretor Secretário da Apae, respectivamente, cabendo ao Presidente o direito ao voto
de Minerva,
Art, 29 - Compete ao Conselho de Administração:
1 - aprovar o Regimento Interno da Apae;

,
,
II - emitir parecer, para enca'minhamento à Assembleia Geral, sobre as contas da Diretoria
Executiva, previamente examinadas pelo Conselho Fiscal;

IJI - aprovar o Plano Anual de Atividades da Apae, o seu orçamento e as propostas de despesas
extraordinárias;
IV - examinar o relatório de atividades da Diretoria Executiva e a situação financeira da Apae,
em cada exercício;
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VI - deliberar, em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre os casos omissos nes~Estatut
no Regimento Interno;
~~?

,
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O

caso, penalidades aplicadas pela

IX - aprovar ou não o nome do Procurador Jurídico e do Procurador Adjunto, indicados pela
Diretoria Executiva;
X - preencher as vagas que se verificarem no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal;
XI - referendar os nomes para as vagas na Diretoria Executiva, indicados pela mesma,
permanecendo os que desta forma forem investidos no exercício do cargo pelo restante do mandato dos
substituídos;
XI! - escolher, por meio de voto secreto, um nome dentre aqueles apresentados peja Diretoria
Executiva como candidato à Presidência da Apae, permitindo-se ao mesmo indicar toda a nominata
para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva;
XIII - assumir a Presidência da Apae, no caso de renúncia ou destituição da Diretoria Executiva,
por indicação de três de seus membros, convocando Assembleia Geral Extraordinária para eleição da
Diretoria Executiva no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

XIV - aprovar a alienação ou aquisição de bens imóveis;
XV - aquisição e alienação de bens de que trata o inciso XIV deste artigo, somente será
permitida se aprovada por decisão de, no mínimo, dois terços de seus membros;
XVI - aprovar por, no mínimo, dois terços dos votos dos seus membros, a obtenção de
financiamento referido no inciso VI! do artigo 35;
XVII - Estabelecer o valor mínimo da contribuição
anualmente, na primeira reunião;

para os associados

contribuintes,

XVIII - Aprovar o regulamento de compras, alienações e contratações de bens, obras e serviços
que deverá ser utilizado de maneira obrigatória na forma do quanto dispuser.

Seção IV
Do Conselho Fiscal

!
#
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'

VII - examinar e deliberar sobre a política de atendimento à pessoa com deficiência int~~
ou múltipla no âmbito da Apae;
VIII - referendar ou não, bem como rever, quando for
Diretoria Executiva;
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O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 3 (três) anos, pbrmitindo-'

~.

a

~
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Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até s~~~o.'õc,

Art, 3 i - Compete ao Conselho Fiscal:
I - reunir-se no mínimo duas vezes por ano, examinar e dar parecer sobre as contas da Diretoria
Executiva da Apae, deliberando com a presença de seus membros tituiares, convocando-se seus
suplentes, tantos quantos necessários, no caso de ausência, renúncia ou impedimento;
li - examinar os livros de escrituração da entidade;
III - examinar o balancete semestral apresentado pelo Diretor Financeiro, opinando a respeito;
IV - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
V - opinar sobre aquisição e alienação de bens;
VI - promover gestões para o correto funcionamento fiscal da instituição;
VII - fornecer, obrigatoriamente, a cada seis meses, relatórios da situação fiscal e sugestões,
quando necessário, para prevenir e corrigir problemas po'steriores.
Vrrr - opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações
patrimoniais realizadas.
Parágrafo Único - O Conselho Fiscal poderá utilizar-se do assessoramento de um Auditor, de
um Contador ou de um Técnico em Contabilidade, se assim necessitar.
Seção V
Da Diretoria Executiva

Art. 32 - A Diretoria Executiva da Apae s~rá composta de, no mínimo:

I - Presidente;
11- Vice-Presidente;
1II- 10 e 20 Diretores Secretários;
IV - 10 e 20 Diretores Financeiros;
V - Diretor de Patrimônio;
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~ 1 _ A Diretoria Executiva será eleita em Assembleia Geral Ordinária, a cada V(trêS) a ás,
convocada especialmente para este fim.
\"
~'~v.>
~ 2' - O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 3 (três) anos, penmitin~&trM!í'o.'?fô
ree Ielção
. consecutIva.
.
. MBORI
0

