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I ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
"'I13.019/2014

PREfEITURA

BALNEARIO
CAMBORlO

1- DADOS DA MINUTA
Número do Termo-
TC 007/2018 - FMDCA / TC 008/2018 • PMBC

MUNlCIP10 DE BALNEARIO CAMBORIU

1.1- FUNDO MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. FMDCA

1.2 - Gestor da Parceria
ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO

1.3 - Data: 06/12/2018

1.5. Instrumento de Parceria:

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

•

1.4 - Forma de Divulgação da Parceria:

O Edital de Chamamento
O Inexigibilidade
O Dispensa
1.6. IDENTrFICAÇAO DO OBJETO:

Atendimento sociocultural a crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas
famflias, através da ofertas de atividades diversas para 22 crianças/adolescentes com idade de 07 a
14 anos .

2 • COMISSÃO DE SELE ÃO
2.1. Análise da Forma de Divulgação da Parceria:
O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

1.7. CARIM SSINATUR GESTOR DA PARCERIA

2.2. Análise do Instrumento de Parceria:

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

2.3 • Observações;

•
2.4. Assinaturas

BALNEÁRIOCAMBORIÚ- CAPITALCATARINEN$EDO TURISMO
R~a Dinamarca, 320 IBairro das Nações. SC ICep 88.llB.901J I FMe: +SS 47 3267.70B4 Ih~: +SS 47 ll67.1B26 www.balneariocambori~.sc.gov.b.
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1 ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
lEI 13.019/2014

••• ---FORMU[ÁRIO PARAuAPROVAÇÃo" DE MINUTÃ ~Decreto a.4ã912017 Art. 24

CHECK LlST

QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR EDITAL DE CHAMAMENTO:
I) 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 município. Após aprovação deverá ser feita a publicação do edital de chamamento
em sítio 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 Município para
Parecer Jurídico e se este for favorável, poderá assinar o termo de colaboração.

QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE
CHAMAMENTO:

I) Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;
2) Justificativa assinada da INEXIGIBILIDADE ou da DISPENSA, nos moldes do arts. 30 e 31 da

Lei Federal 13.019/2014;
3) Minuta do termo de colaboração e plano de trabalho preenchidos;
4) Documentação da entidade.

OBS: 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 extrato
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 termo, será necessário publicar o extrato
do termo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.019/2014 Art. 32 e 38)

QUANDO O INSTRUMENTO DE PARCERIA FOR ACORDO DE COOPERAÇÃO:
1) Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;
2) Minuta do acordo de cooperação e plano de trabalho preenchidos;
3) Documentação da entidade.

OBS: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados à 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
M. 32 e 38)

Formulários, minutas podem ser encontrados no site abaixo.
http://controladoria.balneariocamboriu.sc.gov.br:8080Jcontroladoria/231

BALNEÁRIO CAMBORIÚ. CAPITAL eATARINENSE DO TURISMO
Rua Oi""m ••.•:a. 320 I Sairia dos Naçae •• se I eep 88.338.900 I Fone: +S5 47 3267.1084 I Fax: ~5S 47 3367.1826 www.balnurloc;omborlu'S<:'8ov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCípIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-FMDCA

MINUTA DE TERMO ADITIVO DE TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL

l' TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO N' 007/2018 - FMDCA.
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ. POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO
SOCIAL, E A BIBLIOTECA
COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO
DAS NAÇÕES.

O MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa juridica de direito público
interno, com CNPJ n' 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n'
320, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social,
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato
representada pela senhora Anna Christina Barichello, Secretária de
Desenvolvimento e Inclusão Social, CPF 757.039.559-04, e a BiBLIOTECA
COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇÕES, inscrita no CNPJ sob n'
07.935.74010001-69, com sede na Rua Peru, n' 938 - Bairro das Nações, em
Balneário Camboriú, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, representada pela senhora Lias Menacho, Vice-Presidente da entidade,
inscrita no CPF 722.405.047-49, resolvem ajustar e celebrar, na data de
04/12/2018, o 1° TERMO ADITIVO ao Termo de Colaboração, em conformidade
com as normas legais vigentes, no que couber, regendo~sepelo disposto na Lei
Complementar nO 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei 13.019, de 31 dejulho

Balneário Camborlu _ Capital Calarinellse do Turismo _CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua Itália, 0.1.059 _ B. das Nações. CEP 88338-265 _ (41) 3363-2145



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-FMDCA

de 2014, consoante ao processo administrativo e mediante as seguintes cláusulas
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto de alteração do presente Termo Aditivo, o aditivo de prazo e
valores, conforme segue:

a) alteração do prazo de vlgencia do Termo de Colaboração 007/2018,
passando a vigorar até 31 de dezembro de 2019:

b) aditivo de R$ 79.054,92 a serem repassados conforme cronograma de
desembolso constante no Plano de Trabalho do referido aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA

Justifica-se a celebração do presente aditivo, tendo em vista a
importância da continuidade dos trabalhos realizados, conforme diagnóstico e
aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CMDCA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no Termo
de Colaboração originário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente
Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA. DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Termo será providenciada pela Administração
Pública Municipal, no Diário Oficial do Município, devendo ocorrer no prazo de até
20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

Balneário Camboriú _ Capital Catarinense do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001.07
Rua Itália, n' 1.059 _ B. das Nações • CEP 88338.265 - (47) 3363.2745



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIClplO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-FMDCA

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir,
por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se
contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e
legais efeitos.

Balneário Camboriú, 04 de Dezembro de 2018.

