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Físico?
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,

Nome do Requerente

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

12.992.50310001-70

Código Único

229373
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Dados de Endereço
RUA PRAGA DAS BANDEIRAS, 77

Logradouro

,

Bairro

CENTRO

CEP

88350-050

Municipio

BAi..NEARIO

U,

SC

CAMBOR1U

Dados de Contato
E-Mail
Telefone

.
Observações
Te 001/2018 - FMAS I Te 01412018 - PMBC
AMA LITORAL

se

I

I
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Passo 13: Arquivar
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Passo 11: Setor - Tarefa9
Passo 14: Setor - Finalizar

Telefone: +55 47 32677000

Passo 12: Setor- Tarefa10
Passo 15:

Fim
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ESTADO DE SANTA CATARINA

BALNEARIQ

-

t: ':.S CAMBORlO

PREFEITURA DE BALNEÁRIO
lEI 13.019{2014

CAMBORIÚ

I - DADOS DA MINUTA
:\lll~IC PIO DE BAL~r.ARTOCUmORIlI

:"ro"úmerotio Termo-

TC 00112018-I;~I,\S I TC 01412018- p.\mC

1.1_ H;:\DO

~n:'"IClPAL DE ASSISTE~CIA

SOCIAL - nlAS

U _ Data: 14(1112018

1.2 - Gestor da PArceriA
L,\l:IlAIR

REIS

1.4 - Fnrma de l)inllgaçAo

da Parceria:

1.5 .Instrumenlu

O Edital de Chamamento
O Inexigibilidade
O Dispensa
1.6 -Il)E:"roTIFICAÇAO

de PHrt'fria:

O Termo de Fomento
X'Termo de Colaboração
O Acordo de Cooperação

1)0 Ol1.n:TO:

ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMiuAS
~

DO Fli:"ro"DODl!

P,riGES~OROA P.'RCERIA

Vl

.

au air R

15
GESTOR DE PARCERIA. FMAS
Declelo: 8.&41/2011

2 - COMISSÃO DE SELE ÃO
2.1 • Análise da Forma de m\'ulgaçAo

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

da Parceria:

2.2. AnAlise do Instrumento

de Parceria:

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

2J _ Obser\'açi'lcs:

2.4 - Assinaturas

Rua Olnamarca,

320

I Bairro

BALNEÁRIOCAMBORIÚ- CAPITAl CATARINHISE 00 TURISMO
<Ias Nações - SC I Cep 88.338-900 I Fone: .•SS 47 3267.70S4 I Fu: .•SS 47 3367.1826

www.balnearloCllmborlu.O<.80V.br
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FORMUI:ÁRIO

ESTADD DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRID

CAMBDRIÚ

L"13.019/2014
'~ÃO nElÇfrNúT'

P

• Decreto 8.48912017 Art. 24

3 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVEIU'IAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA
J.I - Análise da Forma de Divulgação da Parceria:

3.2 - Análise do Instrumento de Parceria:

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

2.3 - Ol»en'açOcs (Caso conclua pela pll~slbi[idade de celcbraçlio da parceria com ressal\'as. deverá fi administrador público sanar os
aspectos nssall'ados ou, mediante ato formal, justificar a prnervaçllo dnscs aspectos ou sua exclusão - Arl 35. ~ 20 da Ld Federal
1.01912014)

!

33 - Assinaturas

JoséFernand~
PO<1anan' 2
Se<:<elilno De Conlrol

q

4

.J
.
10rl UnlO'

ta~~,
8

e Tmn!i4>. PllOI-:a

I
4 - SECRETARIA DE ARTICULA
4.1 - Análise

tll!

Forma de Di\'ulgaçllo da Parceria:

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

AO
4.2. AnAlisedo Inslrumento de Parceria:

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

4.3 - Observaçiles:

4.3. AssinaturllS

Ru~ Dlnam~,ca, 120 I Bairrodao

BALNEÁRIO CAMBORIÚ' CAPITAL CATARINENSE DOTURISMO
Na.a~ •• se I Cep 8lI.138.900 I Fone: +5S 47 3267.7084 t Fu: +55 47 3367.1826 www.b~lnea.locambo.lu.s~.gov.b.
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P R E F E I T U R A

ESTADO DE SANTA CATARINA

BALNEARIO

PREFEITURA DE BALNEÁRIO
lEIl3i.019j2014

~SCAMBORlO

CAMBORIÚ

FOIiMULÁRIO PARA APROV

CHECK

l..IST

QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR E()JTAL DE CHAMAMENTO:
1) Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;
2) Minuta do EDITAL DE CHAMAMENTO, contendo como anexo: a minuta do termo de colaboração e
planos de trabalho preenchidos.
085: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via protocolo geral
do municlpio. Após aprovação devera ser feita a publicação do edital de chamamento em sitio oficial na internet.
Após 30 dias a comissão de seleção irá providenciar o processo de seleção para escolha da Organização da
sociedade civil. Após a seleção, a OSC vencedora será convocada para entregar documentos. que serão analisados
pela Comissão de Seleção, e se não estiver em situação de impedimento ou vedação, será encaminhado à
Procuradoria Geral do Municipio para Parecer Jurídico e se este for favorável, poderá assinar o tenno de
colaboração.
QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR INEXIGIBILIDADE
OU DISPENSA DE
CHAMAMENTO:
1) Fonnulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;
2) Justificativa assinada da INEXIGIBILIDADE ou da DISPENSA, nos moldes do arts. 30 e 31 da Lei
Federal13.019J2014;
3) Minuta do tenno de colaboração e plano de trabalho preenchidos;
4) Documentação da entidade.
08S: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via protocolo geral
do município. Após todas as aprovações necessárias, será encaminhado à Procuradoria Geral do Município para
Parecer Jurídico. Se este for favorável, deverá publicar o extraIO da inexigibilidade e aguardar 5 dias. Se não
houver recurso. ou se, houver este. for indeferido. a OSC poderá assinar o termo de colaboração. Após assinatura
do tenno, será necessário publicar o extrato do tenno para efetivação dos mesmos. (Lei 13.01912014 Art. 32 e
38)
QUANDO O INSTRUMENTO DE PARCERIA FOR ACORDO DE COOPERAÇÃO:
1) Fonnulário para Aprovação de minuta. preenchido e assinado;
2) Minuta do acordo de cooperação e plano de trabalho preenchidos;
3) Documentação da entidade.
08S: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados á Comissão de Seleção via protocolo geral
do município. Após aprovação deverá ser feita a publicação do extrato da inexigibilidade, aguardar 5 dias e
poderá ser assinado o acordo de cooperação. Após assinatura do acordo, será necessário publicar o extrato do
acordo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.019/2014 Art. 32 e 38)
Formulários, minutas podem ser encontrados no site abaixo.
hI t P:/lcnn t rola do ria. "a Inea rioca m ho riu. se.gllv .b r: HlIRO/contro lad oria!2J1

BALNEÁllIO

R~a Dinamarca.

320
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I Cep

CAM80RIÚ_
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I Fone:
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AMA LITORAL5C

Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal ~lei n!!4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual. lei n2 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei n!! 2.129/ 27/05/ 2013
CEBASn!!62, DE27/05/2015

Balneário Camboriú, 05 de novembro de 2018.

APROVADO

Oficio n" 084/2018

Brna. Sra.
Anna Christina Barriehello
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

A Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral

se.

CNPJ

08.825.233/0001-35, vem através deste solicitar prorrogação para mais doze (12) meses
da

Parceria

OOl/2018FMAS

SOCIOASSISTENCIAL

para

o

ano

de

2019

para

o ATENDIMENTO

DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMIUAS no valor de R$ 102.000,00

Justificamos tal solicitação por ser a única Organizaçào do Município que presta
este atendimento com este trabalho específico na área do transtorno do espectro autista
-TEA.

Certos da atenção, nos colocamos a disposiçào.
Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

-.

ranzOl

Presidente da AMA Litoral

se

Rua 2080, n~ 51, Bairro Centro- Balneário Ülmboriú/5C ~Fone: (047)3264-0244
CNPJ:08.825.233/0001 -35
E.mail: amalitoralsc@hotmail.com

•••
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

I' TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
FMAS 1 TÇ 014/2018 - PMBC.

AO TERMO

DE ÇOLABORAÇÃO

001/2018 -

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ,
POR INTERMÉDIO
DO FUNDO
MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO AMA LITOTAL.

o MUNICÍPIO

DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa juridica de direito público interno, com
CNPJ n" 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, nO 320, por intermédio da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social, doravante
denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pela Sra. Anna
Christina Barichello, Secretária e CPF n" 757.039.559-04 e a Associação de Pais e Amigos do Autista,
inscrita no CNPJ sob nO.08.825.233/0001-35, com sede à Rua 2.080, n" 5\ - Centro - Balneário
Camboriú, doravante denominada (o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pejo
Sr. Lino Carlos Franzoi, Presidente, residente na Av. Brasil, n° 3.590, AP 901 - Centro - Balneário
Camboriú. CPF n° 558.923.969.91 , resolvem celebrar o presente 1° TERMO ADITIVO ao Termo de
Colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nO 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 n° 2017028422, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
E. por este Termo de Aditamento, conforme fundamentado e autorizado em parecer jurídico pelo
interesse administrativo, constante nos autos, amparados pelo art. 57 da lei nO13.019/2014, combinado
com o art.65 inciso I alínea "h" - da lei federal n° 8.666/93, as partes signatárias e seus representantes
legais, assinam e fazem ainda, acordar o que segue:
I - DA ALTERAÇÃO

DE PRAZO: Fica acrescido 12 (doze) meses confOlme plano de trabalho anexo:

fi - DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da Parceria R$ 102.000,00
(cento e dois mil reais), passando o valor global do repasse à entidade constante no Termo de
Colaboração para R$ 203.999,70 (duzentos e três mil novecentos e noventa e nove reais e setenta
centavos), alterando o valor global de repasse de recursos pelo município, que fica distribuído conforme
novo Plano de trabalho anexo a este I° Termo aditivo.
111 - DA ALTERAÇÃO DAS METAS: Ficam alteradas as metas que passam a vigorar juntamente da
prorrogação deste Termo de Colaboração, conforme consta no novo Plano de Trabalho anexo. sendo
este peça indissociável deste referido tenno.

Ru~ om,marca.

120 I 8,,,ro

SAlNEÁRIO CAMIlOIlHJ. CAl'llAl CATARINHlsr DO TURISMO
da, N,çõ~ •. se I Ccp 88.n8-9oo I ,on.: +S5 47 J267,7084 I Fao: +55 47 3367.1826 www.b~lnp.aril..<.mboriu.«.&ov.br
P~g;na10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Sodal
Fundo Municipal de Assistência Social

IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão Orçamentário: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Unidade Orçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 4033 - Garantindo o Sistema Único de Assistência Social- SUAS
Ação: 2.123 - Fonnalização de Tennos de Parcerias com Organizações da Sociedade CivilDespesa: 281 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

FMAS

Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários.
v - Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento. em 03 vias de igual teor
e fom1a, para que possa produzir os devidos efeitos legais.
Balneário Camboriú, 14 de novembro de 2018.

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

BAlNEÁRIO

Rua Di~amarc".

320

I Bairro

das Naçõe5'

CAMBORIÚ.

SC t (el' 88.338.900

t

CAPITAL CATARINENSf

Fo~e: +SS 47 J261.1084
PoIgina 2/2

DO TURISMO
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AMA LITORAL5e
Assodação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal-lei

nl! 4977/26/02/2008

Utilidade Pública Estadual - lei nl! 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei

nl! 2.129/27/05/2013

CEBASnl! 62, DE 27/05/2015

Referência para Colaboração 01: Programa Socioassistencial de Defesa e Garantia de Direitos
para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas Famílias
1 - DESCRiÇÃO DO OBJETO
1.1 - TITULO DO OBJETO;

1.2 - PERioDO

DE EXECUÇÃO;

Início: 0110112019
ATENDIMENTO
SOCIOASSISTENCIAL
DE DEFESA
DIREITOS
PARA PESSOAS
COM TRANSTORNO
AUTISTA E SUAS FAMluAS.

E GARANTIA DE
DO ESPECTRO

1.3 -IDENTIFICAÇÃO
DO OBJETO; Programa 5ocioassistenclal
Transtorno
do Espec:tro Autista e suas Famflias.