~ 3 - Ao Presidente é permitido COncorrersomente a I (uma) reeleição consecutiva, podendo
ocupar, porém, outros cargos na Diretoria Executiva, exceto o de Vice-Presidente e os de Diretores
Financeiros.
Art. 33 - A Diretoria Executiva reunir-se-á, no mínimo, de 02 em 02 meses, sendo necessária a
presença de, pelo menos, cinco de seus membros, para as deliberações.
0

~1
presentes.

_

0

~2

-

As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria simples de votos dos membros

O Presidente terá, além do seu, o voto de Minerva nos casos de empate.

~3° - Perderá o mandato qualquer ,dos membros da Diretoria Executiva, aquele que, sem justo
motivo, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas da Diretoria, ou a seis, alternadamente.

Seção VI
Das Atribuições da Diretoria Executiva
Art. 34 - Compete à Diretoria Executiva:
I - promover e fomentar a realização dos fins da Apae;
li - elaborar o Regimento
Administração:

Interno da Apae e submetê-lo à aprovação

do Conselho de

lI! -lavrar em ata a aprovação e a admissão de novos associados;
IV - lavrar em ata o pedido de desligamento do associado e a sua aprovação, não cabendo
negativa da solicitação;
.

v-

elaborar e submeter ao Conselho de Administração, em até 60 dias do início do exercício, o

plano anual/plurianual
extraordinárias;

de atividades

da Apae,

O

seu orçamento

e as propostas

de despesas

VI - submeter suas contas ao exame do Conselho Fiscal, encaminhando-as posteriormente ao
Conselho de Administração para parecer, remetendo-as, a seguir, à Assembleia Geral para aprovação;
,"

'

C; <:"v-
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VII - submeter ao Conselho de Administração o relatório de suas
financeira da Apae, em cada exercício;
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VIII - constituir comlssoes
supervisionando sua atuação;

especiais

encarregadas

da execução

~0<1

l

dos

vM\O\,

~j

fi~s da Apa${f,

x~~

IX - criar os cargos necessários aos serviços técnicos e administrativos;
X - promover
Administração;

campanhas

de levantamento

de fundos,

~

}

~OJ3.2732.
"" .'
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aprovadas

pelo Conselho

de

XI - convocar a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho de Administração;
XII - pagar as contribuições à federação Nacional das Apaes;
XIII - respeitar e fazer respeitar o presente Estatuto, o Estatuto da Federação das Apaes do
Estado e o Estatuto da Federação Nacional das Apaes;
eventosjXIV - promover a participação da Apae em Olimpíadas, Festivais, Congressos e em outros

XV - adquirir ou alienar bens móveis e imóveis, após 'aprovação
Administração, nos casos que couber;

do Conselho

de

XVI - receber e fazer doações ad referedum do Conselho de Administração.
XVII - indicar ao Conselho de Admínistração o nome das pessoas que possam ser aprovadas
para exercerem o cargo de Procurador Jurídico e Procurador Adjunto;
XVIII - estabelecer o valor da contribuição para os associados contribuintes;
XIX - dar conhecimento ao Conselho de Administração,
penalidades aplicadas aos seus associados; ,

na primeira reunião deste, das

Apae; XX - convidar os membros do Conselno Consultivo ~ara participar dos eventos realizados pela
XXI - apresentar ao Conselho de Administração, com até 60 (sessenta) dias de antecedência da
data de realização da Assembleia Geral Ordinária, os nomes dos candidatos à Presidência da Apae,
garantindo-se ao candidato

:lo

Presidente

e.scolhido

'l

indicaçaO dos nomes para concorrerem na

Assembleia Geral Ordinária aos demais cargos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal;
XXII - indicar nomes para preenchimento das vagas que se verificarem na Diretoria Executiva,
no Cursodo mandato, submetendo-os ao referendo do Conselho de Administração.
i

{

,,'-c:,

}

~ 10. Não caberá a indicação de nomes. para preenchimento das vagas na Diretoria Executiva,
simultaneamente, para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretores Financeiros e D~~Ü<i,
Secretários, devendo, nesse caso, ser convocada Assembleia Geral para eleição dos me~.Sç8ueo
ocuparão tais cargos na Diretoria Executiva.
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As contas mencionadas no inciso VI e VI! deverão:

.