Assina!ura Representante da OSC

Balneário Camborlil- Capilal Catarinense do Turismo. CNPJ 83,102.28510001-07
Rua ltália. n.1.059 _ B. das Nações _ CEP 88338-265 _ (47) 3363.2745
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
FMDCA N° 007/2018

o Município de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e
Inclusão Social, considerando de interesse público e relevância social, torna público a
assinatura do l' Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC TC nO 007/2018, por
meio de CHAMAMENTO PÚBLICO N' 002/2017, Editat 002/2017/FMDCA, nos termos do
art. 31 da Lei Federal n' 13.019/2014, com a Biblioteca Comunitária Bem Viver, entidade
sem fins lucrativos para Desenvolvimento de um programa de atendimento sociocultural à
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, através da
oferta de atividades diversas para 22 crianças e adolescentes com idade de 7 à 14 anos,
contribuindo para a integração, socialização e melhor desempenho escolar,
prorrogando-se o prazo de vigência por igual período, passando a vigorar no período de
02/01/19 a 31/12/2019, bem como, aditamento de R$ 79.054,92 a serem repassados
conforme cronograma de desembolso anexo ao Plano de Trabalho.

O referido Aditivo do Termo de Colaboração estará disponível no endereço eletrônico:

hltp://controladoria.balneariocamboriu .sc.gov. br:8080/

Balneário Camboriú (SC), 04 de dezembro de 2018.

Balneário Camborlu - C~pll~1C~brlnense do Turismo. CNPJ 83.102.28510001-07
Rua itália, n"1.059 _ B. das Naçoes. CEP 88338-265 - (47) 3363.2745
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-FMDCA

OFIcIO N'201/CMDCN2018 Balneário Camboriú, 07 de Novembro de 2018.

Exma. Sra.
ANNA CHRISTINA BARICHELLO
MD. Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social e Gestora do FMDCA
Nesta

Excelentissima Secretária,

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - CMDCA, vem por meio deste ENCAMINHAR documentação da

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER para aditamento do Projeto Despertar, por

mais 12 (doze) meses, do TERMO DE COLABORAÇÃO - FMDCA NO007/2018.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

--==- .=. ~--==:s='=--~
~'(= . ~

DOUGLAkM>_UIRR -
---~p"re-cs-cic;d-CenCCt;-:e-d:7oC~ConselhoMunicipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Rua 1822, n01510 -Casa dos Conselhos I Bairro Centro. SC 1 CEP: 88.330-4841 Fone: +55473367.0129
cmdcabalneariocamboriu@gmail.com



BffiUOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇOES

Ler é Preciso

OFÍCIO 80/18

fimo. Sr.

Douglas Aguirre - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Balneário Camboriú - CMDCA

A Biblioteca Comunitária Bem Viver, entidade sem fins lucrativos, sito à
Rua Peru n° 938, Bairro das Nações, município de Balneário CamboriúlSC vem por
meio deste encaminhar documentação referente à solicitação de aditivo ao termo de
colaboração FMDCA 007/2018.

Atenciosamen te

Balneário Camboriú. 06 de novembro de 2018

Maria Ferrac ni Piconi
Coordenação- - Biblioteca Comunitária Bem Viver



BIBIJOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER DO BAIRRO DAS
NAÇÓES

Ler é Preciso

Balneário Camborlú, 06 de novembro de 2018

OFíCIO N. 78/18

PREFElTURAMUNlCIPAL DE BALNEÁRIo CAMBORIÚISC
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

IIMA.SRA.
CHRISTlNA BARICHEIJ.Q - Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social

A Biblioteca Comunitária Bem Viver do Bairro da Nações , entidade sem fins

lucrativos, CNPJ 07 935 74010001-69, sito à Rua Peru nO938, Bairro das Nações,

município de Balneário CamboriúlSC, desenvolve em parceria com o município o

projeto "DESPERTAR" cujo objetivo é o de promover a inclusão social e despertar em

seus participantes a conscientização de seu potencial para uma vida mais digna

através de atendimento sociocultural a crianças/adolescentes em situação de

vulnerabilidade social e suas famílias. Com a oferta de atividades diversas para 22

crianças/adolescentes com idade de 07 a 14 anos contribui para a integração,

socialização e consequentemente, melhor desempenho escolar. Para que possamos dar

continuidade das ações no ano de 2019, vimos mui respeitosamente solicitar a Vossa

Senhoria a prorrogação sem reajuste de valores, por doze meses da parceria

contempladas no Termo de Colaboração FMDCA n" 07/2018.

Segue em anexo:
• Valores mensais a serem repassados,
• Plano de Trabalho
• Declaração sobre instalações e condições materiais
• Declaração e relação dos dirigentes da entidade
• Declaração da não ocorrência de impedimentos
• Relação nominal da equipe executora
• Estatuto Social
• Atas de eleição de diretoria
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ

~'
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• Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
CRFIFGTS;

• Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da
união

• Certidão negativa de débitos estaduais
• Certidão negativa de débitos municipais
• Certidão negativa de ações trabalhistas
• Comprovante de endereço da entidade

Atenciosamente,

\N:0~
Lias Menacho

Vice-Presidente - Biblioteca Comunitária Bem Viver
do Bairro das Nações
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFElTURA DE BALNEÁRIO CAMBORlÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E d
DO ADOLESCENTE - CMDCA
FUNDOMUNICIPALDOSDIREITOSDA CRIANÇAE DOem. co..
ADOLESCENTE_ FMOCA Bain«'u'\oC:ombol"iu.

PlANO DETRABALHOBIBLIOTECABEMVIVER

1-PROPONENTE- ose.
.l-ENTIDADE PROPONENTE: BIBLIOTECACOMUNITÁRI,IJ1.2- CNPJ:07.935.740/0001-69
EMVIVER00 BAIRRODASNAÇÕES

1.3- ENDEREÇOe CEP:Endereço: Rua Peru n2 938, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC CEP88 338-105

.4. CIDADE: Balneárk 1.5- U.F 1.6- DATA O 1.7- OOD/TELEFONE:(47) 3360 3298/99949 1984
camboriú ~C ON5TITUlÇÃO: .8. E.MAlL:

06/04/200.
1.9- 511E:
ttps://www. facebook.com/bibliotecabemviver ?fref=ts

.10- NOME DO RESPONSÁVEL(Vice-Presidente da DSC), .11. CPF:722 405 04749
ias Menacho