1.4 - Descrição

do objeto,

público

a ser atendido

e realidade

Témtino: 31/1212019

ele Defesa e Garantia

de Di~tos

para Pessoas

com

local:

Público Atendido: Pessoas com transtorno do espectro autista e suas famllías, com renda per capita de até y,; salário mlnimo ou
renda familiar mensal total de até 03 salários minimos, conforme Decreto 6.135 de 20 de junho de 2007 que define os
parâmetros e critérios do Cadastro Único pala Programas Sociais do governo federal.
Realidade Local: A polftica de Assistência Social ê recente no municipio de Balneário Camboriú e os centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) não conseguem atender as especifiCidades da população com deficiência do espectro autista,
realizando assim a proteção social básica para a efetivação de direitos e a conslrução de novos direitos para a referida
população. Dianle desta realidade, o municipio busca a parreria com as Organizações da Sociedade Civil visando contribuir no
processo de transfOfmação da realidade local no âmbito do atendimento relacionado às pessoas com deficiência do espectro
autista e suas famflias.
1.4.1. - O atendimento socioassistencial
de defesa e garantia
autista e suas familias, deve ter as seguintes caracteristicas:

de direitos

para pessoas

com transtorno

do espectro

a - Constituir-se em um espaço coletivo dialélgico;
b - fortalecer a participação, autonomia e prolagonísmo 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 prolagonismo social;
e - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do
seu território elou do módulo assistencial, definido na NOIma Operacional Básica do Suas (NOBSUAS);
f. responsabilizar-se, sob coordenação do gestOl tocaI. pela organização da demanda e encaminhamentos dos usuários para a
rede de proteção instalada quando for o caso, no âmbito de território de atuação;
9 - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários. mantendo sigilo. respeitando o Código de ética dasJos
profissionais que executam os atendimentos;
h - funcionar no mínimo de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana. podendo realizar
atividades no periado noturno.
1.4.2. - A assIstência

prestada

Inclui as seguintes

atividades:

a bcd e -

Acolhida partiClJlarizada ou coletiva;
atendimento em grupos (com metodologia proposta pela esC);
atendimento em oficinas socioeducativas executadas por profissional de nlvel superior ou nivel médio;
visitas e atendimentos domiciliares;
atendimento à famma;
f - atividades comunitárias enfocando o fortalecimento familiar e comunilálio (escola, na comunidade ou quaisquer outras formas
de participação social);
g - desenvolvimento de açOes intersetoriais, principalmente com as áreas de assistência social, educação, saúde. previdência e

Rua 2080, n" 51, Bairro centro - Balneário (amboriú/5C

CNPJ: 08.825.233/0001-35
E-mail: amalitoralsc@hotmail.com

- Fone; (047) 3264-0244

\\

'-.\

AMA LITORAL 5e

Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - lei n2 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual -lei n2 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal- Lei n2 2.129/27/05/2013
CEBASn2 62, DE 27/05/2015
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h - FormaÇêo politico<idada 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 protagonisrno dos usuários na reivindicação dos direitos de cidadania:
k - qualificar as intervenções nos espaços de participação demoaática visando a participação social e comunitária do usuário:
1- potencializar o desenvolvimento de autonomia e autogestão do usuário atendido e suas famnias:
m - socialização dos conhecimentos produzidos junto aos diferentes atOJes da política de assistência social;
n - incidência na redução das vulnerabilidades e riscos sociais:
o - cursos de capacitação e grupos para profISSionais da Instituição com profissionais de área especifica à
necessidade de ínlefVenção/capatitação;

1.4.3. Recu~os
Humanos: A equipe
autista será composta por:

técrnca minima

para o atendimento

de 20 pessoas

com transtorno

do especlro

a - 01 (um/a) assistente social (minimo 30 horas semanais)
b - 02 (dois) profissionais
de nivel superior entre as seguintes categorias profissionais:
psicólogo/a, terapeuta
ocupacional, pedagogalo ou outraIo profissional necessário ao atendimento conforme Resolução CNAS nO 1712011.
(minimo 40 horas semanais)
c - 01 (um) profissional de nível médio, para equipe de apoio aos atendimentos. (40 horas semanais)

2 - CRONOGRAMA

DE EXECUÇÃO
2.3-INDICADOR

2.1-META

FISICO

2.4- DURAÇAO

'-2-

75% de participaçao das/os
usuárias/os em oficinas
socioeducativas

ESPECIFICAÇÃOI
LOCAUDADE

UNIDADE

Sede da OSC

Usuárias/os

80% Atendmento com
acompanhamento do
usuário (mensal)

5ededa

100% Atendimento de
atendimento familiar
(mensal)

5ededa

OSC

OSC

QUANTIDADE
(100%)

04

Atendiment
oIacompanh
amento

20

Atendirnent

06

o

70% de visitas e atendimentos
domiciliareshnés

100% Açao de Informação,
Comunicação e Defesa e
Garantia de Direitos (anual)

100% de Reuniões com a Rede
intersetorial (Assistência Social,
Educação e demais órgãos do
Sistema de Defesa e Garantia de
Direitos)
100% de Reuniões com
Usuária/os atendidos nos grupos
de PAIF nos Centros de
Referência de Assistência Social
-CRAS

Domicilio das/os
usuários atendidos

Domicilio

Sede da esc e
Comunidade

Atividade

A definir pela OSC

Reunião

centros de
Referência de
Assistência Social
-eRAS

Reunião

08

08

06

06

INICtO

0110112019

31J1212019

0110112019

3111212019

0110112019

01/0112019

01/0112019

CNPJ: 08.825,233{0001-35
E-mail: amalitoralsc@hotmail.com

3111212019

3111212019

31'1212019

0110112019

31/1212019

0110112019

31/1212019

3 - PLANO DE APLICAÇÃO

Rua 2080, n" 51, Bairro Centro - Balneário camboriuj5C

TÉRMtNO

- Fone: (047) 3264-0244

AMA LITORAL 5C
Assodação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal-

lei n!l 49n /26/02/2008

Utilidade Pública Estadual - Lei n!l 15.642/28/11/2011
Utilidade

Pública Federal - Lei n!l 2.129/ 27/05/

2013

CEBASn!l 62, DE 27/05/2015
3.1 - SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBIUZADO
ADMINISTRA
Ao PUBLICA

PELA

3.2.UNIDADE

3.3. QUANTIDADE

Rua 2080, n° 51, Bairro centro - Balneário (amboriú/SC - Fone: (047)3264-0244
CNPJ: 08.825.233/0001-35
E-mail: amalitoraisc@hotmail.com

AMA LITORALSC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal-lei

nº 4977/26/02/2008

Utilidade Pública Estadual - lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei

n!! 2.129/27/05/2013

CEBASn!! 62, DE 27/05/2015
Repasse mensal de recursos financeiros

3.4- ATIVIDADES

OU PROGRAMAS

Monetária

A SEREM EXECUTADOS

Oficina com usuários acompanhados
Atendimento

PELA CSC

3.5. UNIDADE

(mensal)

com acompanhamento

R$ 8.500.00

do usuário (mensal)

3.6-- QUANTIDADE

Oficina

04

Atendimento!

20

acompanhament
o
Atendimento

Familiar (mensal)

Ação de infom1ação. comunicação
de direitos (mensal)
Visita e Atendimento

e defesa e garantia

Domici~ar (mensal)

Reunião com gt1J?Osde usuários do PAlF nos CRAS (anual)
Reunião com a Rede Governamental
govemamental
(anual)

Indicadores

qualitativos

e quantitativos

para a aferição

e Não-

do cumprimento

Atendimento

06

Atividade

08

Domicilio

08

Grupo

06

Reunião

06

das melas ou de alteração

da realidade

local:

• Apresentação de relatório do Sistema informatizado disponibilizado pela política de assistência
forma: (Relatório 901 -Acompanhamento
dos programas sociais por periodo).

social do munícipio. da seguinte

- lista de presença dos usuários elou suas (amHias. com assinatura,
(atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções);

nas atividades realizadas

confirmando

a participaçao

- Relatório de execução de atividades realizadas, agenda dos profissionais

elou atividades (com datas e horários).

Além da apresentação

no mínímo

dos documentos

acima, a CSC dever.!l atender

os seguintes

itens:

- 75% de participaç30 das/os usuárias/os em oficinas socioeducativas;
- 80% Atendimento
- 100% Atendimento

com acompanhamento

do usuário (mensal);

familiar (mensal);

- 70% de visitas e atendimentos

domiciliares/mês

• 100% de Ação de Informação,

Comunicação

-100% de Reuniões com a Rede intersetorial
de Direitos);

e Defesa e Garantia de Direitos,
(Assistência

atividade comunitária/ano;

Social. Educação e demais órgãos do Sistema de Defesa e Garantia

- 100% de Reuni6es com usuárias/os

atendidos nos grupos de PA1F nos centros de Referenda

- 10% dos usuários estar participando

em espaços de deliberação

de Assistência

Social-

eRAS;

e exmlrofe social;

- 80% das familias de usuários, com renda per capita de até % salário minimo ou renda metlSaltotal
serem encaminhados para inserção ou atualização do Cadastro Único;

Rua 2080, n" 51, Bairro centro - Balneário (amboriú!SC
CNPJ: 08.82S.233{0001-35
E-mal!: amalitoralsc@hotmail.com

de até 03 salários mrnimos

- Fone: (047) 3264-0244

AMA UTORALse
Associação de Paise Amigos do Autista
Utilidade Pública Muniapal ~lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual-lei

nº 15.642/28/11/2011

Utilidade Püblica Federal -lei nº 2.129/27/05/201
CEBASnº 62, DE27/05/2015

4 - CRONOGRAMA
4.1- CONCEDENTE
ME

DE DESEMBOLSO (R$)

(REPASSE)
AN

F V

Exercício
2019

R$ 8.500,00

R$ 8.500,00

META

JUL

AGO

Exercfcío
2019

R$ 8.500,00

R$ 8.500,00

I 4.1.1 - TOTAL

GERAL CONCEDENTE:

M

A R

R$ 8.500,00

R$ 8.500,00
UT

ET

RS 8.500,00

M

RS 8.500,00

R$ 8.500,00

R$ 8.500,00

N V

OEZ

R$ 8.500,00

RS 8.500,00

R$ 102.000,00

4.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão Orçamentário.: 27000 • Fundo Municipal de Assistência Social;
Unidade Or amentária: 27001 Fundo Munici ai de Assistência Social Fun o: 8 • Assistência Social;

Rua 2080, n" 51, Bairro centro - Balneário (amboriú/5C
CNPJ: 08.825.233/0001-35
E-mait: amalitoralsc@hotmai1.com

- Fone: (047) 3264-0244

AMA LITORAL

se

Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal-

lei n!! 4977/26/02/2008

•

..•O

Utilidade Pública Estadual - lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Publica Federal-lei

oº 2.129/27/05/2013

CEBAS o!! 62, DE 27/05/2015
Subfunção: 244 - Assistência
Comunitária;
Programa: 4033 - Garantindo o Sistema Único de Assistência
Social - SUAS; Ação: 2.123 - Formalização de Termos de Parcerias com Organizações
da Sociedade Civil
• FMAS; Despesa: 3.3.S0.00.00 - Transferências
a Instituições
Privadas Sem Fins lucrativos;
Fonte de
recurso: 100000 • Recursos Ordinarios.

5 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS MENSAIS
5.1-Receitas

Previstas

5,2.UNIDADE

Repasse mensal de recursos financeiros

IS.1.1-TOTAl

5.5-Despesas
Assistente

GERAL RECEITAS:

Monetãrta

UNITÁRIO

5.4. TOTAL

R$ 8.500,00

R$102.000,oo

R$ 102.000,00

Previstas

Social (minimo

5.3-VALOR

5.6-UNIDADE
30 horas semanais)

5.7.VALOR

UNITÁRIO

5.8 - TOTAL

1

RS3.000,oo

R$ 36.000.00

1

RS 3.000,00

R$ 36.000,00

Profissionais de nível médio: agente social elou assistente
administrativo (40 horas semanais)

1

Ri

1.225.00

RS 14.700,00

Gasto malerial administrativo,

1

R$ 1.275,00

R$ 15.300,00

Profissional de nlvel superior entre as seguintes categorias
profissionaiS: psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogalo
ou outralo profissional que atenda a necessidade do serviço
ofertado, conforme Resolução 17 CNASJ2011. (minimo 40
horas semanais)
Serão 02 pror~~~nais de psicologia, sendo 20 horas
semanais cada Tofissional

consumo elou de terceiros

15.1.2 - TOTAL MENSAL DE DESPESAS:

6-QBSERVAÇÕES

R$ 8.500.00

GERAIS

Todas as ações desenvolvidas pela ose para o desenvolvimento das ações relacionadas à
parceria, devem estar pautadas pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e pela
Norma Operacional Básica (NOS/SUAS), como também, demais normativas e
regulamentações que norteiam o funcionamento dos serviços, programas, projetos e
beneficios socioassistenciais como política pública de defesa e garantia de direitos.
Alêm do atendimento aos itens 1.4.1 e 1.4,2 a ase deverá, sempre que identificar a ~
demanda, fazer os encaminhamentos, dos usuários e suas famílias, para a rede de serviços I~
socioassistenciais da Proteção Social Especial de Mêdia e Alta Complexidade, quando for o
caso, como tambêm, para as demais políticas públicas de defesa e garantia de direitos
'
implantadas na rede municipal.
A ose deverá trabalhar em parceria com os eRAS e o CREAS do município (definidos como
órgãos encaminhadores), no que se refere aos encaminhamentos de novos usuários para
inserção nos acompanhamentos.