-

\.'?io :JJ~~T32.•..
Observar os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de con~~

c. ./

b)
Ser publicadas na página da internet a cada encerramento de exercício fiscal juntamente com o
relatório de atividades e demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas de
débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço _ FGTS, colocandoos
à disposição
forem
exigidas. para exame de qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário oficial quando

9 3°. Para fins do que dispõe o parágrafo anterior, na impossibilidade de disponibilização na
página eletrônica, cada encerramento de exercicio fiscal juntamente com o relatório de atividades e
demonstrações financeiras da entidade, incluidas as certidões negativas de débitos com a Previdência
Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço _ FGTS deverão ser publicadas
obrigatoriamente em diário oficial do Estado ou do Município ou em jornal de grande circulação no
Estado
exigidas.para exame de qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário oficial quando forem

Seção VII.
Das Atribuições dos Membros da Diretoria E~ecutiva
Art. 35 - Compete ao Presidente:
I - assegurar o pleno funcionamento dos serviços da Apae nos seus aspectos legais,
administrativos, técnicos e pedagógicos, com o apoio do Conselho de Administração;
convocarExecutiva;
a Assembleia Geral, as reuniões do Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal eI!da- Diretoria
1fI - representar
direito público
e privado; a Apae, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante as entidades de
IV - representar a Apae judicialmente, cabendo-lhe impetrar Mandado de Segurança coletivo e
outras ações judiciais, em defesa dos interesses da associação;

V - apresentar ao Conselho de Administração o relatório anual da Diretoria sobre as atividades

da Apae, ao fim de cada ano e ao término do mandato, à Assembléia
I

,~

Geral;
11

VI - dirigir a Apae, ressalvada a competência do Conselho de Administração, atendendo à
perfeita consecução de seus fins, podendo delegar, parciálmenti" suas atribuições;

';'6
c,
ffi'
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"'~oCIVil t; r.rv.
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VIII - instalar, prover e supervisionar assessorias e coordenadorias
constituindo um colegiado com concepções, diretrizes e ações unificadas;

<>

que julgar n

~rias,

':"oJ

vC."<732
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IX - zelar pelo conhecimento, utilização e aplicação dos Estatutos, Regimentos e Regulamen>::'lI80 RIU.'

em vigência. pelos Diretores, funcionários, técnicos e voluntários;

X - ratificar de modo expresso, à Federação das Apaes do Estado e à Federação Nacional das
Apaes, o compromisso de aderir, acatar e respeitar seus respectivos Estatutos;
XI - cumprir e fazer cumprir as prescrições deste Estatuto, bem como as diretrizes estabelecidas
no Regimento Interno da Apae.
XI! - submeter previamente os Contratos, convênios, termos de parceria e minutas para o
Parecer do procurador juridico.

9 10 - O Presidente será substituído, em suas faltas, licenças e impedimentos, pelo VicePresidente.
I

0

~ 2 - Para fins de obtenção de financiamento referid; nd'inciso VII d~ste artigo, serão exigidas
as aprovações da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração por, no mínimo, dois terços dos
votos.
Art. 36 - Compete ao Vice-Presidente:
I - substituir o presidente em suas faltas, licenças e impedimentos;
II - exercer funções e atribuições supletivas que lhe forem confiadas.
Parágrafo único - Em caso de renúncia, destituição ou morte do Presidente, o Vice-Presidente
assumirá a Presidência até o fim do mandato, valendo para todos os efeitos, independente do tempo do
exercício como o cumprimento de um mandato.
Art. 37 - Compete ao 10 Diretor Secretário:
I- secretariar as Assembleias Gerais, as reuniões da Diretoria Executiva e as do Conselho de

Administração, redigindo suas atas em livro próprio;

II - superintender o funcionamento de todos os serviços de secretaria e divulgar as notícias das
atividadcs da Apae;