.12. C.I. 4375889/ÓRGÃO EXPEDIDOR:55P SC

.13. ENDEREÇODAOSC:Endereço: Rua Peru nO 938, Bairro das Nações, Balneário Camboriú!Se

.14. CIDADE: Balneári .15- U.F: .16- CEP:88 33' 1.17. ODD/TELEFONE:(4713360 3298/999491984
amboriú C OS 1.18. E.MAIL:liasmenachojã>yahoo.com.br

.19.5ITE:
ttps:l!www. facebook. com!bibliotecabemviver ?fref=t

2. DADOSATUALIZADOSDOSDIRIGENTES
2.1. NOMECOMPLETO 2.2 CPF 2.3 RG/ORGAO 2.4 ENDEREÇORESIDENCIAL

EXPEDIDOR
Bruno Menacho- Presidente 28161941 666 8484 SESC Rua Peru nQ 938, Bairro das Nações

Balneário Camboriú!SC
Fone: (47) 3360 3298
brunom en acho@yal1oo.com.br

LiasMenacl1o- Vice-Presidente 722 045 047 49 437S889 SSPSC Rua Peru nQ 938, Bairro das Nações
Balneário Camboriú!5C
Fone: (47) 99949 1984
1iasmenacho@yahoo.com.br

Eliane Ribeiro do, santos - 041192 539-37 9238184 55P se Rua Jose Francisco Reis 1306-casa 1
Primeiro Secretário loteamento Santa Regina,

Espinheiro, Jtajai/SC.Fone (47' 99931
7073
elianersantos@gmail.com

Michelle Aparecida Ferreira. 036 884 73906 4213 014 SSP se Rua Peru n2 926, Nações, Balneário
Segundo Secretário Camboriú/SC

miche Ileaferreira@yahoo.com.br
Fone: 947)99212 4673

Alceu Piconi Pescaroli - Primeiro 277 639 609 06 6 623 581 SSP se Rua 2400 nQ 34S Apto S02 Balneârio
Tesoureiro Camboriú/SC (47)2033 2828

piconi nino@yahoo.com.br
Anderson G"" Segundo 80S 092 640--47 40627698 55P se Rua Jose Francisco Reis, 1306, casa



ESTADO DE SANTA CATARINA

Tesoureiro 01 loteamentos Santa Regina,
Espinheiro municipio de Itajai/SC;
Fone: (47) 99709 6960/ 99725 4407
e-mail:
Anderson ~uttz@ hotma il.com

Edevilson Antoninho Guu 048 77S 339 90 4.105.675 SSPSC Rua Peru n!!926, Bairro das Nações,
Junior, brasileiro- Conselho Balneârio Camboriú/SCFone: (47)
fiscal efetivo 1 997096960 E-mail: Não possui
Marcia Sidnei Cunha Nunes - 037 500 529 30 3616742-8 SSPSC Rua Peru n!!966, Bairro das Nações,
Conselho Fiscal Efetivo 2 Balneãrio camboriú/SC; Fone: (47)

991633182
e-mail: Não possui

Natalina Gutz - Conselho Fiscal 44547366934 877976-7 SSPSC Rua Peru n!!926, Bairro das Nações,
Efetivo 3 Balneario Camboriú/SC; Fone: (47)

997096960
e-mail: Não possui

Juliana Gomes Rodrigues - 132.970.847-40 2774S669-5SECC RJ Rua Israel n!!200, Balneãrio
Suplente Conselho Fiscal Camborlú/SC

fone: (47) 99792 1697
e-mail: Não possui

3- DESCRIÇÃODa PROJETO
.1- TíTULODO PROJETO: DESPERTAR 13.2- PERíODODEEXECUÇÃO:

nido: 07/01/2019

ermino: 31/12/2019

-3 - IDENTIFICAÇÃODO OBJETO: Atendimento sociocultural • crianças/adolescentes em situação d
ulnerabilidade social e suas familias através da oferta de atividades diversas para 22 crianças/adolescentes COIT

dade de 07 a 14 anos contribuindo para a integração, socialização e melhor desempenho escolar .

.4 - O projeto Despertar oferece, entre outras, atividades de reforço escolar, noções bâsicas de idiomas, dança,
asseios culturais, rodas de conversa, leitura direcionada, noções básicas de música, campeonatos de xadrez
ampeonatos de matemática, contribuindo para o desenvolvimento da autodisciplina, melhora do desempenh
scolar, comunicação e socialização, integração, conscientização da cidadania, criatividade e o aumento d
utoestima.

Participam do projeto 22 crianças/adolescentes com idade de 07 a 14 anos, sendo que desde sua fundaçãe
rn 2006 foram atendidas dproximadamente 250 crianças/adolescentes. Observou-se que através da cot!sdentizaçá
valorização de seu potencial, adolescentes que por ali passaram, apesar do ambiente em que viviam ser propicio

marginalização, conseguiram se engajar em uma profissão escapando das drogas e do crime.
osto que o projeto tem atingido seus objetivos promovendo a inclusão social e despertando nos seus participantes
conscíentüação de seu potencial para uma vida mais digna espera-se a renovação do Termo de Colaboração com c

rnunicipio para a continuidade das atividades que vem sendo desenvolvidas.

2
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Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, preciso
detalhado o que se pretende realizar ou obter

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

5.2- ESPECIFICAÇÃO!
5.3- INDICADOR FiSICQ 5.4- DURAÇÃO

5.1. META
LOCALIDADE

UNIDADE QUANTIDADE INíCIO TÉRMINO

META01- Oferecer Aulas de reforço em Aulas com
atividades de reforço português e matemática, duração de 222 07/01/2019 30/12/2019
escolar leituras direcionadas . duas horas

META02. Nações básicas Noções básicas de Idioma Aulas com

de idioma espanhol uma vez por duração de 42 07/01/2019 30/12/2019
semana duas horas

Visita a centros históricos,
Passeio comMeta 03. Realização de pontos turísticos, museus,
22 4 07/01/2019 30/12/2019passeios cultUrais parques, universidades,
participantes

eto

META04. Oferecer Tabuada molhada,

atividades que estimulem campeonatos de xadrez, Atividades de
110 07/01/2019 30/12/2019

o espirito desportivo gincanas, competições. recreação
etc.