Rua 2080, n. 51, 8airro (entro

- Balneário camboriô/5C

CNP1:08.825.233/0001-35
E.mail; amalitoralsc@hotmail.com

- Fone: (047) 3264--0244

"
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,
"

AMA LITORAL se
Assoctação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Munidpal-lei n'14977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - lei n'115.642128/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei

nl!

2.129/27{05/2013

CEBASn'l 62, DE 27/05/2015

Balneário Camboriú-SC, 05 de novembro de 2018.
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Assina
do e ese.ptanteOSC
Uno Carlos Fr nzoi

APROVAÇAo PELO CONCEDENTE
DEFERIDO (

)

INDEFERIDO (

Responsável pelo órgão repassador de recursos

Gestor da Parceria

Rua 2080, n° 51, Bairro Centro - Balneário C3mborlú/SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35
E-mail: amalitoralsc@hotmai1.com

- Fone: (047) 3264-0244

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NUMERODE INSeRI

o

COMPROVANTE

08.825.233/0001-35
MATRIZ

I
I

NOME EMPRESARIAl

, AMA LITORAL
~O

C

DE INSCRiÇÃO
CADASTRAL

E DE SITUAÇÃO

1610412007

se

DO ESTABEL£ClMENTO(NOIoIE

GOEDESCR

DE FANTASIA)

OOAATMOADEECO

ICAPRINCfPAL

psicossocial
e à saúde a portadores
dependência quimiea não especificadas anterionnente

87 .20-4-99 ~ Atividades

C

OATAOEABERT\JRA

IGO E DESCR

de assistência

o DAS ATlVIOAOES eco

de distúrbios

psíquicos,

deficiência

mental e

ICAS SECUNOAflIAS

Não infonnada
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~
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I
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I

O

_

II ~~

I
I"""OH'

MUNlClPlO
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------------
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I

I_O~
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AMA LITORAL
Associação

se

de Pais e Amigos

do Autista

Utilidade Pública Municipal -lei n" 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual -lei n!! 15.642/28/11/2011

Utilidade Pública Federal -lei nº 2.129/27/05/

2013

CEBA5 nº 62, OE 27/05/2015

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORR~NCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins. que a Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral

se e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei
n' 13.019, de 2014.
Nesse sentido, a citada entidade:
•
•
•

Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no
territ6rio 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 na qual
será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às
entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora
referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo
vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente
como dirigente e administrador público (art. 39,

~5'. da Lei n' 13.019, de 2014);
•

Não teve as contas rejeitadas pela administração publica nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas no art. 39, caput. inciso IV, alíneas ~ana "cn, da lei

n' 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 pública, 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
e, por fim, declaração de inidoneidade para participar 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 ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito)anos;
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, em decisão irrecorrivel. nos últimos 8 (oito) anos: julgada
responsável 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

~I
'\

AMA LITORALse
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal-lei

nº 4977/26/02/2008

Utilidade Pública Estadual -lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei

nº 2.129/ 27/05/ 2013

CEBA5 nº 62, DE 27/05/2015

de improbidade, enqua to
rarem os prazos estabelecidos nos incisos I, 11e 111do art.
12 da Lei nO8.429. de d j nho de 1992.
Balneário Camb

..

C, O d n

Uno Carlos FranzOl
Presidente da AMA LI

em ro de 2018.

AMA lITORAL5C
Associação de Pais e Amigos do Autista

Utilidade Pública Municipal-lei ng 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual -lei n2 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal -lei nº 2.129/ 27/05/2013

CEBA5n' 62, DE27/05/2015

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da ndentificação da organização da sociedade civil - OSC].

que:

•
Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do
MinistérioPúblico 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.

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza,
sejam constitufdas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e
justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria
simultaneamente como diriaente e administrador DúbJico(art. 39. EiSo da Lei nO13.019 de 2014):

RELAÇAO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES
DA ENTIDADE
Nome do dirigente e cargo
u:arteira de identidade, órgão
Endereço residencial,
elefone e
~ue
xpedidor e CPF
tno Canos Franzoi; Presidente
,G: 1.045.373-37 - SSPISC
venida Brasil. nO3590, apto 901.
PF: 558.923.969-91
:)<1tITO Centro, Balneário
::amboriulSC.
elefone: 999835253
Claudia Rocha dos Santos; Vice
Presidente

,G: 3468436B

;Greiee Hoeller; Primeira
~ecretária

,G:448B400
SSPISC
PF: 052.4BB.319-{)3

fAna Paula Antunes; Segunda
~ecretária

,G: 339203B2

SSPISC

PF; 564.241.750-91

SSPISC

..•.
PF: 898.267.809-53

"ua 1001, nO235, apto 54. Bairro
entro, Balneario CamboriulSC
elefone: 999160079 J 33668159
-mail: Não possui
venida Brasil. n° 2695, apto 504.
:>airroCentro. Balneário
~amboriulSC
elefone: 999726795
-mai1: areicehoeller85@amail.com
"ua Paulo Herost, nO19, bairro
::abeçudas, ItajailSC
elefone: 996953701/984867621
-mail: anaantunes5@hotmail.com

\

AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
nº 4977/26/02/2008

Utilidade Pública Municipal-lei
Utilidade Pública Estadual-lei

nº 15.642/28/11/2011

Utilidade Pública Federal-lei

nº 2.129/ 27/05/ 2013

CEBASnº 62, DE27/05/2015
Eduardo Engler da Frota;
rimeiro Tesoureiro

G: 5014207798 - SSP/SC
PF: 559.744.730-00

ua 224, rt' 85, apto 301, bairro
eia Praia, ltapemalSC

elefone: 33686464/999552222
eovana Michetle G. Lins
Reichardt; Segunda Tesoureira

G: 32541023 - SSP/SC
PF: 022.812.349-67

gela Lemes Correa; Diretora
ocial

G: 95577229 - SSPIPR
PF: 051.573.039-47

.mail: andreiafrota@terra.com.br
LIa Araranguá, nO637. bairro
unicipios, Balneário Camboriu/SC
elefone: 33639542/997243840
Brás Cubas, nO111, apto 103,
irro Nova Esperança, Balneário
arnboriuJSC
elefone: 33610713/991949165
.mail: angellemes_@hotmait.com
LIa

Ilca Araujo Harbs Couto; Diretora
e Projetos

G: 4536489 - SSP/SC
PF: 050.247.429-74

ua 990, rt' 283. apto 101, bairro
entro, Balneário Camboriu/SC
elefone: 984929709
..mail: imicouta@gmail.com

laudele da Rocha; Conselho
Fiscal

G:1067171767 - SSPIRS
PF:755.009.30Q.87

ua 990, nO250, apto 01, bairro
ntro. Balneário CamboriulSC
elefone: 984075743
..mail: Não possui

Milene Raquel G. Becker,
enselho Fiscal

G:7743511 - SSP/SC
PF: 023.658.360-38

ua 770, ri' 122, apto 01, bairro
entro. Balneário CamboriulSC

elefone: 33115018/984759859
..maU:

Palorna Ariane Moeller. Conselho
Iscal

G: 4626767 - SSP/SC
PF:043.809.109-46

ua Dom José, nO20, bairro Vila
eal. Balneário CamboriulSC
elefone: 991129467
-mail: paloma.moeller@gmail.com

Rodrigo Martins; Suplente

G: 3125566 - SSP/SC
PF: 862.292.149-20

uaDom Josê, nO426, apto 101,
irra Vila Real, Balneário
amboriulSC

elefone: 984334243/984697818
Crislene Regina Cassimiro;
Suplente

G:4125001-SSP/SC
PF: 069.758.939-00

-maU:
ua Lourival Cesário Pereira, sino,
irra Nova Esperança, Balneário
amboriulSC

elefone: 997524335/992335118
i: N-

~
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AMA LITORAL se
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal-lei nS! 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual -lei

nS!

15.642/28/11/2011

Utilidade Pública Federal-lei nS! 2.129/27/05/2013
CEBASnS! 62, DE27/05/2015
comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens. direitos e
valores.

Balneário Camboriu-SC, 05 de novembro de 2018.

Uno Carlos Fran i
Presidente da AMA

I oral

S

AMA LITORAL se
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal-lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual -lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei nº 2.129/ 27/05/2013
CEBASn9 62, DE 27/05/2015

DECLARAÇÃO DE CI~NCIA E CONCORDÃNCIA

Declaro que a Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral

se

está ciente e

concorda com as disposições previstas no PRIMEIRO Termo de Aditivo de prorrogação ao

Termo de {gt,~1J2018

- AMA Litoral e em seus anexos, bem como que se

responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados durante o processo de seleção.

Balneário Camboriú-SC. 05 de novembro de 2018.

l

I

.r-.,.•..•........................................
Uno Carlos Franz
Presidente da AMA Lito I C

AMA lITORAL

se

Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal-lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual -lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei nº 2.129/27/05/2013
CEBA5 n' 62, DE 27/05/2015

DECLARAÇÃO DE CI~NCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral SC está ciente e
concorda com as disposições previstas no PRIMEIRO Tenno de Aditivo de prorrogação ao
Termo de Fomento 00112018 - AMA Litoral e em seus anexos, bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados durante o processo de seleção.

Balneário Camboriú-SC, 05 de novembro de 2018.

.................... ..

.. ...••....•.•.

Lino Carlos Franzoi
Presidente da AMA Li oral SC

.

AMA lITORAL

se

Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal -lei n!!4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual -lei n9 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei n9 2.129/ 27/05/ 2013
CEBA5

n' 62.

DE 27/D5/2015

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDiÇÕES MATERIAIS

Declaro, em confonnidade com o art. 33. caput, inciso V. alínea "c
que a [identificação da organização da sociedade civil - OSC];

6
,

da Lei nO13.019, de 2014,

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou
projetos
previstos
na
parceria
e
o
cumprimento
das
metas
estabelecidas.
OU
pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas.
OU
dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou
projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende,
ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.
088: 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-SC, 05 de novembro de 2018.

Uno Carfos Fr
Presidente da AMA L to I SC

14111/2018

https:Jlwww.sifge.caixa.gov.brIEmpresaJCrf/Crf/FgeCFSlmprtmirPapel.asp

CAI

CAIXA ECONOMICA FEOERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

Razão Social:

08825233/0001-]5
AMA UTORAl se

Nome Fantasia:AMA
Endereço:
R JOAO

SEBASTIAO

CAMBORIU /

DOMINGOS

se I 88336-230

08 / NOVA ESPERANCA / BALNEARIO

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 Tempo 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: 30/10/2018 a 28/11/2018
Certificação Número: 2018103107001192261339

Infonnação obtida em 14/11/2018, às 14:26:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada

à verificação de autenticidade no site da caixa: www.caixa.gov.br

https://W'ww.sifge.cailQl.gov.br/EmpresalCrf/CrffFgeCFSlmprimirPapel.asp
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTloAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS

Nome{ra~sociaIl:

AMA UTORAlSC

CHPJ/CPF:

08.825.233/0001-35

lSolicitante sem 1nsaiç30 no ~

de Contribuintes

do ICMS/se)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante" que não consta da base de dados
da Seaetaria de Estado da Fazenda.
O nome e o O'F ou CNPJ lnfonnados pelo sorlCitante devem ser conferidos com a doaJ:mentaçllo pessoal do
portador.
Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de insaever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas,. é certificado
que não constam. na presente data. pendências em nome do contribuinte acima Identificado, relativas aos tributos,
divida ativa e demais dêbitos administrados pela 5ectetaria de Estado da Fazenda.
Dispositivo Legal:
N,Jmeroda renid30:
Datilde~o:
Validadi! {lei nt 39:18/66, Art.lSS,
modificado pelo artigo 18 da la n
15.510/11.1:
A auterltIddade dest3 certidão denri
bttII:/J-.wf~.br

Lei li! 3938/66" Art.154

"""_

16/10/2D1B 0'J:5&.18

se.- CHIfinnad;;a

na ~

•

~euria

de Estado da ~

lJ3 I~

Este doa8nefttD

no ~:

foi aWnado diaftal.,1eItte
18/lOI2Ol810:S9:07

I/npf"es$o f!fI\:

..

It- "

SANTA CATARlHA

CERIIDAo NEGA (,(bE I
DálrrDIlUNICI
rO

~"""~
.• PREFB1URA IlUMClPAL DE BALNEARIO CAIIIBORIU

BAlNEAIUO
CAMBCl'JU

Requerente:

_da

Fazenda

AMA LITORAL

N" 56537120

se
Identificação

~

N' ~

.•

Data:

18/1012018

Código:

144780

do Contribuinte

Nome:

AMAUTORALSC

Endereço:

RUAJOAO SEBASTlAODOMINGOS.8 - APTO. 901 WAR DO AllANTlCO - NOVA

Municipio:

BAJ.1'jEARlO
CAMBORIU

CEP:

88330-000

CNPJ/CPF:

08.825.23310001--35

UF:

se

Cõdõgo:

144700

Fmalidade da Certidão
Finalidade:
Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e Inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome,
relativas a tributos administradas pela Secretaria da Fazenda MuniciDal.
A'aceitação
desta certidão está condicionada
<http:J /www.balneariocamboriu.sc.gov.br>
•

à verificação

de sua autenticidade

na Internet,

no endereço

BA1.NEARJO CAMBORlU., 1a de outuIx'u de 2018.