IJI - exercer atribuições supletivas que lhe forem confiadas;
',I

entregar aos membros da, Diretoria' Executiva, na p~imeira reunião do mandato, cópia do
EstatutoIV
da- Apae;

.
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V - disponibilizar aos associados; na seêrei~ri~, o acesso e a leitura do Esta~
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VI - exercer a presidência da Apae no caso
meses, do Presidente e do Vice-Presidente.
de impedimento temporário, não sup
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Art. 38 - Compete ao 20 Diretor Secretário;

~

I - substituir O 10 Diretor Secretário em suas faltas, licenças e impedimentos;
II - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
!lI - exercer atribuições supletivas que lhe forem confiadas.
Art. 39 - Compete ao I' Diretor Financeiro;
I - elaborar a previsão orçamentária, semestralmente, e submetê-Ia à aprovação da Diretoria
Executiva;
II - conservar sob sua guarda e responsabilidade os documentos relativos ao departamento
financeiro;
III - assinar cheques, COntratos de empréstimo bancário e/ou ordens de pagamento
conjuntamente
Com o Presidente ou com seu substituto estatutário, para pagamento das obrigações
financeiras da Apae;
promover
e dirigir a arrecadação da receita social, depositá-Ia e aplicá-Ia de acordo com
decisão IV
da -Diretoria
Executiva;

v - fazer pagamentos nos limites ou pela forma estabelecida por decisão da Diretoria
Executiva;
VI - manter em dia a escrituração da receita e da despesa da Apae, e contabilizá-Ia sob a
responsabilidade de um contador habilitado;
VII - apresentar à Diretoria Executiva os balancetes mensais, o relatório anual sobre a situação
financeira e a prestação de contas, que deverão 'ser encaminhados ao Conselho Fiscal para exame e
parecer, fornecendo a esses órgãos as informações complementares que lhe forem solicitadas.
VIlf - O Diretor Financeiro poderá utilizar-se do assessoramento de um Contador ou de um
Técnico
em Contabilidade, de um funcionário da Apae ou de um prestador de serviços para o exercício
dessas atribuições.
Art. 40 - Compete ao 2' Diretor Financeiro:
1- substituir O 10 Diretor Financeiro em suas faltas, licenças e impedimentos;

II - assumir o mandato,, em caso de' vacância, até o seu término;

.

d,~

'. \
,
!lI - exercer as atribuições supletivas que lhe forem..confiadas.

Art. 41 - Compete ao Diretor de Patrimônio;
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I - supervisionar, zelar e inventariar o patrimônio da Apae;

\~. 'V

\~/..~.
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li - ter sob sua guarda e responsabilidade os bens patrimoniais da Apae;

.•..•:O~A:'!.!32.
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!lI - providenciar a escrituração do material permanente da Apae, mantendo essa documentação
em ordem e em dia.
Parágrafo único - O Direror de Patrimônio poderá contar com o apoio de profissional
especializado.
Art. 42 - Compete ao Diretor Social, de acordo com a orientação da Diretoria Executiva:
I - organizar as atividades sociais;
II - elaborar o programa de solenidades;
realizar eventos sociais com a finalidade de promover a instituição;

IV - promover eventos Com a final idade de arrecadar fundos, após a aprovação da Diretoria
Executiva.
Seção VIU
Da Autogestão e da Autodefensoria
Art. 43 - O Programa Nacional de auto gestão e autodefensoria tem como finalidade contribuir
para o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla frente à sua
realidade, ampliando sua possibilidade de atuar influenciando o cotidiano de sua família, da
comunidade e da sociedade em geral.
Parágrafo Único - O Programa Nacional de autogestão e auto defensoria cria espaço
institucional para a inserção dos auto defensores na estrutura do movimento, assegurando a participação
efetiva da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, nas Apaes, Federação das
Apaes dos Estados e Federação Naci~nal das Apaes.
. .•.
Art. 44 - Os autodefensores serão eleitos nos fóruns de aurodefensores em Assembleia Geral
a cada 3 (três) anos, convocada especialmente para este fim, permitindo-se uma reeleição
consecutiva.
Ordinária,

S 10 - A autodefensoria será composta de 4 (quatro) membros, sendo dois efetivos, um do sexo
masculino e outro do sexo feminino, e dois suplentes, um do sexo masculino e outro do sexo feminino.
0

"
Poderão ser eleitos autodefensores as pessoas com
deficiência intelectual e múltipla que
estejam matriculadas e que sejam frequ'entes nos programas de aiendimento da Apae.