Meta 05. Estimular a
autodisciplina.

Atividades de dança, Atividades
comunicação, teatro e música com duração 22 07/01/2019 30/12/2019
sensibilidade, expressão de 2 horas
corporal.

Meta 06- Fornecimento
Fornecimento de lanche 22 lanches

4972 07/01/2019 30/12/2019de lanche diário mês

5.5. INDICADORES

Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou de
Iteração da realidade local:

Os itens avaliados serão a disciplina, a socialização, integração e rendimento escolar, verificados através de

istas de presença, parecer do profissional envolvido e acompanhamento de boletim escolar.

Para O registro das atividades serão utilizadas listas de presença, ficha do aluno, fotos e relatórios d
reunião técnica

4
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5.6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODAS METAS/FASE

mês 1 mês2 mês 3 mês4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12
MElAO!-

Atividades
Oferecer

administrativas/ planejame nto
20 20 21 22 18 23 21 21 22 20 14

atividades de atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades
reforço escolar

pedagógico

META Ol. Atividades 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
Nações básicas adtn inistrativõls/pl aneja me nto

atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades
de idioma pedagógico
Meta 03- Atividades
Iteallzação de a dministrativas/ p! anejame nto 1 passeio 1 passeio 1 passeio 1 passeio
passeios pedagógico cultural cultural cultural cultural
culturais
META 04- Atividades
Oferecer administrativas/planeja me nto
atividades que pedagógico 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
~stimurem o atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades
~spirito
desportivo
Meta 05- Atividades
Estimular a administrativas/pia ne jamento
autodisciplina, pedagógico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
comunicação,

atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades atividades
sensibilidade,
~)(pressão
corporal.
Meta 06- Atividades 440 440 462 484 418 506 484 462 506 440 330
Fornecimento adm inistrativas/p la ne jame nto

lanches lanches lanches lanches lanches lam:hes lanches lanches lanches lanches lanches
de lanche diário pedagógico
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5. DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

6.1- NOME 6.2 CPF 6.3 FUNÇÃO 6.4 6.5 CARGA
COMPLETO REMUNERAÇÃO HORÁRIA
LiasMenacho~ Vice- 72204504749 Coordenação geral Voluntâria 60 horas mensais
Presidente
Maria Aparecida 73602140920 Coordenadora tecnica 1.560,00 60 horas mensais
Ferracioi Piconi
lari5Sa Zimmermann O&S709 989 08 Pedagoga, aulas de 1.305,00 90 horas mensais
Gonzalez reforço/recreação
Rodrigo Mllindre 018 954 820 70 Professor de Reforço 1.305,00 90 horas mensais
Gonzalez escolar em

português/matemâtical
idiomas

Áurea Cristina 002811 010 62 Assistente de sala Voluntâria 50 horas mensais
Fernandes lima,

7- PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

7.1-Despesas Previstas 7.2-UNIDADE 7.3.VAlOR 7.4-TOTAl
UNITARIO

Material de cons.umo 11 mes.es. 964,27 10.606,92:
Serviços. de terceiros. Pes.soa jurídica 12 meses 700,00 8.400,00
Serviços de terceiros Pessoa Física 12 meses 3711,30 44.535,60
Encargos 31% 12 meses 1192,70 15.512,40

7.5.1- Total Geral das despesas R$ 79.054,92

8. LISTAGEM DE BENS ESERVIÇOS POR ElEMENTO DE DESPESA

8.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FíSICA

N' Descrição Quantidade N9meses Valor Unitário Valor Total

1 Reforço/idiomas 1 12 1.161,45 13.937,40

2 Pedagogo 1 12 1.161,45 13.937,40

3 Coordenador 1 12 1.388,40 15.560,80

4 Assistente de sala 1 12 0,00 0,00

TOTAL 4-$.535,60 \r'
6
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N' Descrição Quantidade NIiI meses Valor Unitãno Valor Total

I Reforço/idiomas I 12 404,55 4.854,60

2 Pedagogo I 12 404,55 4.854,60

3 Coordenador I 12 483,60 5.803,20

TOTAL 15.512,40

8.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA-

N' Descrição Unidade Quantidade Valor Unitârio Valor Total
I Contabilidade Unidade 12 500,00 6.000,00
2 Transporte passeio cultural Unidade 4 600,00 2.400,00

TOTAl R$ 8.400,00
8.4 MATERIAL DE CONSUMO

N' Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

I
Copo descartável 180 ml

Unidade 20 2,99 59,80com 100

2 Papel toalha 23 x21 com Unidade 40 3,80 152,00duas unidades
3 Detergente 500 ml litro 40 1,45 58,00
4 Desinfetante 5DOml litro 30 2,75 82,50

5
Esponja de lã de aço com 8

Unidade 12 3,00 36,00unidades

6
Papel higiênico com 6

Unidade 200 4,50 900,00unidades
7 Leite longa vida litro 300 3,25 975,00
8 Aehocolatado Unidade 50 5,90 295,00
9 Frutas kg 200 2,52 504,00
10 Agua mineral 20 litros litro 80 8,00 640,00
11 Biscoitos Unidade 300 4.90 1.470,00
12 Suco naturaIS lit. Unidade 10 15,90 159,00
13 Geleias Unidade 20 5,90 118,00
14 Margarina Unidade 20 4,00 80,00
15 Suco em pó Unidade 80 0,75 60,00
16 lanche/assados Unidade 7000 0,50 3,500,00
17 Resma Papel~ A4 75g Unidade 32 16,50 528,00
18 Toner HP 662 colorido Unidade 10 25,00 250,00

