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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOlESCENTE. FMDCA

Balneário Camboriú, 20 de setembro de 2018

SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

ILMO. Victor Hugo Domingues

Secretário

ASSUNTO: Encaminhamento de Plano de Trabalho para aprovação de ADITIVO.

Cumprimentando cordialmente o Sr. Secretário, vimos por meio deste solicitar

parecer desta Secretaria de Controle Governamental no que tange o Plano de Trabalho

apresentado pela Associação de Proteção e Acolhimento e Inclusão Social - PAIS.

Destaca-se que conforme Lei 13.019/2014, em seu artigo 57, existe possibilidade:

O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas,

mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

Este Termo de Aditivo tem o valor de repasse de R$3.265,32 (três mil duzentos e

sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Pede-se que este parecer seja encaminhado para a Procuradoria Governamental,

que deve fazer a mesma avaliação.

Atenciosamente,

Ann Christina B ic
Secretária de Desenvolviment

(
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PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
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Balneário Camboriú, 20 de setembro de 2018

PARECER DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO PARA TERMO DE ADITIVO

Avaliação de Plano de Trabalho da proponente Associação de Proteção

Acolhimento e Inclusão Social - PAIS, que busca atender o objeto de: atendimento

terapêutico individual e em grupo para famílias de Balneário Camboriú encaminhadas

através dos órgãos competentes, demanda espontânea e Poder Judiciário, bem como

oferecer atendimentos multidisciplinares que visem a prevenção, o resgate e a diminuição

de danos psicológicos.

Esta Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, por sua Secretária, Anna

Christina Barichello, dá o parecer favorável às ações propostas em Plano de Trabalho

apresentado, viabilizando repasse financeiro de R$3.265,32 do Fundo Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente.

Esclarece viabilidade em confecção de Termo de Aditivo, por artigo 57 da Lei

13.019/2014.

Atenciosamente,

Anna Christina B c o
S cretária de Desenvolvimento e Inclusão Social

Balneârio Camboriú - Capital Catarlnense do Turismo - CNPJ 83.102.285f0001-G7
Rua 2000, nO 1380 - Centro - CEP 88330-468 - (47)3363-2745
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1 - PROPONENTE - OSC.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

PLANO DE TRABALHO

crndco.
8a.Lne6rlo Co.rnboru.l

1.1.ENTIDADE PROPONENTE: 1.2. CNPJ:

Associação de Proteção Acolhimento e Inclusão Social/PAIS 10213.178/0001-74

1.3. ENDEREÇO e CEP:

Rua Bom Retiro n 1251 Bairro dos Municípios 1CEP 88337-420

1.4. CIDADE: 1.5. U.F: 1.6. DATA DE 1.7. DDD/TELEFONE:
CONSTITUiÇÃO: 1.8. E.MAIL:
12 de maio de 2008 pa isbci ncl usa osocia 1@live.comBalneário Camboriú S~

1.9. SITE: paisbc.org

1.10. NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): 1.11. CPF:035.858.069.29
Eduardo de Camargo Assis 1.12.C.I.IÓRGÃO EXPEDIDOR:

4.366.529 SSP/SC

1.13. ENDEREÇO DA OSC:
Rua Bom Retiro n 1251 Bairro dos Municípios

1.14. CIDADE: 1.15. U.F: 1.16. CEP: 1.17. DDD/TELEFONE:47 33984949

1.18.E.MAIL

Balneário Camboriú SC 88337.420 pa isbc inc lusa osoc ia1@live.com

1.19. SITE: paisbc.org

2 - DESCRICÃO DO PROJETO.

2.1 TíTULO DO PROJETO:
PROGRAMA DE PROTEÇÃO ACOLHIMENTO E
INCLUSÃO SOCIAL - PAIS, OFICINA TERAPÊUTICA
E DE GERAÇAO DE RENDA, ESCOLA DE PAIS E
PAPO RETO.

2.2 PERíODO DE EXECUÇÃO:

Inicio: 01/08/2018

Término:31/08/2018

Rua 1822, n01510 - Casa dos Conselhos I Bairro Centro - SC I CEPo 88.330-4841 Fone: +55473367.0129
cmdcabal nea riocam bori u@gmail.com
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2.3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto deste Plano de Trabalho objetiva proporcionar atendimento terapêutico individual e em grupo
para famílias de Balneário Camboriú encaminhadas através dos Órgãos Competentes, demanda
espontânea e Poder Judiciário, bem como oferecer atendimentos multidisciplinares que visem a
prevenção, o resgate e a diminuição de danos psicológicos. (Relatório Diagnóstico da Situação da
Criança e do Adolescente do Municipio de Balneário Camboriú, 2016).

2.4 • descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público
relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico
da realidade local e seu nexo com as atividades ou metas da parceria:

O Município de Balneário Camboriú é um pólo turistico e grande parte de sua economia é

movimentada por esta atividade. Ainda, é uma das cidades catarinenses que recebe a maior demanda

de turistas e, em virtude desse fato e de ser um grande gerador de empregos, muitas pessoas migram

para a cidade, na tentativa de buscar, de maneira geral, uma maior qualidade de vida.

Todavia, em virtude da sazonal idade que ocorre neste setor em meses de baixa temporada,

estas famílias que migram acabam não sendo absorvidas pelo mercado de trabalho e ficam assim às

margens, à espera da próxima temporada. Assim, permanecem residindo no Munícípio em condições

precárias.