S2

-

Art. 45 - Compete aos autodefensores:

c:l
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I - defender os interesses da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, sugerind~aperfeiçoem o seu atendimento e a sua participaçã? em todos os segmentos da sociedade; ( ~
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11- participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administraçãgí,I~oPinando~~
votando sobre assuntos de interesse da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla; \
]J] -

participar dos eventos promovidos e organizados pelo movimento Apaeano;

',J

IX

Do Conselho Consultivo
Art. 46 - O Conselho Consultivo será constituído pelos ex-Presidentes da Apae.

!i 10 - Somente poderão! integrar o Conselho Consultivo os ex-Presidentes que tenham
concluido o mandato sem interrupção motivada por: renúncia, destituição, afastamento por denúncia.
'.

,

!i 2' - Ocorrendo a eleição de membro do Conselho Consultivo para compor qualquer órgão da
Apae, a vaga do ex-Presidente no Conselho Consultivo será m;mtida, exceto para o cargo de Presidente
da Apae.
Art. 47 - A Assembleia Geral verificará se o ex-Presidente preenche os requisitos, e proclamará
a investidura do Conselheiro Consultivo no exercício da função.
Art. 48 - As decisões do Conselho Consultivo são meramente
opinativas, não tendo força
executiva senão quando acolhidas pelo Conselho de Administração.
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Art. 49 - Compete ao Conselho Consultivo:

,-

!

I - atuar como órgão moderador na solução de eventuais conflitos que venham a ocorrer no
Movimento Apaeano no município;
.
11- esclarecer, quando solicitado e for possível, fatos e práticas controvertidos ou obscuros da
história do Movimento Apaeano, com o fim de dar suporte à filosofia do mesmo;
]J] -

zelar pela unidade orgãnica, filosófica e programática do Movimento Apaeano;

IV - particípar, mediante convite, dos eventos realizados pela Apae.

CAPÍTULO IV
Da Procuradoria

Jurídica

Art. 50 - A Procuradoria Jurídica, órgão de a~essoramento superior, só poderá ser exercida por
pessoa de reconhecida idoneidade e saber jurídico, insc'rita na Ordem dos Advogados do Brasil.
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IV - votar e ser votado para os cargos da autodefensoria.

Seção
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Art. 5 I - O Procurador Jurídico e o Procurador Adjunto serão investidos nos resp~~os cargos I ~ ~
ou deles destituídos por indicação do Presidente da Apae, após aprovação do ~ho
de
.,0'"
Administração.
~t~~~!32
.. , ./
~
Parágrafo único - O Procurador Adjunto tem a atribuição de substituir o Procurador Jurídico
nas faltas, licenças ou impedimentos deste.
Art. 52 - O Procurador Jurídico terá asscnto à mesa nas reuniões da Diretoria Executiva e do
Conselho de Administração, e opinará sobre a juridicidade e a legitimidade de qualquer matéria
discutida, exceto se na mesma concorrer interesse pessoal.
Art. 53 - Não constitui falta funcional a manifestação contrária do Procurador Jurídico sobre
matéria de sua competência.
Art. 54 - Compete ao Procurador Jurídico:
múltipla;I - atuar na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, preferencialmente

intelectual e

fi - defender os interesses da Apae, em juizo ou fora dele, mediante expresso mandato do
Presidente ou de seu substituto legal;
III - elaborar, examinar e visar minutas de Contratos e convênios;
IV - emitir parecer sobre matéria de interesse geral da Apae, pronunciando.se, ao final de cada
assunto, nas reuniões de Diretoria, sobre a legalidade das proposições e a observãncia deste Estatuto e
do Regimento Interno;
V - representar juridicamente a entidade junto a repartições públicas e privadas;
VI - pesquisar, compilar e sugerir
preferencialmente intelectual e múltipla;

legislação

pertinente

à pessoa

com deficiência,

VII - manter intercâmbio jurídico e dar interpretação final sobre matéria controvertida;
VIlJ - dirigir os serviços da Procuradoria da Apae.
CAPÍTULO V
nas Receitas,

do Patrimônio e das Prestações de Contas

Art. 55 - As receitas da Apae, necessárias à sua manutenção, serão constituídas por:
I - contribuições de assoéiãdàs e de terceiros:
11-legados;
,