19
lápis preto n 2 com 12

Unidade 3 6,40 19,20unidades

20 Caneta esferografica com 50
Unidade 2 31,20 62,40unidades

21 Borracha branca escolar
Unidade I 13,00 13,00com 20 unidades

"
Apontador com deposito

Unidade I 59,10 59,10coxa co 25 unidades
23 Pincel para quadro Unidade 2 5"00 10,00

24 Pincel marca texto com 12
Unidade 2 15,50 31,00unidades
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25 Cola branca 500 g lavável Unidade 3 10,10 30,30

2. Grampo para grampeador
Unidade 1 4,19 4,19com 5000 unidades

27 Clips n 3 galvanizado 500 g Unidade 2 9,90 19,80
28 Apagador Unidade 1 14,50 14,50

29
Marcador quadro branco

Unidade 1 11,90 11,90recarregavel
30 lápis de escrever multicolor Unidade 25 0,36 9,00

31 Caneta esferográfica cxa
Unidade 1 19,90 19,90

com 50

32 TONER SAMSUNG MLT 0111
Unidade 3 80,00 240,00COMPAllVEl-

33 Toner HP CB 30S0A Preto Unidade 1 80,00 80,00

3. Pasta catalogo com 25
Unidade 5 14,00 70,00plásticos

35 Refíl marcador VBOARDE
Unidade 3 4,50Master cores 13,50

3. Fita crepe marrom 18x50 Unidade • 7,50 30,00
37 Pincel Unidade O 1,83 1,83

TOTAL 10.606,92
9. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO DA DESPESA PROPONENTE CONCEDENTE VALOR TOTAL

PESSOA FíSICA O 44.535,60 44.535,60

ENCARGOS O 15.512,40 15.512,40

PESSOAJURiOICA O 8.400,00 8.400,00

MATERIAL DE CONSUMO O 10.606,92 10.606,92

TOTAL O 79.054,92 79.054,92

9.1- CRONOGRAMA DE DESEMBOlSO {R$)
9.1.1- CONCEDENTE(REPASSE)

/-
META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN

Exercício 2019
5.504,00 6.468,27 6.468,27 7_068,27 6.468,27 7.068,27

META lU' AGO 5ET our NOV DEZ

Exercício 2019 6.4&8,27 6.468,27 6.468,27 7.068,27 6,468,27 7.068,27

I

,1.1-TOTAl GERAl CONCEDENTE:R$ 79.054,92

.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

I I I
I

lD-OBSERVAÇÕES GERAIS
Após término do Termo de Colaboração firmado com o Conselho Municipal dos Direitos da

~riança e do Adolescente - CMOCA a Entidade darã continuidade ao projeto como anteriormente, porém \r
arente de regularidade das ações posto que depende de voluntários para a prestação de serviços e de ~

o
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~oações da comunidade para a oferta de lanche diário. No decorrer da execução do presente projeto,
r:.empre que couber, a Entidade realizara encaminhamentos a cursos profissionalizantes e outras

tividades (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SECRETARIA DA CULTURA, CREAS. etc).

11- DECLARAÇÃO
a qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, à
DMJN1STRAÇÃO PÚBLICA que:

Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do
Poder legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, IIIda lei 13.019/14)
Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art_ 39, VIIda lei 13.019/2014.
A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as vedações
dos artigos 38 a 41 da lei 13.019/14.
A organização não tem dividas com o Poder Público;
Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matêria, em especial da lei 13.019/2014, tendo as
condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedaçõe
legais;
A organização possui todos os documentos originais referentes às cõpias simples de documentos apresentados
(cõpias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os
apresentará administração pública quando solicitado e antes da assinatura da parceira, para fins de conferência;
A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como proposto, estando
ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a administração pública não presta
consultaria jurídica, têcnica, cantâbil. financeira ou operacional;
A organização irá prestar contas dos bens transferidas a titulo de emprêstimo temporários pela concedente
destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;
A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais e legais,
especificas da atMdade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às convenções e acordos
nacionais e internacionais pertinentes;
A <Issociaçã'o irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de
convênio.
Com isso, pede-se o DEFERIMENTOdo Projeto e Plano de Trabalho.

ALNEÁRIOCAMBORIÚ,30 de outubro de 2018

'L~cnM~~,c.
lias Menacho

Vice-Presidente Biblioteca Bem Viver

12- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO { I INDEFERIDO I }

Responsável pelo órgão repas!üldor de recursos

Gestor do Acordo de Cooperação



Ler é preciso

BillUOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER

DO BAIRRO DAS NACOns

Termo aditivo com os valores mensais a serem repassados

Dotação orçamcntária: Fundo Municipal dos Dircitos da Criança e do
Adolescente - FMDCA

PLANO DEAPLlCAÇÁO

DESCRIÇÃO DA DESPESA PROPONENTE CONCEDENTE VALOR TOTAL

PESSOA FrSICA O 44.535,60 44.535,60
ENCARGOS O 15.512,40 15.512,40
PESSOA JURfDICA O 8.400,00 8.400,00
MATERIAL DE CONSUMO O 10.606,92 10.606,92
TOTAL O 79.054,92 79.054,92

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN

Exercício 2019
5.504,00 6.468,27 6.468,27 7.068,27 6.468,27 7.068,27

META JUl AGO SET OUT NOV DEZ
Exercício 2019 6.468,27 6.468,27 6.468,27 7.068,27 6.468,27 7.068,27

Balneário Camboriú/SC. 06 de novembro de 2018

'1"J"ÇJ) ~uo
Lias Menacho

Vice-Presidente - Biblioteca Comunitária Bem Viver
do Bairro das Nações
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llIBUOfECA COMUNITÁRIAllEM VIVER
DO llAlRRO DAS NACOES

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Dedaro, em conformidade com a art. 33, caput, inaso V, alínea "CO, da Lei nO

13,019, de 2014, que a Biblioteca Comunitária Bem Viver do Bairro das Nações,

entidade sem fins lucrativas sito à Rua Peru nO938, Bairro das Nações, município

de Balneária Camboriú/SC, dispõe de instalações e outras condições materiais

para o desenvolvimento das atividades ou projetas previstas na parceria e a

cumprimenta das metas estabeleddas.