Código de Controle da Certidão:

201856537

Esta certidão terá Validade pelo penado de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

°

CO"

Fag:.n.:;

PODER JUDICIÁRIO
JuSTIÇA

DO T~ABALHJ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

TRABALHISTAS

Nome: AMA LITORAL SC
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.825.233/0001-35

Certidão nO: 155893067/2018
Expedição:

10/08/2018,

às 16:57:48

Validade: 05/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição~
Certifica-se

que
AMA
LITORAL
se
(MATRIZE ~S),
inscrito (a) no CNPJ sob o nO
NÃO
CONSTA
do
Banco
Nacional de Devedores
08.825.233/0001-35,
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais da Trabalha e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No casa 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 juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória 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 Comissão de Conciliação Prévia.

11lt1l1l2018

PODER
TRIBUNAL DE.IIJSl1ÇA

8075739

JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Goman:a de Balneário CarNoiú

CERTIDÃO

~'",N'

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERnoAo N': 5898719

'i'

n~"
\0

Oro(.

FOLHA: 1/1

A vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder JuálCiário do Estado de Santa
catarina da Comarca de Balneãrio Gambaiü. com distribuição anterior à data de 17I09I2018. verffioou-se NADA
CONSTAR em nome de:

AMA LITORAL se, portador do CNPJ: 08.8252331QOO1~.•••••••••••••••••••••
u •.•••.••••
_.u

•••••••.•••••••••••••••••••••

OBSERVAÇOES,
a} para a emissão desta certidão. foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
b) os dados infonnados são de responsabiüdade

do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado

elou

destinatário;
e)a autenticidade deste documento poderá serconfirmada noendereçoelelr6nico
Certidões/Conferência de certidão;

hltp1fwww.ljsc.jus.bdportal.opção

d) paTa a Comarca da Capital. a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro GenlraJ, Eduardo Luz. Norte da
Ilha, F6rum Bancaria e DistJitaI do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a lei n° 11.10112005, com a inclusão das dasses extrajudiciais: 128.
Recuperação Extrajudicial e 20331 ~ Homologação de Recuperação Extrajudicial.
Gertifico finalmente Que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão foj emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Balneário C:amboriU. quinta.feira. 18 de outubro de 2018.

8075739
PEDIDO N°:

Ilm~llmlllllll

13/1112018

•

MINIST~RIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTlDAo NEGATIVA DE D~BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO
Nome: AMA LITORAL

se

CNPJ: 08.825.233/0001-35
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\ler
quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam

pendências

em seu nome, relativas

a créditos tributários

administrados

pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos

da administração

direta a ele vinculados.

Rafere-se

ã

situação

do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange indusive as contribuições sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br>ou<http:Jlwww.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN nO1.751. de 2/1012014.
Emitida às 11:52:42 do dia 1311112018 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 1210512019.
Código de controle da certidão: F98B.42B1.626C.3EE6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TíTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUiÇÃO
cAPiTULO I
DA DENOMINAÇÃO - SEDE -INSTITUiÇÃO lEGAL

TíTULO 11
DOS FINS E OBJETIVOS
Art. 2° - A AMA L1TORAl-SC, tem como objetivos principais e permanentes,
além de assistir seus beneficiârios, desenvolvendo programas de amparo, auxilio,
adaptação, reabilitação e inclusão da pessoa com distúrbio do aprendizado e
sindromes correlatas, sem distinção de sexo, condição sociai, credo politico e
religioso, e de promover e incentivar pesquisas sobre os distúrbios do aprendizado e
síndromes correlatas. os seguintes objetivos:

I - Incluir a pessoa com distúrbios do aprendizado e síndromes correlatas na
sociedade, através de sua situação social e da divulgação destes na comunidade,
mediante cursos, publicações e outros meios adequados;

" - Promover a inclusão da pessoa com distúrbios do aprendizado e síndromes
correlatas na escola regular, sempre que possível, bem como nos meios de prática
de esportes, lazer e recreação;

111
- Promover sua inclusão no mercado de trabalho;
IV - Promover a criação de centros especializados para tratamento adequado de
suas deficiências e sua reabilitação, através da utilização de todos os recursos
terapêuticos e da aplicação de enfoques multidisciplinares que lhes sejam
proveitosos;
V - Promover a criação de centros de trabalho protegido, para aquelas pessoas com
distúrbios do aprendizado e síndromes correlatas que não puderem ter acesso a
outra forma de profisSionalização, bem como para aqueles que não puderem ser
inclusos no mercado de trabalho;
VI - Promover a criação de núcleos de residências abrigadas;
VII - Promover a criação de centros educacionais adequados;
VIII - Promover a criação de centro e, ou, departamento de diagnóstico, orientação e
apoio as famílias;
IX - Promover a criação de centro ou unidade de treinamento de pessoal
especializado em educação ou habilitação para trabalhar com pessoas com
distúrbios do aprendizado e síndromes correlatas, bem como de seus pais e
familiares;
X - Promover a criação de centro ou departamento de estudos e pesquisa sobre os
distúrbios do aprendizado e síndromes correlatas;
XI - Criar os serviços de apoio necessários a consecução dos objetivos da
Associação;
XII - Orientar na busca junto aos poderes públicos do abastecimento dos
medicamentos necessários;
XIII - Buscar apoio junto aos poderes públicos municipais, estaduais e federais;
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XIV - Angariar fundos para a consecução de tais objetivos, e \
l
:
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XV - Difundir o principio de que as pessoas com distúrbi=!4!~ aprl'~dii'ado ••
I ,;
síndromes correlatas são educáveis e de que, como afirmam Ga"~~~gerin
.~o.,.o(..o"
"o oferecimento de programas educacionais adequados não e uma mãiii1estação da
/0
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generosidade publica, mas ao contrario, e uma reflexão de que essas pessoas

também tem o direito evidente a uma educação adequada", e de que com tal
oferecimento bem se cumpre o preceito constitucional de que a educação e um

direito de todos.
Art 3° - Para a consecução de seus objetivos a associação se propõe

especialmente a:
a)
Buscar os recursos financeiros necessários a sua manutenção e
desenvolvimento, através das contribuições periódicas de seus sócios, de

doações, subvenções de órgãos oficiais ou de entidades particulares e
campanhas ou promoções destinadas ao levantamento de fundos.
b)
Estabelecer intercambio com outras entidades congêneres oficiais ou
particulares, nacionais ou estrangeiras, de fins assistenciais ou cientificas.
c)
Interagir junto a organizações medicas, odontológicas, de assistência
psico-social, terapêuticas, educacionais, esportivas e outras, com o fim de
facilitar o acesso de pessoas com distúrbios do aprendizado e síndromes
correlatas aos serviços especializados e aos benefícios tecnológicos,
científicos , educacionais e sociais, pelo quais se lhes promove o
desenvolvimento de sua saúde, de suas potencialidades e habilidades
individuais, estimulando a cooperação da comunidade, através de sua
sensibilização e assistência interativa.

d)
Apoiar centros, unidades ou programas de formação e treinamento de
pessoal especializado, especialmente no campo da psicologia, da saúde e da
educação, bem como apoiar a criação e o desenvolvimento de centros ou
quaisquer unidade de estudos e pesquisas sobre os distúrbios do
aprendizado e síndromes correlatas e de centros, escolas ou quaisquer
outras unidades especializadas na recuperação e habilitação destas pessoas.
e)
Realizar, com autorização da assembléia geral, quaisquer outras
atividades necessárias a consecução de seus objetivos.
Parágrafo único. O apoio a que se refere a alinea "d "poderá ser dispensada
tanto a instituições publicas ou privadas e, quando importar em assistência
financeira ou empréstimo ou doação de materiais ou equipamentos, devera ser
objeto de convenio, cuja a eficácia dependera de previa autorização ou
homologação posterior da assembléia geral.

TíTULO IIJ
DO QUADRO SOCIAL
CAPITULO I
SÓCIOS E MEMBROS DA INSTITUIÇAO

Seção I
Dos Sócios
Art. 4° - Serão sacias as pessoas sem impedimento legal, que tenham
interesse pelos objetivos da associação e que preencham os requisitos previstos

neste estatuto.
Parágrafo 1°. O quadro social será composto das seguintes categorias de
sócios

a)

Sócios fundadores, aqueles que participaram da fundação da

associação

e da aprovação

do presente estatuto e que

contribuem

periodicamente por valores fixados pela associação;
b)
Sócios contribuintes, aqueles que se sujeitam a contribuição periódica
fixada pela associação, que usufruam ou não de seus serviços;
c)
Sócios beneméritos, aqueles que, não sendo sócios contribuintes, se
distinguem por relevantes serviços prestados a associação, ou pela
significativa contribuição a formação de seu patrimônio, ou por ações
meritórias em favor da pessoa com distúrbios do aprendizado e síndromes
correlatas;
d)
Sócios honorários, aqueles que, não sendo sócios contribuintes, nem
beneméritos mereçam da associação este titulo, por sua notória atividade
social ou cientifica em beneficio geral da comunidade ou da pessoa com
distúrbiosdo aprendizado e síndromes correlatas.
Parágrafo 2° A admissão de sócios contribuintes será feita mediante

aprovação da diretoria.
Parágrafo 3° A readmissão de sócio que tenha sido excluído por ter praticado
infração ao presente estatuto, dependera de aprovação pela diretoria de proposta
fundamentada pelo ex-sócio e mais três sócios com direito a voto.
Parágrafo 4° A admissão dos sócios beneméritos e honorários despendera da

aceitação pelos mesmos de tal titulo.
Parágrafo 5° Os sócios não respondem pessoalmente, nem subsidiariamente,

pelas obrigações contraidas pela associação.
Parágrafo 6° as pessoas com distúrbios do aprendizado e síndromes
correlatas são os beneficiários da associação, quer seus pais ou representantes
legais estejam ou não a ela associados.
Parágrafo 70 Apenas os sócios fundadores e os sócios contribuintes, pais de
pessoas com distúrbios do aprendizado e síndromes correlatas e que estejam em \- '
dia com suas obrigações sociais, poderão desempenhar a Presidência e a Vice- \
Presidente da Associação.
Art. 5° - São direitos dos sócios contribuintes e dos sócios fundadores,que ~

estejam em dia com suas obrigações sociais
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Participar da Assembléia Geral, com direito de voto; \~
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b)
Colaborar nos !,abalhos da associação apresentando 'I£t~ttõ,,\:O~-1D
e temas para dlscussao;
-~
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c)
Participar das diferenças comissões técnicas, de estudo ou de trabaiho
que venham a ser organizadas pela associação, em caráter temporário ou

permanente;
d)

Convocar a assembléia geral extraordinária através de requerimento

dirigido ao presidente da associação e subscrfto por cinco sócios, observadas
a disposições deste estatuto;
e)
Protestar, por escrito, junto a diretoria, contra os atos ou ações que,
praticadas pelos dirigentes da associação, sejam reputadas contrarias aos
direitos dos sócios, aos princípios da dignidade ou aos direitos dos sócios,

aos princípios da dignidade ou aos fins da associação; e
f)
Votar e ser votado para cargos da diretoria e do conselho fiscal e
consultivo, observado o disposto no parágrafo 7° do artigo 4° deste estatuto.
Parágrafo 1°. Os sócios entraram em gozo dos direitos que lhes são
conferidos pelo presente estatuto e assumiram as obrigações correspondentes tão
logo efetuem o pagamento da primeira contribuição.
Parágrafo 2° Os sócios beneméritos e honorários não tem direito a voto, mas
tem o direito de participar da assembléia geral, com voz~bem como os direitos
enunciados nas alíneas "b" e "c" do artigo 5°, e o de ingresso na associação como
contribuintes, sem perda do titulo original.

Art. 6° - São deveres dos sócios:
a)
Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
b)
Satisfazer as contribuições periódicas e outros compromissos
financeiros ou de qualquer outra natureza assumidos com a associação; e
c)
Zelar pelo bom nome da associação, evitando ações ou situações que
deponham contra o seu conceito.

Parágrafo 1°. O não pagamento das contribuições periódicas a que se refere
a alínea "b" por um ano, acarretara a exclusão do sócio por ato da diretoria.
Parágrafo 2°. Os sócios beneméritos e os sócios honorários estão isentos da
contribuição periódica e de quaisquer outros compromissos financeiros para com a
associacão.
Art. 7° - O sócio cujo procedimento for considerado prejudicial a associação

poderá ser excluído do seu quadro social por deliberação da assembléia geral,
tomada com base em propostas fundamentada da diretoria ou de, pelo menos, cinco
sócios.