III - pr~dução e venda de servi~os;
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doações de qualquer natureza;

VI - quaisquer proventos e auxílios recebidos;
VIl- produto líquido de promoções de beneficência;
VIll- rendas de emprego de capital ou patrimônio que possua ou venha a possuir;
IX - auxílio ou recursos provenientes de convênio de entidades públicas e privadas.
Parágrafo único - As rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados
integralmente na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional.
Art. 56 - O patrimônio da Apae será constituído de bens móveis, imóveis, veículos e direitos,
que possui e vier a adquirir.

Parágrafo único - No caso de dissolução ou extinção, mudança de finalidade ou cessação de
suas atividades, o eventual patrimônio liquido remanescente será destinado a uma entidade congênere,
ou a uma entidade pública com sede e atividade no País preferencialmente com o mesmo objetivo
estatutário e que atenda os requisitos da Lei 13019/14.

CAPÍTULO VI
Das Eleições
An. 57 - De três em três anos, serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária os membros da
Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
~ I' - A eleição será realizada por votação secreta, sendo permitida por aclamação, quando se
tratar de chapa única.

~ 2' - Em caso de empate, considerar-se-á eleita a chapa cujo candidato a presidente seja
associado, ininterruptamente, há mais tempo no quadro social da Apae.

Art. 58 - A eleição da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
será precedida de edital de convocação, publicado no mínimo 30 (trinta) dias antes da Assembleia
Geral Ordinária.
I - A inscrição de cada uma das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Apae até 20
dias antes da data da eleição a ser realizada, dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela
comissão eleitoral.

com suas obrigações sociais e financeiras, e terem, preferencialmente,
Movimento Apaeano.
1II - São inelegíveis simultânea, sucessiva ou alternadamente para os cargos de Presidente,
Vice-presidente c Diretores Financeiros, para a Diretoria Executiva da Apae: cônjuge, companheiro,
parentes consanguincos ou afins até O 3° grau, funcionários com vínculo direto ou indireto.
IV - Os candidatos a Presidente, Vice-Presidente e Diretores Financeiros deverão apresentar, no
ato da inscrição da chapa, cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos:
a) carteira de identidade;
b) certidão de regularidade do CPF;
c) declaração de imposto de renda atual ou declaração de próprio punho dos bens móveis e
imóveis de sua propriedade;
d) certidões negativas civeis, criminais e eleitorais de âmbito Municipal, Estadual e Federal;
e) ficha de filiação de associado da Apae;
f) declaração sob as penas da lei de não ser inelegível, nos termos do inciso III deste artigo;
g) Comprovante de residência dos candidatos no municipio sede da Apae;
h) termo de compromisso.