Balneário Camboriú-SC, 06 de novembro de 2018

\,M}1,~NQ'
Lias Menad10

Vice-Presidente - Biblioteca Comunitária Bem Viver
do Bairro das Nações
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BffiUarECA COMUNITÁRIA BEM VIVER
DO BAIRRO DAS NACOR'i

DECLARAÇÃO

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da Biblioteca Comunitária Bem Viver
do Bairro das Nações, entidade sem fins lucrativos sito à Rua Peru n° 938, Bairro
das Nações, município de Balneário Camboriú/SC, que:

• Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de
Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública municipal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas
mencionadas na alínea Ua~.

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

NOMEECARGO RG/CPF CONTATO

Bruno Menacho- Presidente RG666 8484 SESC Rua Peru n9 938, Bairro das Nações
CPF281619 41 B.1lneário Camboriü/SC

Fone: (47) 3360 3298
E-mail: brunomenacho@yahoo.com.br

Uas Menacho- Vice-Presidente RG 4375889 SSPSC Rua Peru n9 938, Bairro das Nações
CPF-722 045 047-49 Balneário Camboriú/SC

Fone: (47) 999491984
E-mail: liasmenacho@yahoo.com.br

Eliane Ribeiro dos santos- CPF041192 539-37 RuaJose Francisco Reis 1306-casa 1
Primeiro Secretário RG- 9238184 loteamento Santa Regina, Bairro Espinheiro,

5121725-1 SSPSC rtajaí/SC
Fone (47)99931 7073
elianersantos@gmail.com

Michelle Aparecida Ferreira- CPF036 884 739 06, Rua Peru n9 926, Bairro das Nações, Balneário
Segundo Secretário RG4 213 014 SSPSC Camboriú/SC

michelleaferreira@yahoo.com.br
Fone: 947) 99212 4673

Alceu Piconi Pescaroli - Primeiro CPF277 639 609 06, Rua 2400 n9 345 Apto 502 Balneário
Tesoureiro RG6 623 581 SSPSC Camboriú/SC

(47) 2033 2828
Email: piconinino@yahoo.com.br

Anderson Gutz Segundo RG4062769 8 SSP Rua Jose Franasco Reis, 1306, casa 01
Tesoureiro se loteamentos Santa Regina, Bairro Espinheiro

CPF80S 092 640-47 município de Itajaí/SC;
Fone: (47) 997096960/99725 4407
e-mail: Anderson...,guttz@hotmail.com

Edevilson Antoninho Gutz CPF048 775 339 90 Rua Peru n2 926, Bairro das Nações, Balneário
Junior, brasileiro- Conselho RG4.105.675 SSPSC Camboriú/SC
fiscal efetivo 1 Fone: (47) 99709 6960
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llffiUarECA COMUNITÁRIA llEM VIVER
DO llAIRRO DAS NACOE'i

E-mail: Não possui

Marco Sidnei Cunha Nunes- CPF 03750052930 Rua Peru nº 966, Bairro das Nações, Balneário
Conselho Fiscal Efetivo 2 RG3616742-8 CamboriújSC;

Fone: (47) 99163 3182
e-mail: Não possui

Natalina Gutz - Conselho Fiscal CPF - 445 473 669 Rua Peru ne 926, Bairro das Nações, Balneário
Efetivo 3 34 Camboriú/SC;

RG877976-7 SSP.se Fone: (47)99709 6960
e-mail: Não possui

Juliana Gomes Rodrigues- CPF 132.970.847-40 Rua Israel nl! 200, Balneário Camboriú/SC
Suplentes Conselho Fiscal RG 27745669-5 Fone: (47) 99792 1697

SECC RJ e-mail: Não possui

• Não contratará com rewrsos da parceria, para prestação
de serviços, servidor ou empregado público, indusive aquele que exerça cargo
em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses
previstas em lei especifica e na lei de diretJizes orçamentárias;
• Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
(a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade
da administração pública municipal; (b) servidor ou empregada público,
indusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de
órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei
de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de
crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes
eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Balneária Camboriú-SC, 06 de novembro de 2018

~ ~d''),'!Q
Lias Menacho

Vice-Presidente - Biblioteca Comunitária Bem Viver
do Bairro das Nações
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:BffillarECA COMUNITÁJUA:BEM VIVER
DO :BAIRRO DAS NACOBS

l.

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, que a Biblioteca Comunitária Bem Viver do

Bairro das Nações, entidade sem fins lucrativos sito à Rua Peru n° 938, Bairro das

Nações, município de Balneário Camboriú/SC, e seus dirigentes não incorrem em

quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei n' 13.019, de 2014. Nesse

sentido, a dtada entidade:

• Está regulannente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a

funcionar no territôrio 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 ôrgão 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 .

• Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco

anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso 1\1,ai íneas "a" a

"c", 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,

dedaração 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 sandonadora 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;
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• 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; e

• Não tem entre seus diligentes pessoa rujas contas relativas a parcerias

tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas

de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

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 de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos

nos incisos I, 11e 111do art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992.