Art. 8° - E facultado aos sócios desligarem-se da associação a pedido,
mediante apresentação de declaração escrita.

o~~.
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TíTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DA INSTITUiÇÃO
CAPiTULO I
DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A INSTITUiÇÃO
Sessão I
Da Administração
Art. 9° - São órgãos da associação:

a)
b)
c)
d)

Assembléia Geral,
Diretoria,
Conselho Fiscai, e
Conselho Consultivo.
Sessão 11
Da Assembléia Geral

Art. 10 - A Assembléia Geral é o órgão soberano da associação que se
constitui pela reunião de sócios fundadores S, ou, contribuintes, em pleno gozo de
seus direitos, e reunir-58-á:
I - Ordinariamente, uma vez por ano, no mês de dezembro para eleição da
diretoria, do conselho fiscal e do consultivo, e para exame e aprovação do relatório e
da prestação de contas a ser apresentada pela diretoria relativos a cada exercício
social, bem como para deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse da
associação, na data aprazada pela diretoria no instrumento de convocação;

11- Extraordinariamente, sempre que convocado pela diretoria ou pelos
socios, na forma do artigo 5° letra "d".
I

Art. 11 - Compete a Assembléia Geral:
a)

Decidir sobre quaisquer assuntos que lhe forem encaminhados;

b)

Aprovar e alterar o estatuto, observando o disposto do artigo 29;

c)

Aprovar o regimento interno da associação;

d)

Eleger ou destituir os membros da diretoria, do conselho fiscal e do

conselho consultivo;
e)
Deliberar sobre a dissolução da associação;
f)
Autorizar a aquisição de imóveis e o recebimento de doações que
possam importar ônus a associação;
g)
Autorizar a alienação de imóveis;

h)

Aprovar convênios;

i)
j)

Fixar o valor e a periodicidade das contribuições dos sócios;
Aprovar a admissão de sócios beneméritos e honorários; e

k)

Deliberar quanto aos casos omissos no presente estatuto.

Art. 12° - As deliberações assembiéia geral serão tomadas por malona
simples dos membros presentes, exceto quanto a reforma do estatuto, que exige a\;

observância do disposto no artigo 29 do mesmo.
Parágrafo Único. Não poderá votar o associado quanto a matéria de seu
interesse particular.

Art. 13° - A convocação da Assembléia Geral será feita por edital afixado na
sede da. associação, ou mediante notificação pessoal a cada associado, com
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Parágrafo Único. Para resolver questões urgentes prescindirá daquela
antecedência mínima a convocação, que, a ser reduzida a dois dias.
Art. 14° - Assembléia Geral reunir-58-á, em primeira convocação, no dia hora
e local determinados, com a presença de 50% dos sócios com direito a voto, 8, em
segunda e última convocação, trinta minutos após, com qualquer quorum.

Parágrafo 1°. Na ausência ou impedimento do presidente da associação, a
Assembléia Geral será presidida por seu vice-presidente, e. na ausência ou
impedimento de ambos, por associado indicado pelo plenário.
Parágrafo 2°. O secretario será designado pelo presidente da Assembléia
Geral.
Parágrafo 3°. Cada sócio terá direito a um voto.

TíTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
CAPITULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Seção I
Da Diretoria
Art. 15° - A Diretoria é órgão deliberativo e executivo da associação e
integrada pelos seguintes cargos, eleitos por dois anos permitida a reeleição.
a)
Presidente;
b)
Vice-presidente;
c)
1° Secretario;
d)
2' Secretario;
e)
1° Tesoureiro;
f)
2° Tesoureiro;
g)
Diretor Social;
h)
Diretor de Projetos.
Art. 16° - A Diretoria reunir-se-á nos quinze dias que seguirem a sua posse,
quando estabelecera a periodicidade com que se reunira ordinariamente.

I

Parágrafo Único. Extraordinariamente a Diretoria se reunirá mediante a
convocação do presidente ou de qualquer um de seus membros ou do conselho
fiscal.
Art. 17° - Compete a diretoria dirigir e administrar a Associação de acordo com
o estatuto e com as suas deliberações da Assembléia Geral, realizando todos os
atos necessários ao funCIonamento regular e a consecução dos objetivos da
entidade, bem como elaborar seu regimento interno e outro regulamentos
necessários.
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Seção 11
Do Presidente e Vice-Presidente
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Art. 18° Compete ao Presidente:
a)
b)

'~2'& _

Representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
Convocar e presidir as reuniões da diretoria;

c)
Convocar e presidir a Assembléia Geral, nos termos aprovados pela
diretoria;
d)
Apresentar a Assembléia Geral o relatório e prestações de contas
anual da diretoria;
e)

Decidir com o seu voto os casos de empate nas deliberações da

diretoria e da Assembléia Geral;
f)
Coordenar as atividades da Associação; e
g)
Delegar competéncias.
Art 19° - Compete ao Vice-presidente colaborar com o Presidente, substitui-Ia
em suas faltas ou impedimentos e executar outras tarefas que lhe sejam cometidas
pelo Regime Interno e pelo Presidente.
Seção 111
Do 1° Secretário e 2° Secretário
Art.20° - Compete ao 1° Secretario:
a)
b)

Superintender todos os serviços de secretaria;
Secretariar todas as reuniões da Diretoria, redigindo suas atas em livro

próprio;
c)
Fiscalizar e organizar a freqüência dos empregados da Associação.
Art.21° - Compete ao 2° Secretario.
a)
Substituir o 1° secretario em todas as suas faltas e impedimentos,
b)
Conservar e manter em ordem o arquivo da Associação,
c)
Manter em dia o regime do patrimônio da Associação,bem como
desempenhar outras tarefas que lhe sejam cometidas pela Diretoria ou pelo

Regimento Interno
Seção IV
Do 1° Tesoureiro e 2° Tesoureiro

Art. 22 - Compete ao 1° Tesoureiro:
a)

Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores da Associação, nos

limites fixados pela Diretoria, bem como os iivros de escrituração e
documentação que representem titulas de aquisição e propriedade dos bens
da Sociedade, e
b)
Assinar cheques e ordens de pagamento em conjunto com o
Presidente, ou com quem dele receber poderes para tanto;

c)

Dirigir a arrecadação da renda sociai e deposita-Ia ou aplica-Ia,

conforme o que determinar a Diretoria,

d)

j

Efetuar pagamentos, os quais deverão ser feitos em cheques

nominativos, sempre que possível,
e)
Manter em dia a escritura; ao da renda e da despesa da Associação,
f)
Fazer depósitos nos Bancos designados pela Diretoria, em nome da

Associação, de todas as importâncias que lhe forem confiadas, POdend]
manter ate um salário mínimo em caixa,
g)
Apresentar, mensalmente, a Diretoria, demonstrativo financeiro,

.

p

h)

Apresentar ao conselho fiscal todas as infonnações que lhe

Art.23 Compete ao 2° Tesoureiro:
a)
b)

4-:

Substituir o 1° tesoureiro em suas ausências e impedimentos,'~
Assessorar o 1° tesoureiro em seus trabalhos.
($

Seção V
Do Diretor Social
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comunidade em geral, com a finalidade prioritária de incluir a pessoa com
distúrbios do aprendizado e síndromes correlatas na sociedade e também
divulgar eventos e projetos da Associação;

Promover eventos de caráter cientifico com finalidade de divulgar

conhecimentos e técnicas sobre os distúrbios do aprendizado e síndromes

correlatas a pais, estudantes, educadores, profissionais da área e
comunidade em geral, bem como promover eventos com finalidade de

arrecadação de recursos para sobrevivência e crescimento da Associação.
Seção VI
Do Diretor de Projetos
Art. 25 - Compete ao diretor de projetos propor e coordenar, após a
aprovação da proposta pela Associação, projetos com a, finalidade de promover a
consecução dos objetivos da entidade.

CAPiTULO 11
DO ORGÃO FICALlZADOR
Seção I
Do Conselho Fiscal
Art.26 - O Conselho Fiscal será integrado por três membros efetivos e três
suplentes, pertencentes ou não ao quadro social e eleitos pela Assembléia Geral,
pelo período de dois anos, permitida a reeleição.

TíTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS E SUA FORMA DE APLICAÇÃO
CAPITULO I
RECURSOS FINANCEIROS

_
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Art. 24 - Compete ao Diretor Social:
a)
Difundir a Associação entre autoridades, Universidades, Empresas e

b)

J~

o.o,.

Art. 27 - Os recursos financeiros
poderão ser obtidos por:
I - Termos de Parceria, Convênios, Contratos e Acordos firmados com o

Poder Publico para o financiamento de projetos na área de atuação;
11 - Contratos e acordos firmados com a iniciativa privada, agencias nacionais
ou internacionais;

111
- Doações, legados e heranças;
IV - Rendimentos
e aplicações de seus
pertencentes ao patrimônio sob a sua administração;

ativos

financeiros

e outros,

V - Contribuições periódicas ou eventuais de seus associados;
VI - Recebimentos de direijos autorais;
VII - As doações orçamentárias ou subvenções, contribuições e auxilios não
destinados especificamente

a incorporações em seu patrimônio que venha a receber

de pessoas naturais ou juridicas, de direito publico ou privado, nacionais ou
estrangeiras;
VIII - As receitas patrimoniais resultantes da prestação de serviços, de
processos de auto-sustentação institucional;
IX - Outro meios que se verificar em factíveis e compatíveis com suas
finalidades e princípios de atuação
Parágrafo Único. A entidade não remunera, sob qualquer forma, os cargos de
sua Diretoria e do Conselho Fiscal, cujas atuações são inteiramente voluntárias e

gratuitas.
CAPITULO 11
PATRIMÓNIO
Seção I
Do Patrimônio
Art.28° - O patrimônio social será constituído
a)
Pelas contribuições periódicas dos sócios
subvenções, legados, rendas;

b)

ou terceíros,

doações,

Produtos de campanhas e promoções ou qualquer ou qualquer outro

auxilio e pelos bens que a sociedade venha a adquirir.
Parágrafo Único. O patrimônio social será aplicado exclusivamente
no desenvolvimento dos objetivos sociais.

no país e

TíTULO VII
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
Art.29' - Em caso de dissolução da Sociedade o seu patrimõnio social
revertera para entidade

congênere,

com personalidade

jurídica, sede e atividades

preponderantes no estado de Santa Catarina, devidamente registrada no Conselho
Nacional de Serviço Social do MEC.
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Art. 30° - O presente Estatuto pode ser reformado ~ qualquer tempo em :" ~~
Assembléia Geral especialmente convocada para este fim, par~y.15isão ~orqada por ..'" )-o~
vinte e cinco porcento (25%) de seus sócios, salvo quanto ao~fj~'2o
e ao
parágrafo 7° do artigo 4°, cuja alteração somente será possível porCieclsão tomada
por, no mínimo, dois terços dos sócios.
Art. 31° - As decisões da Diretoria serão tomadas por maioria simples, e, em
caso de empate, será considerada majorrtária a decisão que contar com o voto do
Presidente.
Art.32° - O presente Estatuto poderá ser regulamentado, no todo ou em parte,
por Regimento Interno.
Art. 33° - Para celebrar as parcerias previstas nesta lei, as organizações da

sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que
prevejam, expressamente: (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015).
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância
pública e social;

111 - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo património iiquido
seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos
desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
(Redação dada pela Lei n013.204, de 2015)
IV - escrituração de acordo com os principais fundamentais de contabilidade
e com as Normas Brasiieiras de Contabilidade; (Redação dada pela Lei n013.204, de
2015).
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AMA LITORAL
Associação de Pais c Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal- Lei n° 4977/26/0212008
Utilidade Pública Estadual- Lei n" 15.642/28/1 112011
Utilidade Pública Federal - Lei nO 2.129/ 27/05/2013
CEBAS Portaria N"62. de 27/05/2005

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMA LITORAL se
REALIZADANO DIA19 DE OUTUBRODE 2017