v - É vedada a acumulação de cargos por membro do Conselho de Administração, Conselho
Fiscal e Diretoria Executiva da Apae.
VI - É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Executiva, no Conselho de
Administração e no Conselho Fiscal, com vinculo empregatício direto ou indireto.
Art 59 - O registro de chapas e os demais trabalhos da eleição serão examinados e conduzidos
pela Comissão Eleitoral instituida pela Apae por meio de Resolução e regulados pelo Regimento
Interno da mesma.
Art. 60 - A eleição será realizada, de três em três anos, no mês de novembro, e a posse dos
membros eleitos ocorrerá no 10 dia útil do mês dejaneiro do ano seguinte.
Parágrafo Único - Em caráter excepcional, se os membros eleitos não puderem tomar posse no
primeiro dia útil do mês de janeiro do ano seguinte à Assembleia de Eleição. o mandato da atual
Diretoria poderá ser prorrogado até a pOSsedos eleitos.
CAPÍTULO VII
DiSposições Gerais
Art. 61 - Toda alteração do presente Estatuto dependerá de prévia aprovação da proposta pela
Federação Nacional das Apaes, devendo ser homologada pela Assembleia Geral Extraordinária da
Apae, convocada com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência, na forma do artigo 24.
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Art. 62 - A extinção da Apae ou a alteração, do noriJe somente poderão ser feitas se
determinadas e aprovadas por deliberação em Assembleia Extraordinária, instalada com a pr
no mínimo, dois terços dos associados em dia ~o~ as obrigarões so~iais, cabendo à
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92° - É vedada a extinção da Apae, sua fusão ou transformação, quando houver denúncia de
irregularidade protocolada na Federação do Estado e/ou na Federação Nacional das Apaes.
Art. 63 - A Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal das Apaes
cujas Assembleias de Eleição tenham ocorrido em mês diverso do estabeJecido neste estatuto deverão
tomar as providências cabíveis para ajustar O período de mandato da Diretoria, reduzindo-o ou
prorrogando-o, devendo ser observado o menor período possível para adequação do mandato.
Art. 64 - Os casos omissos no presente Estatuto serão decididos pela reunião conjunta da
Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, com força estatutária no que não colidir com este
Estatuto, aplicando-se subsidiariamente o Código Civil.
Art. 65 - A partir do encaminhamento pela Federação Nacional das Apaes do presente Estatuto
para as Apaes, estas terão o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para homologação do mesmo pelas
respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias.
Art. 66 - O presente Estatuto entra em vigor a partir de sua aprovação pela Assembleia Geral
Extraordinária e respectivo registro, devendo a Diretoria Executiva providenciar a sua divulgação.

Balneárío Camboriú, 27 de maio de 20 J5
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PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - Lei Municipal 3815/2015

BALNEARIO

~CAMBORlO
PARECER PROCESSO 2017016261

Balneário Camboriú, 19 de Julho de 2017.

Assunto:

Termo de Fomento

Requerente:
Requerido:

FMAS 003/2017

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Fundo Municipal da Assistência Social

Considerando que a lei 13.019/2014, seus requisitos, abaixo o parecer:
I) Do mérito da proposta, em conformidade

com a modalidade

de parceria adotada;

A proposta de plano de trabalho está de acordo com a modalidade de parceria escolhida,
Colaboração, visto a iniciativa do plano de trabalho ser da organização da sociedade civil.
2) Da identidade e da reciprocidade
parceria prevista nesta Lei;

de interesse das partes na realização,

Termo de

em mútua cooperação,

A proposta se identifica com interesse do municipio em promover o atendimento socioassistencial

da

de defesa

e garantia de direitos para pessoas com deficiência intelectual ou múltipla e suas famílias.
3) Da viabilidade

de sua execução;

A proposta de plano de trabalho se mostra bem montada e viável a sua execução tanto pela entidade quanto
pela administração pública.
4) Da verificação do cronograma

de desembolso;

Cronograma de desembolso se mostra viável, em vista de haver crédito orçamentário disponível.
5) Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização

da execução

da parceria, assim como dos procedimentos que deverão
fisica e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;

da execução

ser adotados

para avaliação

As fiscalizações serão feitas através da tomada de contas pela Secretaria de Assistência Social, por meio de
relatório do gestor da parceria, pela comissão de monitoramento

e avaliação através de visitas em loco e

relatórios apropriados e pela secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública. Serão avaliados
as metas e objetivos descritos no plano de trabalho e sua execução.
6) Da designação do gestor da parceria;
Foi designada o senhor Laudair Reis, orientador social como gestor da parceria.

BALNEARIO CAMBORIÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca. 320 I Bairro das Nações - se I Cep 88.338-900 1 Fone: +55473267.70841
www.balneariocambotiu.sc.gov.br

Fax: +55 47 3367.1826
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7) Da designação da comissão de monitoramento

e avaliação da parceria;

Foi designada Comissão de Monitoramento e Avaliação através do Decreto 8536, de 12 de abril de 2017.
Conclusão: Esse parecer é procedente a aprovação da justificativa de inexigibilidade, da minuta do Termo de
Colaboração e do plano de trabalho.
Ressalvas: Sem ressalvas.