Balneário Camboriú-SC, 06 de novembro de 2018

t.&4 &~
Lias Menacho

Vice-Presidente - Biblioteca Comunitária Bem Viver
do Bairro das Nações
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BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER
DO BAIRlW DAS NACORS

RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE EXECUTORA

NOME COMPLETO CPF ENDEREÇO RESIDENCIAL

Lias Menacho CPF-722 045 047-49 Rua Peru nO938, Bairro das Nações
Balneário Carnboriú/SC
Fone: (47) 99949 1984

Maria Aparecida Ferracini CPF 736 021 40920 Rua 2400 n0345 Apto 502, Centro,
Piconi Balneário Camboriú/SC

Fone (47) 99955 2862

Larissa Zimmermann CPF 088 709 989 08 Terceira Avenida nO880, apto 102, edifício
Gonzalez Adriana CEP 88 330 088 , Balneário

Camboriú/SC.
Fone: (471 991533168

Rodrigo Milindre Gonzalez CPF 018 954 820 70 Terceira Avenida nO880, apto 102, edificio
Adriana CEP 88 330 088 , Balneário
Camboriú/SC.
Fone: (47) 99153 3168

Aurea Cristina Fernandes CPF 002 81101062 Rua Jose Venâncio dos Santos, Bairro
Lima Pioneiros, Balneário Camboriú/SC

Fone 47 99204 5794

Balneário Camboriú/SC, 06 de novembro de 2018

'ilW:> H g """º-6''), " , .
Lias Menacho

Vice-Presidente - Biblioteca Comunitária Bem Viver
do Bairro das Nações



Biblioteca Comunitária Bem Viver do

Bairro das Nações

Segunda Alteração Estatutária da Biblioteca Comunitária Bem Viver do Bairro das
Nações - 11/04/2017

ESTATUTO SOCIAL

CAPITULO I

OA CONSTllUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVO.

ARTIGO 1°.A BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇOES, fundada em
SEIS DE FEVEREIRO DE- 2006, é uma Entidade Não governamental Beneficente com
personalidade jurídica própria e independente dos associados, sendo uma entidade sem fins
lucrativos, com sede no município de Balneário Camboriú - Santa Catarina. situada à Rua Peru n°
938. Bairro das Nações, nesta cidade de Balneario Camboriu(SC), constitliída com a finalidade de
incentivar, promover e defender aas atividades culturais, educacionais. artísticas. esportivas,
cientificas. informativas, assistências, etológicas e didáticas.

PARAGRAFO ÚNICO - BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇOES
tem duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2" - Os objetivos que fundamentam sua constituição são as seguintes:
a) Promoção de atividades cujas finalidades sejam de relevância pública e social.
b) Promover atividades artísticas, educacionais. científicas. esportivas, informativas, ecológicas e
didáticas, e trabalhos sociais com familias carentes do Bairro das Nações
c) Incentivar comportamentos de participação, organização e solidariedade, criando ou
estimulando para este fim atividades, movimentos e organismos;
d) Manter convênios ou associar-se a entidades similares para prestação de serviços e assessoria;
e) Manter convênios ou associar-se a entidades governamentais nacionais, e não
Governamentais nacionais e internacionais;
f) Divulgar e promover suas atividades através de órgãos da imprensa escrita, radiodifusão e
outros meios;
g) Administrar os fundos arrecadados que serão aplicados no sentido de alcançar os objetivos da
biblioteca.

CAPITULO 11 \cv
DA FILIAÇÃO, DIREITOS E DEVERES 1"

ARTIGO 3" - Podem se associar ás Biblioteca todas as pessoas que contribuem com os objetivos
que fundamentam sua constituição. condicionadO; as determinações deste. Estatuto. )
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PARAGRAFO PRIMEIRO: Os p~ídos de admissão como associado deverão sei" submetidos à
apreciaÇão da Diretoria que irá deliberar na primeira reunião ordinária seguinte, sendo necessário
parecer favorável da maioria simples dos membros presentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os assOCiados podem ser enquadrados nas seguintes categorias:
a) Fundadores- Os que participaram da Assembleia de Instalação da Biblioteca;
b) Colaboradores~ Os que escreverem apõs o encerramento do Livro de Fundação e

mantenham suas contribuições de participação em dia:
c) Sócios hOrioriuios- Cidadãos que tenham prestado ou ainda prestem relevantes serviços a

biblioteca ou-à comunidade, ao municipio, Estado ou sociedade;
d) Os assoCiados não respondem solidaria ou subsidiariamente pelas obrigações da Entidade

da Biblioteca Comunitária bem Viver do Bairro das nações;

ARTIGO 4° - São direitos inalienãveis e intransferíveis dos associados:
a) Votar e ser valado, desde Que aSRociado a pelo menos um ano;
b) Frequentar o espaço sede da entidade;
c) Utilizar do acervo _literário disponivel pela Biblioteca;
d) Participar de todas as suas atividades desenvolvidas e ofertadas para a comunidade;
e) Gozar dos benefícios oferecidos pela biblioteca na forma prevista neste estatuto.

ARTIGO 5Q
• São deveres do associado:

a) Aceitar os objetivos fundamentais da biblioteca buscando integrarem-se decisivamente às
tarefas assumidas pela coletividade, conhecendo, cumprindo e fa:telidocumprir o Estatuto Social, o
Programa de Atividades e as instruções da diretoria aprovadas pelos cCinselhosou assembleías;
b) Prestigiar com sua presença ou representação, eventos e atividades programadas, justificando
de alguma forma o não comparecimento, especialmente quando lhe forem atribuldas tarefas e
responsabilidades que envolvam outrcisassociados ou que sejam básicas para a continuidade
dos trabalhos e ativIdades.
c) Zelar pela boa reputação da Biblioteca junto à Comunidade do Bairro das Nações;
d) Zelar pelo patrimônio da Biblioteca;

ARTIGO 6" - O asSociado quejnfringir o Estalulo Social e as normas regimentais, os planos e as
decisões aprovadas em Assembleias ou pela Diretoria, poderá ser exctuido dos quadros da
Associação.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O desligamento de um associado por exclusão poderá ser proposto
por requerimento de 1J3 dó quadro de associados ou por -y;. da Diretoria, devendo ser aprovada por
maIoria dos presentes em-Assembléia Geral Extraordinária que deverá ser convocada
e~pecjficadamente para análise do pedido.

PARAGRAFO SEGUNOo- Na Assembleia Geral Extraordinária que analisar o' pedido de exclusão
será garantldo ao associado a qual está sendo imputada as Infrações o direito de contraditar e se
defender do que está sendo alegado.

z J,
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CAPITULO 111
DOS ÓRGÃOS CONSTITUIDOS

ARTIGO 7° - São órgãos constiluldos da biblioteca:
a) Assemblera Gerar:
b) Diretoria;
c) Conselho Fiscal;

DA ASSEMBLÉIA GERAL

ARTIGO 8° - A Assembleia Geral é o órgão mâximo e soberano da biblioteca e e constituido p~os
associados no gozo de seus direitos. EIa se reunirá ordinária ou extraordinariamente MS casos
estabeleCidos neste estatuto.