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete,

em primeira

chamada às dezenove horas e trinta minutos, reuniram-se em Assembleia Geral

Ordinaria na sede da AMA litoral se, Associação de Pais e Amigos do Autista, sita a rua
dois mil e oitenta no centro de Balneário Camboriú, os membros associados na
instituição. O Presidente Uno Carlos Franzoi deu as boas vindas aos presentes e deu
inicio aos trabalhos apresentando
o relatório de atividades da gestão 2015 à 2017,
sendo aprovada por unanimidade
pelos associados.
Da mesma forma o presidente
explanou a respeito das contas em exercício 2015/2017.
Previamente
analisadas
e
aprovadas
pelo conselho fiscal. Em seguida, o presidente
deu início as eleições da
diretoria exe.cutiva. Não havendo manifestação
o presidente fez a indicação de alguns
nomes, os quais foram aclamados por votação. Assim, foi eleita a Diretoria, com a seguinte
composição: Presidente: Uno Carlos Franzoi, corretor de seguros, Nacionalidade Brasileiro,
casado, portadora da cédula de identidade n2 1.045.373-37 e inscrito no CPF sob n2
558.923.969-91, residente a Avenida Brasil, n2 3590, apto 901, bairro Centro, Balneário
Camboriú/SC ; Vice-Presidente: Claudia Rocha dos Santos, corretora de imóveis, divorciada,
portadora da cédula de identidade n2 34664366 e inscrita no CPF sob n2 564.241.750-91,
residente à rua 1001, n2235, apto 54 Bairro Centro,; Primeira Secretária: Greice Hoeller,
vendedora, Nacionalidade Brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n2 4486400 e
inscrito no CPF sob n2 052.488.319-03, residente a Avenida Brasil, n22695, apto:504, bairro
Centro - Balneário Camboriú/SC;
Segunda Secretária: Ana Paula Antunes, vendedora,
Nacionalidade Brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade n2 33920362 e inscrito
no CPF sob 898.267.809-53, residente a rua Paulo Herbst, n219, bairro Cabeçudas -Itajaí /SC;
Primeiro Tesoureiro: Eduardo Engler da Frota, corretor de imóveis, Nacionalidade Brasileiro,
casado, portadora da cédula de identidade n2 5014207798 S5PjR5 e inscrito no CPF sob n2
559.744.730/00 residente à rua 224, n285, apto: 301, bairro Meia Praia -Itapema/SC; Segunda
Tesoureira: Geovana MicheJle G. Uns Reichardt, professora, Nacionalidade Brasileira, casada,
portadora da cédula de identidade nl! 32541023
e inscrito no CPF sob 022.812.349-67,
residente a rua Araranguá, n2637, bairro Municípios - Balneário Camboriú /SC; Diretora Social:
Ângela Lemes Correa, professora, Nacionalidade Brasileira, casada, portadora da cédula de
identidade n2 95577229 e inscrito no CPF sob n2 051.573.039-47, residente a rua Brás Cubas,
n2111, apto:l03, bairro Nova Esperança - Balneário Camborlú/SC; Diretora de Projetos Ilca
Araújo Harbs Couto, profissão do lar, Nacionalidade Brasileira, casada, portadora da cédula de
identidade n2 4536489 e inscrito no CPF sob n2 050.247.429-74, residente a rua 990, n2283,
apto:101, bairro Centro - Balneário Camboriú/SC; e para o Conselho Fiscal foram eleitos
Claudete da Rocha, profissão do lar, Nacionalidade Brasileira, divorciada, portadora da cédula
de identidade n2 1067171767 e inscrito no CPF sob n2 755.009.300-87, residente a rua 990,
n2250, apto:01, bairro Centro - Balneário Camboriú/SC; Milene Raquel G. Becker, profissão do
lar, Nacionalidade Brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n2 7743511 e inscrit
no CPF sob n2 023.658.360-38, residente a rua 770, n2122, apto:01, bairro Centro - Balneário
Camboriú/5C; Paloma Ariane Moeller e Silva, auxiliar administrativa, Nacionalidade Brasileira,
divorciada, portadora da cédula de identidade n2 4626767
e inscrito no CPF sob n2
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043.809.109-46,

residente a rua Dom José, nº20, bairro Vila Real-

I' F Ih

Balneário Camboriu/SC; e

como suplentes foram eleitos Rodrigo Martins. guarda municipal, Nacionalidade Brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade nº 3125566 e inscrito no CPF sob nº 862.292.149-

:

20, residente a rua Dom José, n2426, apto 101, bairro Vila Real - Balneário Camboriú/SC;
Crislene Regina Cassimiro, profissão do lar, Nacionalidade Brasileira, casada, portadora da
cédula de identidade

n!! 4125001

e inscrito no CPF sob nº 069.758.939-00,

residente
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Lourival Cesário Pereira, s/nº , bairro Nova Esperança- Balneário Camboriú/SC; Karina Pereira
Guirunas, profissão do lar, Nacionalidade Brasileira, casada, portadora da cédula de identidade
nº 4661187 e inscrito no CPFsob nQ 058.087.139-86, residente a rua Juvêncio Delfino da Silva,
nº12, bairro Nova Esperança- Balneário Camboriú/SC. Ficou então decidido por todos que
o mandato da Diretoria e do Conselho Fiscal será de vinte e quatro meses, iniciando,
portanto nesta data e encerrando no dia dezenove de outubro de dois mil e dezenove.
Tomando posse, os ovos diretores agradecem a confiança, e o presidente em
exercicio d por
Ice a 'a a reunião às vinte horas e trinta minutos.
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AMA LITORAL SC

Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal-lei
n~ 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - lei n~ 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBASn~ 62, DE 27/05/2015

RELAÇAO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nome do dirigente e cargo
~arteira de identidade, órgão
_ndereço residencial,
que
elefone e
xpedidor e CPF
ino Canos Franzoi; Presidente

G: 1.045.373-37 - SSP/SC
PF: 558.923.969--91

venida Brasil, n" 3590, apto 901.
~irro Centro, Balneário
amboriu/SC .

laudia Rocha dos Santos; Vice
Presidente

G: 34664366

Rua 1001, nO235, apto 54, Bairro
entro, Balneário CamboriulSC
elefone: 9991600791 33668159
E-mail: Não possui

Greice Hoeller. Primeira
:secretária

G: 4486400 SSP/SC
PF: 052.488.319-03

venida Brasil, nO2695, apto 504,
airro Centro, Balneário
amboriu/SC
elefone: 999726795

""na Paula Antunes; Segunda
Secretária

G:33920362
SSP/SC
PF: 898.267.809-53

ua Paulo Herbst, n" 19, bairro
abeçudas, ltajaílSC
elefone: 996953701/984867621
-mail: anaantunes5@hotmail.com

t:duardo Engler da Frota;
Primeiro Tesoureiro

SSP/SC
G:5014207798
PF: 559.744.730-00

lia 224, n° 85, apto 301, bairro
Y1eiaPraia, ltapema/SC
elefone: 33686464/999552222
-mail: andreiafrota@terra.com.br

Geovana Michelle G. Lins
Reichardt; Segunda Tesoureira

G:32541023
SSP/SC
PF: 022.612.349-<37

ua Araranguá, ri' 637, bairro
""unicipios, Balneário Camboriu/SC
elefane: 33639542/997243840
E-maíl:

Angeta Lemes Correa; Diretora
Social

G: 95577229 - SSPIPR
PF: 051.573.039-47

ua Brás Cubas, nO111, apto 103,
airro Nova Esperança, Balneário
amboriu/SC
elefane: 33610713/991949165
-mail: angellemes_@hotmail.com

lca Araujo Harbs Couto; Diretora

G: 4536469 - SSP/SC

ua 990, nO283, apto 101, bairro
entro, Balneário CamboriulSC
elefone: 984929709
-mail: imicouto@gmail.com
ua 990, nO250, apto 01, bairro
entro, Balneário CamboriulSC
elefone: 9B4075743
-maU: Não possui

.

SSP/SC

PF: 564.241.750-91

•

e Projetos

PF: 050.247.429-74

laudete da Rocha; Conselho

G:1067171767
SSP/RS
PF:755.009,30o-a7

iscal

Milene Raquel G. Becker.
Conselho Fiscal

G:7743511

SSP/SC

PF: 023.658.360.38

ua 770, nO122, apto 01, bairro
entro, Balneário CamboriulSC
elefane: 33115018/984759859
-mail:

milenebeckemiechelft])outlook.c
Paterna Ariane Moeller; Conselho
iscal

G: 4626767 - SSP/SC
PF:043.809.109-46

ua Dom José, n° 20, bairro Vila
eal, Balneário CamboriulSC
elefone:991129467
E-mail: paloma.moeller@gmail.com

AMA UTORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal- Lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual- Lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei nº 2.129/ 27/05/ 2013
CEBASnº 62, DE 27/05/2015
ROdrigo Martins; Suplente

~~: 3125566 - SSP/SC
PF: 862.292.149-20

Crislene Regina Cassimiro;
uplente

~~:4125001-SSP/SC
PF: 069.756.939-<>0

uaDom José, nO426, apto 101,
mirro Vila Real, Balneârio
amboriu/SC
elefone: 984334243/984697818
'~.;l.

arina Pereira Guirunas;
uplente

,,

j'lG: 4661167

SSP/SC
~PF: 056.067.139-ll6

ua Lourival Cesârio Pereira, sin°,
airro Nova Esperança, 8atneârio
amboriu/SC
elefone: 997524335/992335118
-mail: Não possui
Rua Juvencio Detfino da Silva, nO
12, bairro Nova Esperança,
alneário CamboriulSC
elefone: 99283650 I 84104855
-maU: Não possui

AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Publica Municipal- Lei n!! 4977/26/02/2008
Utilidade Publica Estadual - Lei n!! 1S.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal- Lei n2 2.129/ 27/05/ 2013
CEBASn!!62, DE 27/05/2015

RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE EXECUTORA

OME COMPLETO

PF
101.775.929-40

C
areia Novaes Luz Renda
ariane de Almeida Flores
organa Pavan

.725.089-54

NDEREÇO
SIDENCIAL
vertida Brasil. nO 3590. apto OI
entro, Balneário CamboriúlSC
na Cecilia Brandão. nO 286
airro Fazenda. ltajaílSC

35.086.430-34

ua 1900. n"300, apto 701
entro. Balneário CamboriúlSC

2.003.529-07

ua José Nocli da Cruz. nO 448airro Percquê, Porto Bel~SC
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NúMERO

I
I

DE lN$CRIÇAo

COMPROVANTE

08.825.233/0001-35
MATRIZ

DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DA.TA DE ABamJRA

1610412007

NOME EMPRESARIAl..

~MA UTORAL SC

:0

II~s

00 ESTAllEl.ECNENTO(NOMEDE FANTASIAj

COOIGOE DE~O

DAAllVVADE

CAPRlNCPAl

87.20-4-99 -Atividades de assistência pslcossoc::tal e à salide a portadores de distUrbios psíquicos. deficiência mental e
dependência qulmica não especificadas anterionnente

I
I

COOGO

E DESCFIJÇ:AO

DAS ATTVDADES

ECClNOun:As

SÊciiiÕÀRiAS

. Não infonnada
CODtGoEOESCRIÇÂODA

•••••~JURlDICA
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA

DE BALNEÁRIO

CAMBOR!Ú

PREFc

SECRETARIA DE CONTROLE
COVERNAMENTAL
E
TRANSPARÊNCIA

PÚBLICA

- Lei

Muniópa13815/2015

PARECER

JURÍDICO

n'.: 009/2018

Documento

de Origem:

Processo

Assunto:

20] 8040275

I" Tcmlo Aditivo de Prorrogação

Requerente:

Fundo Municipal

ao Tenno

de Assistência

001/2018 - FMAS

de Colaboração

Social-

AMA LITORAL

TERMO
ADITIVO
- TERMO
DE COLABORAÇÃO
PRORROGAÇÃO
- LEI 13.019/2014 - LEI 13.204/2015 - AMAEMAS - ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CHAMAMENTO
PÚBLICO - PRESTAÇÃO DE CmITAS.
I. DO RELATÓRIO
Traia-se

da documentação

Termo

Aditivo de ProlTogação

Social-

FMAS e a Associação
Quanto

ao Tenno

enviada

a esta secretaria,

de Colaboração

para análise e parecer jurídico

001/2017,

entre o Fundo Municipal

acerca do I J
de Assistcllcia

de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral.

ao lermo aditivo este encontra-so:

às fls. 06 e 07 do processü

e este dispõe dos seguintes

incisos:
I - a alteração

repasse

de prazo, sendo acrescido

11 - a alteração do valor global,
para R$ 203.999.70 ( ... );
1I1- a alteração

12 (doze) meses;

acrescido

de metas, passando

de R$ 102.000,00

( ... ), passado

a vigorar o pla!lO de trabalho

o valor global

do

anexo.

2. DA FU!\'DAMENTAÇÃO
2.1 DO TERMO DE ADITAMENTO
Quanto
processo,

ao amparo

DE PRORROGAÇÃO

legal para o Tenno

às fls. 06, quais sejam:

Aditivo

E SEU AMPARO

de ProlTogação,

art. 57 da Lei n". 13.019/2014,

LEGAL

constante

nos autos do presente

clc o art. 65, inciso I, alínea "h" da Lei

8.666193, estes não podem respaldar o objeto em questão, senão vejamos:
Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores
metas. mediante tenno aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.(Redação
pela Lei n" 13.204, de 2015).
Verifica-se
de trabalho

quanto

li

que o art. 57 da presente

alteração

lei, pennite

o termo aditivo apenas

de
dada

ali

para a revisão do plano

de valores ou de metas. não fazendo menção a uma prorrogação.