Com isto, nos deparamos com uma realidade de desemprego e consequentemente violência,

conflitos familiares, violação de direitos, exploração sexual de adolescentes, uso e tráfico de drogas

licitas e ilícitas. Essa realidade, por sua vez, envolve as famílias e suas crianças e adolescentes, que

encontram no tráfico de drogas uma sobrevivência, além da exploração sexual comercial, uso de álcool,

que acabam produzindo violência doméstica e abandono dos filhos.

Com o passar dos anos a demanda de atendimentos vem só aumentando, justificando a

integração entre Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, rede de educação e Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Rede de Atendimento.

O Programa PAIS foi desenvolvido justamente para se contrapor a esta realidade e ofertar as

familias - em especial crianças e adolescentes - a oportunidade de garantir a manutenção de seus

direitos e desta família poder se estruturar, através de um serviço de convivência e fortalecimento de

vínculos, conforme prevê o Relatório Diagnóstico da Sítuação da Criança e do Adolescente do Municipio

de Balneário Camboriú, 2016

A descrição do objeto oferece um trabalho de apoio psicossocial, multidisciplinar e preventivo

para famílias que estejam vivenciando conflitos que envolvam crianças e/ou adolescentes em seu

Rua 1822, n01510 - Casa dos Conselhos I Bairro Centro - SC I CEPo 88.330-4841 Fone: +55473367.0129
emdeaba Ineari otam boriu@gmail.com
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contexto familiar, escolar e social. Neste nove anos de apoio psicossocial foram realizados 9.566 (nove

mil quinhentos e sessenta e seis) atendimentos individuais as crianças, adolescentes e suas famílias,

que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

Dentro deste objetivo contempla também familias que estão associadas à baíxa renda

indívidual e familiar, com o Programa Oficina Terapêutica e de Geração de Renda, complementando o

tratamento terapêutico. Esta oficina proporciona também a socialização, interação e a disciplina. A

oficina terapêutica é supervisionada por uma psicóloga que coloca seu tempo como contrapartida,

acompanhando assim o paciente que està em fila de espera para o atendimento.

Neste PLANO DE TRABALHO também objetiva, através de uma solicitação do departamento

de juventude do municipio, atendendo o desespero da diretora da escola Estadual Professora Francisca

Alvez Gevaerd, diante dos casos de automutilação, sexo e conflitos familiares. Tem como objetivo geral

criar um espaço nas dependências do colégio de acolhimento aos jovens e suas demandas,

denominado Papo Reto. As abordagens são permeadas pela terapia cognitiva comportamental.

No mês de agosto/2018, compreendendo a expertise da equipe técnica da associação no que

tange sofrimentos psicológicos como depressão, conflitos familiares e suicídio, a Assocíação PAIS

prestou trabalho voltado ao Projeto "Abraço a Vida". As metas nesta parceria foram a elaboração do

fluxo dos atendimentos formação dos voluntàrios e também a realização de atendimentos telefônicos,

para os quais foi contratada uma profissional da àrea de Psicologia.

3 • CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo
estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter

Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das
etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados
para o atingimento das metas

Rua 1822, n"1510 - Casa dos Conselhos IBairro Centro - SC ICEPo 88.330-4841 Fone: +55473367.0129
cmdcabal nea riocam bori u@gmail.cam
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6 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

Receitas Previstas UNIDADE VALOR TOTAL
Termo de colaboração com o Fundo da 1 UNITÁRIO

R$ 3.265,32
infância e adolescência FMDCA R$ 3.265,32

I TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 3.265,32

Despesas previstas UNIDADE VALOR TOTAL
UNITÁRIO
(HORA)

Psicólogo clinico (20 horas semanais) 1 R$ 40,82 R$ 3.265,32

Parágrafo único: os valores contidos no quadro DESPESAS PREVISTAS, podem ser,

dependendo da necessidade remanejados entre eles, sendo permitido utilizar valores de

outras despesas para cobrir despesas especificas, desde que contemplado neste plano

de trabalho.

Despesas Previstas UNIDADE VALOR TOTAL
UNITARIO

1 Contratação pessoa fisica com qualificação em R$ 40.82 R$ 3.265,32
Psicologia (contrato de serviço autônomo) Monetária

I TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 3.265,32

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

I .
8 - DECLARAÇAO
Na qualidade de representante da convenen!e, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da
Lei, á ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:

a) Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são
membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municipios. (Art. 39, III da Lei
13.019/14)

b) Nenhum dos diretores incorre nas vedaçôes da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei
13.019/2014.

c) A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as
vedações dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.

d) A organização não tem dividas com o Poder Público;

Rua 1822, n01510 - Casa dos Conselhos I Bairro Centro. SC I CEP: 88.330-4841 Fone: +55473367.0129
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e) Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo
as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma
das vedações legais;

o A organização possui todos os documentos originais referentes ás cópias simples de documentos
apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de
residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da
assinatura da parceira, para fins de conferência;

g) A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como
proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a
administração pública não presta consultoria juridica, técnica, contábil, financeira ou operacional;

h) A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela
concedente destinados á consecução do objeto do acordo de cooperação;

i) A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais
e legais, especificas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende ás
convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes;

j) A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins
de convênio.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, -I:£.L de ,Ntn-J&de 2018.

({oJLÚttv Cl~k0
Assinatura do Ré' re;tante OSC

I I

9. APROVA ÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO INDEFERIDO

Rua 1822, n"1510 - Casa dos Conselhos I Bairro Centro - SC I CEPo 88.330-4841 Fone: +55 47 3367.0129
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