Atenciosamente,

Secretário de Co

na

ública

P~8

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL

PARECER

PRGR n05074/2017

TERMO DE FOMENTO FMAS 003/2017
PARCEIRO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE.

PARECER

JURIDICO

A Secretaria de Controle Governamental e
Transparência Pública, encaminha a esta Procuradoria
Geral, para parecer, o Termo de Fomento 003/2017, para
parceria com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais
APAE,
cujo
objeto
é
promover
O
atendimento
socioassistencial
de
pessoas
com
deficiência intelectual ou múltipla e suas famílias.
Pelo que se verifica, o presente Termo de
Parceria não foi submetido a prévia seleção, através de
um chamamento público, isto pela compreensão de ser
caso de inexigência licitatória.
Ocorre que não houve e não há qualquer
justificativa plausível que motive a não realização de
uma seleção.

Estabelece o artigo 31 da lei 13019/14:
"Art. 31.
Será considerado inexigível o
chamamento
público
na
hipótese
de
inviabilidade
de
competição
entre
as
organizações da sociedade civil, em razão da
natureza singular do objeto da parceria ou se
as metas somente puderem ser atingidas por
uma
entidade
específica,
especialmente
quando:
"

Praça Papa Jatia Paula 1- Caixa Pa,flall - Faue (047)26/-4571 - CEP 88330-000
Baluetiria Cambariti - Sama Ca/arilla - CGCMF 83102285//1001-07/"
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Vejo que não se trata de uma situa:~'eo,Kie<>'"
natureza singular, nem tão pouco há comprovação de que
só uma entidade pode atingir a meta estabelecida.

o fato de ser a única

sediada no Município
também
não
tem
o
condão
de
justificar
uma
inexigibilidade
licitatória,
visto
que
também
pode
haver entidades interessadas
nas cidades vizinhas, em
prestar o serviço aqui.
seleção,
Assim,
uma prévia
é a forma mais
chamamento
público,
proceder.

através
correta

É o parecer.
Salvo melhor juízo.
Bal.Camboriú, 24 de julho de 2017.

~~

AN',Cê~êis-ÁR1ô PEREIRA JR
-PRÓCURADOR - OAB/SC 6318

Praça Papa JUlio Paa/a /- Caixa Pasta//-
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um
se
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA
GABINETE

MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

DO PREFEITO

- PROCURADORIA

TERMO DE FOMENTO FMAS 003/2017
PARCEIRO: Associação de Pais e Amigos
- APAE.

PARECER

GERAL

dos Excepcionais

JURÍDICO

A
Secretaria
de Controle
Governamental
e
Transparência
Pública,
encaminha
novamente
a
esta
Procuradoria
Geral, para parecer, o Termo de Fomento
003/2017, para parceria
com a Associação
de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE, cujo objeto é promover
O
atendimento
socioassistencial
de
pessoas
com
deficiência intelectual ou múltipla e suas famílias.
No
parecer
jurídico
anterior,
5054/2017, esta Procuradoria entendeu não ser
inexigibilidade de licitação.

de
caso

nO
de

Todavia agora, após consulta a Revista NDJ e
com base no inciso VI do artigo 30 da lei federal
que
o
caso
admite
dispensa
13.019/2014,
entendo
licitatória.

Apesar desta entidade não estar devidamente
credenciada no Município, como preconiza o inciso, ela
já vem realizando ações socioassistenciais
ao município
há vários anos.

Praça Papa Jotio Paulo 1- Caixa Postal I - Foue (047) 261-4571

- CEP 88330-000
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA
GABINETE

MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

DO PREFEITO - PROCURADORIA

GERAL

Assim,
sugiro
a
aprovação
do
pre] UlZO de posteriormente
a administração
procedimento correto de credenciamento.
É o parecer.
Salvo melhor
Bal.Camboriú,

]UlZO.

31 de julho de 2017.

-~~
7~~A~TÔ

ato,
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o'cEiÁRIo PEREIRA JR

PROCURADOR

- OAB/SC

6318
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