Quanto ao que dispõe o art. 65. inciso 1, alínea "b", da Lei 8.666/93, senão vejamos:
Art. 65. Os conTrato;; regidos por esta Lei poderão
justificativas, nos seguintes casos:

ser alterados,

1- unilateralmente peli;. Admin:stração:
srúTl'. l'A~ErF~Jt'RJRIDOS' ow,,:!,"t. I" Tl'R,m .~mnvo D£PKORKOGAÇ.\O_l"It.~s- AMA- ?RO(TS~O:-" ZOlS(o<0215 - fl.S 01104

Balne<lric Camborlú - Capital Calarin.ense do Turism" _ CNPJ 83.102.28510001.07
Roe D;n3rnarc~, 320 _ Paço Municipal- CEP 88338.900 - (47)3267-7071

com as devidas

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORfÚ
SECRETARIA DE CONTROLE
GOVERNAMENTAL
E
TRANSPARÊNCIA

PÚBLICA

- Lei

Municipal 3815/2015

[ ... J
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites pcnnitidos por esta Lei;
Verifica-se que o art. 65, incido I, alínea "b", da Lei 8.666/93. dispõe apenas dos contratos
firmados com a Administração Pública. que encontram-se e1encados no artigo I" da Lei 8.666/93. confonne
segue.
Art. I". Esta Lei estabelece nonnas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade. compras. alienações c locações
no âmbito dos Poderes da União. dos Estados. do Distrito Fedaal e dos Municípios. "'griJi)
nosso

Contudo, para as parcerias firmadas entre a Administração Pública e as organizações da
sociedade civil, deve-se observar o que dispõe a Lei 13.019/2014, senão vejamos:
"Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública l' as
organizações da sociedade civil, em regime de mÚtua cooperação. para a consecução
de finalidades de inleresse público e reciproco, mediante a execução de atividades ou de
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboracão, em tennos de fomento ou em acordos de cooperação: define diretrizes para a
política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e
altera as Leis nOs8.429. de 2 de junho de J992, e 9.790, de 23 de março de 1999.{Rcdação
dada pela Lei n° 13.204, de 2015)". *grifo nosso
Quanto ao amparo legal para a prorrogação da parceria. esta deve estar amparada no artigo 55
da Lei 13.019/2014. senão vejamos:
Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organiz.açãoda
sociedade civil. devidamente formalizada e justificada. a ser apresentada ã administração
pública em, no mínimo, trinta dias antes do tenno inicialmente previsto. (Redação dada pela
Lei nO13.204, de 2015) *grifo nosso
Ainda em seu parágrafo único:
Parágrafo único. .Ao. prorrogação de oficio da vigência do temlO de colaboração ou de
fomento deve ser feita peJa administração pública quando ela d.::r causa a atraso na
liberação de recursos fmanceiros. limitada ao exato período do atraso verificado. (Redação
dada pela Lei nO13.204_ de 2015)
Verifica-se que o pedido de prorrogação enquandra-se no que dispõe o ano 55.
não diz respeito a prorrogação de oficio.

COpUlo

posto que

2.2 DO PLANO DE TRABALHO
Quanto ao plano de trabalho. este deve seguir àquele apresentado pela Administração Pública.
confonne edital de Chamamento Público em 002/2017. Entretanto, verificou.se que o plano de trabalho
apresentado pela entidade para a prorrogação não está em conformidade com o disposto no edital.

~("GTr-
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ESTADO DE SANTA CATARlNA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBOR.!L'
SECH.ETARIA DE CONTROLE
GOVERNAMENTAL
E
TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA - Lei
Municipal

3815/2015

Verificou-se que algumas atividades, como por exemplo, o atendimento individual (semanal)
sofreu uma redução de 40 (quarenta) para 20 (vinte) atendimentos, ou seja. uma redução de 50%. que não
foram distribuídos para outras atividades, sem justificativa.
Ademais, em análise as prestações de contas apresentadas pela entidade foram apontadas
algumas inconsistências quanto aos repasses do FMAS e FMDCA, como segue.
2.3 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FMAS I FMCDA)-TERMO
DE COLABORAÇÃO 00112017
Em análise a homologação da prestação de contas referente ao repasse do FrvlAS, contatou-se
que a entidade não cumpriu as metas por ela estabelecidas no plano de trabalho.
Ademais. verificou-se que os relatórios de atendimento apresentados na homologação dos
r:,:passes da FMAS e da FMDCA são idênticos, o que gerou dúvidas quanto aos atendimentos prestados,
devendo a entidade prestar esclarecimentos.
Ainda em análise ao sistema municipal de saúde, OLOSTECH, realizou-se uma pesquisa de
alguns pacientes informados nos relatórios de atendimento da entidade e constatou-se que estes tambem
foram atendidos pelo sistema municipal de saúde, para as mesmas especialidades informadas nos relatórios
a~reselltados pela entidade. Em consulta a Secretaria de Saúde, obteve-se a informação que a entidade
também recebe um repasse por "credenciamento".
Diante das inconsistência5, dcve a entidade prestar
esclarecimentos. para que o pedido de prorrogação seja reanalisado,

3. DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta secretaria RECOMENDA A NÃO PRORROGAC\O
DE COLABORACÃO 00112018, proveniente do Chamamcnto Público 002/2017.

DO TERMO

Entretanto, caso a Administração Pública entenda pelo prorrogação da parceria, que esta seja
realizada em conformidade com a Redação Dada pela Lei 13.204/2015, por um período não superior a 6
(seis) meses, posto que serão revistos e adequados a legislação, os editais de chamamento para os Termos de
Colaboração. Tcnno de Fomento e Acordo de Cooperação. assim como os tennos de prorrogação para a
alteração da vigência e os termos aditivos para a revisão do plano de trabalho para a alteração de metas e
valores.
prazo de 6(seis) meses é tempo hábil para a Administração Pública. elaborar, publicar e
homologar novo edital de Chamamento Público.

o

Ademais, deve a entidade adequar o plano de trabalho apresentado para o período de 6 (seis)
meses, Ademais, recomenda-se que a entidade preste esclarecimentos quanto as inconsistências levantadas
referentes aos atendimentos prestados e informados nos relatórios das prestações de comas. Verificoll-se que
às fls. 22/23, o documento deve ser retificado, passando a constar TERMO DE COLABORAÇÃO.

~(:GTI' _ I'.-\RECER J(RilllDO

:,>',l109r.!018_

I'TER.\10

ADITIVO DE Pil.ORl\()(;AÇ,i.O - H1AS_ A:o.t,\_ PROCESSO :-;".2018f1.l0275_

--~=====--{I~~I
Balne.lirio CarnborliJ - Capital Catarinense
Rua. Dinamarca,

<!o Turismo, CNPJ 83.102.2.85/0001-07
320 _ P2ÇO Municipal - CE? t'S338-900 - (47) 3:<:67.7071
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ESTADO DE SAJ\JTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBOWÚ
SECRET ARfA DE CONTROLE
GOVERNAMENTAL
E
TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA - Lei
Municipal 3815/2015

4. DAS RECOMENDAÇÕES
Para a continuidade

dos trabalhos

e em atendimento

às políticas

públicas,

recomenda-se

o que

segue:
a) Recomenda-se

observar

o que dispõe

o art. 5°, da Lei 13.019/2014, o qual preconiza

que

a outras entidades, de acordo com os princípios "da legalidade, da legitimidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, du eficiencia e da ejicúcia ", a
participarem
do chamamento
público, conforme determina o art. 2", inciso XII da lai 13.019/2014, assim

deve ser oportunizado

como os artigos

23 e 24.
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

XII ~ chamamento
público:
procedimento destinado a selecionar organização da
sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou d~ fomt:nto. no
qual se garanta a observância dos princípios da isonomia. da legalidade. da impessoalidade.
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrmiva. da vinculação ao
instrumento convocatôrio, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claro~. obielivos e
simplificados que orientem os interessados ~ facilitem o acesso direto aos $('U~ ôrg:Ios e
instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nes{:> Lei.
(Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)
24. Exceto nas hipótcses previstas nest3 Lei. a cekbração d~ tt:rmo de colaboração ou
de fomento será precedida de chamamento público voltado a sekcionar organizações da
sociedade civil que tomem mais eficaz a execução do objeto. (Red<lção dada peln Lei n°
13.204. de 2015)
Al1.

b) Recomenda-se
prorrogação
trabalho

da vigência

e TERMO

da nomenclatura

ADITIVO

"TERMO

DE PRORROGAÇÃO

DE PRORROGAÇÃO",

para a revisão/alteração

para a

do plano de

quanto as metas e valores.
Ambos

PRORROGAÇÃO)
Pública.

a utilização

os

modelos

encontram-se

assim

como

no

(TERMO
a disposição
sítio

DE

da

(www.conbtroladoria.balneariocamboriu.sc.gov.br
c) Recomenda-se

observar

período de 2017, posto as inconsistências

PRORROGAÇÃO

na Secretaria

de Controle

Prefeitura

e

TERl\.10

Govemamcntal

Municipal

de

Balneário

as pre:stações
apuradas,

de contas

para posterior

apresentadas

pela entidade

providências.

S.M.J
Camboriú,

DE

Camboriú

) .

Este é o entendimento

Balneário

ADITl VO

e Transparência

17 de dezembro

de 2018.

Balneário Camborl(J - Capitat Catarlllellse do Turismo - CNPJ 83.102.28510001.07
Rua Dtnamarca, 320 _ Paço Municipal- CEP 88338.900 - (47)321>7-7071

referente

ao

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORrÚ
SECRETARIA DE CONTROLE
GOVERNAMENTAL
E
TRANSPARÊNCIA

PÚBLICA

- Lei

Municipal 3815/2015
;/

Encaminha-s

Procuradoria

do Município para análise c parecer final.

çjf~k
Assessora Jurídica do
Transparência Pública

ntrale Govemamentfil

e

Mal. 36.866/17 - OAB/Se 47.646

SCGTP_ P,~RH:[R JeRiRJOO

:-;'. 00912(11~.I" TI.II.MO ADn"J"O

Ferna
l\larchiori
Secretário do Controle o ernamentJ] e
Tra s a ência Pública
a ri la 35.413/17

DF.P1!OIlIl.OG'\ÇÁO - nus
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Balneário CamborlÍl- Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 83.102.285J0001-07
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PROCESSO:
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Ratifico

a análise

de fls. 51 realizada
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Controladoria
do Município,
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também como razões
deste
Parecer,
principalmente
as
inconsistências
no
plano de trabalho
apresentado,
em desconformidade
com o

edital, e também problemas

Bal.Camboriú,

na prestação

20 de dezembro

de contas.

de 2018.
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ESTADD DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

I' TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
FMAS / TC 014/2018 - PMBC.

AO TERMO

DE COLABORACÃO

OOl/2UI8 -

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ,
POR
INTERMÉDIO
DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO ;1MA.L1TOTAL.

o MUNICiPIO

DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa juridica de direito público interno, com
CNP J nO 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca. n" 320, por intermédio da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social, doravante
denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pela Sra. Anna
Christina Barichello, Secretária e CPF n" 757.039.559-04 e a Associação de Pais e Amigos do Autista,
inscrita no CNPJ sob n".08.825.233/0001-35. com sede à Rua 2.080, n" 51 - Centro - Balneário
Camboriú, doravante denominada (o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo
Sr. Lino Carlos Franzoi, Presidente, residente na Av. Brasil, nO3.590, AP 901 - Centro - Balneário
Camboriú, CPF nO558.923.969-91 , resolvem celebrara presente 1" TERMO ADITIVO ao Termo de
Colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n" 101, de 04 de maio de 2000, nas
correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei n" 13.019, de 31 de
julho de 2.014, consoante o processo administrativo n" 20 17028422, mediante as cláusulas c condições
seguintes:
E, por este Tenno de Aditamento, conforme fundamentado e autorizado em parecer jurídico pelo
interesse administrativo, constante nos autos, amparados pelo art. 57 da lei n° 13.019/2014, combinado
com o art.65 inciso I alínea "b" - da lei federal n" 8.666/93, as partes signatárias e seus representantes
legais, assinam e fazem ainda. acordar o que segue:
1- DA ALTERAÇÃO

DE PRAZO: Fica acrescido 12 (doze) meses conforme plano de trabalho anexo;

11- DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da Parceria R$ 102.000,00
(cento e dois mil reais), passando o valor global do repasse à entidade constante no Termo de
Colaboração para R$ 203.999,70 (duzentos e três mil novecentos e noventa e nove reais e setenta
centavos), alterando o valor global de repasse de recursos pelo município, que fica distribuído conforme
novo Plano de trabalho anexo a este 1° Termo aditivo.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

lU - DA ALTERAÇÃO DAS METAS: Ficam alteradas as metas que passam a vigorar juntamente da
prorrogação deste Termo de Colaboração, confomlc consta no novo Plano de Trabalho anexo, sendo
este peça indissociável deste referido tenno.
IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Unidade Orçamentária: 2700 I Fundo Municipal de Assistência Social

Subfullção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 4033 - Garantindo o Sistema Único de Assistência Social- SUAS
Ação: 2.123 - Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil ~ FMAS
Despesa: 281 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários.

v-

Ficam mantidas as demais disposições contratuais.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 vias de igual teor
e forma, para que possa produzir os devidos efeitos legais.
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Referência para Colaboração 01: Programa Socioassistencia! de Defesa e Garan
para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas Famílias

I

DO OBJETO

1.1 • TITULO DO OBJETO:

1.2 - PERIODO

DE EXECUÇÃO:

IniciO: 0110112019

ATENDIMENTO SOCtOASSISTENCIAL SE OEFESA E GARANTIA DE
DIREITOS PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA E SUAS FAMILIAS.

Término:
31/12/12019

1.3 -IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa Socloasslstenclal
Transtomo do Espectro Autista e suas Famlllas.

1.4 - Descrição

de Defesa e Garantia de DIreitos para Pessoas com

do objeto, público a ser atendido e realidade local:

Público AtendIdo: Pessoas com transtomo do espectro autista e suas famllias, com renda per capíta de até % salário mlnimo
ou renda familiar mensal total de até 03 salárlos mlnimos, conforme Decreto 6.135 de 20 de junho de 2007 que define os
parâmetros e critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal.
Realidade Locar: A política de Assistência Social é recente no municlpio de Balneário Camboriü e os Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) nao conseguem atender as especificidades da populaçao com deficiência do espectro autista,
realizando assim a proteçAo social básica para a efetlvaçao de direitos e a construçao de novos direitos para a referida
população. Diante desta realidade, o municlpio busca a parceria com as OrganizaçOes da Sociedade Civil visando contribuir no
processo de transformação da realidade local no âmbito do atendimento relacionado és pessoas com deficiência do espectro
autista e suas famllias.
1.4.1. - O atendimento socloassistenclal
de defesa e garantia de direItos para pessoas com transtorno
autista e suas familiaa, deve ter as seguintes caracterfstlcas:

do espectro

a - Constituir-se em um espaço coletivo dia!6gico;
b - fortalecer a participação, autonomia e protagonismo em movimentos sociais, organizações e grupos de
usuários; c - subsidiar a íntervençAo nas insUmcias e espaços de partil::ipaçao 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 eJou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional Básica do Suas (NOBSUAS);
f- responsabilizar-se, sob coordenaçao do gestor local, pela organização da demanda e encaminhamentos dos usuários para a
rede de proteção instalade quando for o caso, no âmbito de território de atuaçao;
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 mlnimo de 8:00 és 18:00 horas, em 02 (dOis) tumos, durante os cinco dias úteis da semana, pOdendo realizar
atividades no penOdo noturno.
- A assistêncIa

prestada Inclui as seguintes atividades:

e - Acolhida paniculartzada ou coletiva;
b - atendimento em grupos (com metodologia proposta pela OSC);
c - atendimento em oficinas socloeducativas executadas por profissional de nlvel superior ou nlvel
médio; d - visitas e alendimentos domiciliares;
e - atendimento é famllía;
f - atividades comunitárias enfocando o fortalecimento familiar e comunitário (escola, na comunidade ou quaisquer outras formas
de partlcipaçao social);
g - desenvolvimento de açOeslntersetorlais, principalmente com as áreas de assistência social, educaçao, saúde, previdência e

Rua 2080, n. 51, Bairro Centro - Balneário CBmboriü/SC - Fone: (047)3264-0244
CNPJ: 08.825.233/0001-35
E-mail: amalitoralsc@hotmail.com
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demais órglios do Sistema de Defesa e Garantia de Direitos;
h • Fonnaçao polltico-cidadli dos usuários e suas famHias, fazendo com Que tenham condições de buscar o reconhecimento de
novos direitos de cidadania e acesso a proteçao 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;
1- potenCializar o desenvolvimento de autonomia e autogestllo do usuário atendido e suas famllias;
m - sociafizaçllo dos conhecimentos produzidos junto aos diferentes alores da politica de assistência social;
n - incidência na reduçao das vulnerabilidades a riscos sociais;
o - cursos de capacitaçlio e grupos para profissiOnais da Instituição com profISSionais de área especlfica ã
necessidade de intervençAo/capacitaçllo;

1.4,3, Recursos Humanos: A equipe técnica
autista sera composta por:

minima

para o atendimento

de 20 pessoas

com transtomo

do espectro

a • 01 (um/a) assistente social (mlnimo 30 horas semanais)
b - 02 (dois) profissionais
de nlval superior entre as seguintes categorias profISSionais: psicólogo/a,
terapeuta
ocupacional, pedagogalo ou outrafo profissional necessario ao atendimento confonne Resoluçlio CNAS nO 1712011.
(mlnimo 40 horas semanais)
c.01 (um) profissional de nlvel médio, para equipe de apoio aos atendimentos. (20 horas semanais)

2 - CRONOGRAMA

DE EXECUÇÃO
2.3--INDICADOR

2.2.
ESPECIFICAÇÃO/
LOCALIDADE

2.1-META

UNIDADE

FISICO

QUANTIDADE
(100%)

75% de partiCipaçlio das/os
usutlrias/os em oficinas
socloeducativas

Sede da asc

75% de partiCipaçlio das
famlllas em grupos
especlficos(mensal)

Sede da ase

75% Visitas e
atendimentos domiciliares
(mensal)

Domicilio dos
usuários atendidos.

Domicilio

centros de
referencia de
assistência social
e ou escolas e ou
unido Bãsicas de
saude,
A definir pela ase

Atividade
comunitária

08

Reunill.o

08

100% atividade comunitária
(anual)

100% de Reuniões com a Rede
intersetorial (Assistência Social,
Educaçao e demais órgll.os do
Sistema de Defesa e Garantia de
Direitos)

20

Usuartos

Centros de
Referência de
Assistência Social
-eRAS

100% de ReuniOBs com
UsuariaJos atendidos nos grupos
de PAIF nos Centros de
Referência de Assistência Social
• eRAS

3 • PLANO DE APLICA

UsuáriaS/os

20

20

2.4. DURAÇAO
INICIO

TÉRMINO

0110112019

31/1212019

01f0112019

31/1212019

0110112019

31/1212019

\

08

Reunião

0110112019

31/121201g

0110112019

3111212019

0110112019

31/1212019

ÃO

3.1 • SERViÇO OU BEM A SER DISPONIBilIZADO
ADMINISTRA
ÃO PÚBLICA

PELA

3.2.UNIDADE

Rua 2080, n. 51, Bairro Centro - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 08.825.233/0001-35
E-mail: amalitoralsc@hotmail.com

3.3. QUANTIDADE

- Fone: (047) 3264-0244
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AMA LITORAL SC
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade Pública Municipal - lei n9 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - lei n2 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei

n!! 2.129/ 27/05/ 2013

CEBASn!! 62, DE 27/05/2015

3.4- ATIVIDADES OU PROGRAMAS A SEREM EXECUTADOS PELA OSC

3.5 - UNIDADE

Oficina com usuérios acompanhados (anual)
Atendimento individual (mensal)

Atendimento Familiar (mensal)
Oficina com famflias
Atividade comunitéria

Visita e Atendimento domiciliar (mensal)
Reuni!lo com grupos de usuárlos do PAIF nos CRAS (anual)
Reunh~o com a Rede Govemamental e N!logovemamental (anual)

Indicadores

qualitativos

e quantitativos

para a aferição do cumprimento

3.6- QUANTIDADE

Oficina

12

Atendimento

40

Atendimento

40

Oficina

12

Atividade

08

Domicilio

20

Grupo

06

Reuni!lo

06

das metas ou de alleraçao da realidade local:

- Apresentação de relatório do Sistema informatizado disponibilizado pela polllica de assistência social do municlpio. da seguinte
folTT1a:(Relatórlo 901 - Acompanhamento dos programas sociais por periodo).
- Usta de presença dos usuérios eJou suas famf!ias, com assinatura, confilTT1andoa participaçAo nas atividades realizadas
(atendimentos, reuniões, oficinas e IntervençOes);
- Relatório de execuçao de atividades realizadas, agenda dos profissionais eJou atividades (com datas e horários).
Além da apresentaçao

dos documentos

acima, a OSC devera atender no mlnlmo os seguintes

Itens:

- 75% de participação efetiva de usu"rios e famllias nos grupos ofertados;
• 20% dos usuários estar partICipando de espaços de deliberação e controle social;
- 50% dos usu"rios serem encaminhados para o serviço de convivência e fortalecimento de vlnculos do centro de referência de
assistência social do território em que mora;
- 80% das famnlas de usuános, com renda per capita de até 'h saléno mlnlmo ou renda mensal total de até 03 salános mln:\
serem encaminhados para InserçAo ou atualizaçao do Cadastro Único;
_100% das famihas acompanhadas IOsendas no sIStema Informatizado dispOnibilizado pela gestao da polltica de aSSIStência
social do munJclpJo.

Rua 2080, n. 51, Bairro Centro - Balneário camborlú/SC - Fone: (047) 3264.Q244
CNPJ: 08.825.233/0001-35
E-maU: amatltoralsc@hotmail.com
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4 - CRONOGRAMA
4.1. CONCEDENTE

Exere/clo
2019

(REPASSE)

R$ 8.600,00
JULHO
R$ 8.500,00

I 4.1.1

DE DESEMBOLSO (R$)

R$ 8.500,00
AGOSTO
R$ 8.500,00

- TOTAL GERAL CONCEDENTE:

R$ 8.500,00
SETEMBRO

R$ 8.500,00

R$ 8.500,00
OUTUBRO

RI 8.500,00

R$ 8.500,00

R$ 8.500,00

NOVEMBRO

DEZEMBRO

RI 8.500,00

RI 8.500,00

R$ 102.000,00

4.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão Orçamentário.: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orcamentárla: 27001 Fundo MuniciDal de Assistência Social Funcão: 8 - Assistência Social;

\

Rua 2080, n. 51, Bairro Centro - Balneário C3mborlú!SC.
CNPJ: 08.825.233/0001-35
E-mail: amalitoralsc@hotmall.com

Fone: (047)3264..(1244

.f,3

AMA LITORAL 5e
Associação de Pais e Amigos do Autista
Utilidade

Pública Municipal-lei

Utilidade

Pública Estadual .lei

Utilidade

Pública Federal-

nl! 4977/26/02/2008
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Subfunção: 244 - Assistência Comunitária; Programa: 4033 - Garantindo o Sistema Único de Assistência
Social - SUAS; Ação: 2.123 - Fonnalização de Tennos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil
- FMAS; Despesa: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos; Fonte de
recurso: 100000 - Recursos Ordinários.

5 - PREVISÃO DE DESPESAS

E RECErrAS MENSAIS

5.1-Receltas Previstas
Repasse mensal de recursos financeiros

IS.l.i.TOTAL

5.5-Despesas

5.2..uNIOAOE

5.3-VALOR UNITÁRIO

Monetária

R$ 8.500,00

5.4 -TOTAL
R$ 51.000,00

GERAL RECEITAS: R$102.000,00

5.S-UNIDADE

Previstas

5.7-VALOR UNITÁRIO

5.8 - TOTAL

Assistente Social (mlnimo 30 horas semanais)

1

R$3.000,OO

R$ 36.000,00

Profissional de nlvef superior entre as seguintes categorias
profissionais: pslc6togo, terapeuta ocupacional, pedagogalo
ou outralo profissional que atenda a necessidade do serviço
ofertado, conforme Resolução 17 CNASI2011. (mlnimo 40
horas semanais)

2

RS 3.000,00

R$ 36.000,00

Profissionais de nlvel médiO: agente social eJou assistente
administrativo 20 horas semanais)

1

R$ 1.300,00

R$ 15.600,00

Gasto malerial administrativo, consumo eJou de terceiros e
encaraos sociais, 130 e férias.

1

R$ 1.200,00

R$14.400,OO

Serao 02 profissionais de psicologia, sendo 20 horas
semanais cada prorlSSional

5.1.2 • TOTAL MENSAL DE DESPESAS:

6-OBSERVAÇOES

R$ 8.500,00

\-

GERAIS

Todas as ações desenvolvidas pela asc 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
beneficios socioassistenciais como política pública de defesa e garantia de direitos.
Além do atendimento aos itens 1.4.1 e 1.4.2 a OSC deverá, sempre que identificar a
demanda, fazer os encaminhamentos, dos usuários e suas famllias, 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 o CREAS do municlpio (definidos como

órgãos encaminhadores), no que se refere aos encaminhamentos de novos usuários para
inserção nos acompanhamentos.

Rua 2080, n. 51, Bairro Centro - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047)3264-0244
CNPJ: 08.825.233/0001-35
E-maU: amalitoralsc@hotmai1.com
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CEBASnº 62, DE27/05/2015

Balneário Camboriú-SC, 25 de Janeiro de 2019.
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a 2080, n° 51, Bairro Centro - Balneário Camboriú/SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35
E-mail: amalitoralsc@hotmail.com

- Fone: (047) 3264-0244
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Utilidade Pública Federal. Lei n2 2.129/ 27/05/ 2013-
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Utilidade Pública Municipal. lei n2 4977/26/02/2008
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