PARAGRAF01° ~A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano, no mês de março,
com o objetivo de prestaÇêo de contas do exerclcío anterior e de previsões orçamentarias e
planejamento par ao exercício corrente.

PARAGRAFO 2° - A Assemblela Geral Extraordinária se reunirá sempre que convocada pela
diretoria ou pelo Conselho Fiscal, ou por 1/5 dos associados.

PARAGRAFO 3" -, As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas com
anteCipação de sete dias. mediante edital a ser fixado na sede social e publicado na imprensa
local.

PARAGRAFO 4° - O presidente da Assembleia, além do seu voto de sócio também tera o voto de
desempate, exceto quando se tratar de eleição.

ARTIGO 9° - Compete a Assembleia Geral
a) Decidir em última e.definitiva instancia;
b) Eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;
c) Reformar o estatuto com dois terços dos votos presentes;
d) Aprovar o balanço e as contas do exercícioantenor;
e) Analisar e definir o planejamento dos trabalhos do perlodo seguinte;
1) Destituir, Quando assim o exigirem os interesses da Biblioteca. um ou mais membros da
diretoria é do conselho fiscal. mediante o voto mlnimo de um terço dos associados fundadores.
convocados especificamente em Assembleia Geral Extraordinâria;
g) Analisar os pedidos de exclusão de associados conforme determinação do presente estatuto.
h) Deliberar sobre os demais assuntos constantes da Ordem do dia,

ARTIGO 10° - Na falta de quórum (maioria simples), ela se reunirâ em segunda convocação trinta
minutos após a pnmeiraconvocação e deliberará com qualquer número de associados presentes
executados o disposto no artigo 9°.
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DA DIRETORIA

ARTIGO 12° ~São legítimos dirigentes:
a) Presidente;-
b) ViGe~Presid8nI8;
c) Secrefálio;
d) 2~ Secretário;
e) Tesoureiro;
f) 2~ Tesoureiro.

ARTIGO 13° ~Compete ao Presidente:
a) Representar a Biblioteca em todos os aIos públicos, em juizo e fora dele;
b) Presidir as reuniões da diretoria e convocá-la para os alas decorrentes das atividades
associativas;
c) Convocar e presidiras assembléias gerais extraordinârias;
d} Presidir conferencias, debates; palestras, reuniões. sessões e atividades públicas da biblioteca;
e) Dar posse aos membros da diretoria;
f} Contratar e admitirflinciohários ou auxiliares da bibliotecas;
g} Supervisionar quaisquer atividades da biblioteca;
h) Firmar contratos, convênios. -termo de parceria, contrato de gestão. termo de colaboração, termo
de fomento ou acordo de cooperação com entidades públicas, Federal Estadual. Municipal elou
privadas, seja no Brasil ou exterior com objetivo de, propiciar meios financeiros a fim de que possa
manter em funcionamento todos os projetos em andamento ou em fase de implantação;
i) Praticar atos de administração em geral:
i) Assinar com o sec~tario. àS atas das reuniões e assembleias;
j) Assinar com o tesoureiro. todo e qualquer tipo de movimentação financeira.

ARTIGO 14~ - Compete ao Vice-Presidente:
a) Cooperar com o presidente no desempenho de suas atribuições, bem como substítuí-Ios nos
seus impedimentos.

ARTIGO 15" - Compete ao Secretário:
a) Redigir e manter transcrições em dia das atas da assemblêia Geral e da Diretoria;
b) Redigir as ocorrências da biblioteca;
c) Manter e ter sob guarda o arquivo da Biblíoteca.

ARTIGO 16" - Compele ao Tesoureiro:
a) Zelar pelo patrimônio da biblioteca;
b} Manter em contas bancárias juntamente com o presidente, os valores da biblíoteca;
c) Efetuar pagamentos e recebimentos autorizados pela diretoria;
d) Apresentar ao Conselho Fiscal balancetes periódicos e balanço anual.

4



DO CONSELHO FISCAL

ARTIG01SO- Compete ao Conselho Fiscal:
a) Vistar loda a documentação contábil da bibrtoteca, flScaUzandcra;
b) Emitir parecer sobre a previsão orçamentária e sobre o balanço anual;
c) Opinar sobre as despesas extraordinárias e sobre os balancetes periódicos;

CAPITULO IV
DAS ELEiÇÕES

ARTIGO 190 - A Assembleia para a eleição será convocada por edital fixado na sede, com prazo
mínimo de trintéi-dias de antecedência; com exceção da eleição para a primeira diretoria cujos
membros serão escolhidos durante asseinbleia geral de fundação.

A. A eleição para Diretoria e Conselho fiscal se dará nó máximo tio mês de março com
mandato de cinco anos.

ARTIGO 200 - Expedido o edital de convocação fica automaticamente, aberta pelo prazo de dez
dias, o registro das chapas que deverão ser apresentadas-à secretaria da Biblioteca,

PARAGRAFO ÚNICO -As chapas deverão ser assinadas por todos os integrantes.

ARTIGO 21° - As eleições serão secretas, em caso de apresentação de uma unica chapa esta será'
eleita por aclamé3ção.

ARTIGO 22" - Poderão votar e ser votados todos os associados que estiverem de acordo como
presenle Estatuto e com demais normas regimentais da Direloria.

CAPITULO V
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
00 PATRIMONIO SOCIAL

ARTIGO 23° • Conslituern fonte de recursos para manutenção da Biblioteca:
A) Da arrecadação feita pela entidade;
b) Doações e Subvenções;
c) Dos bens e valores adquiridos em suas receitas cabiveis:
d) Das prestações de serviços elou assessorias;
e) Das coritribuições provenientes de apoio cuttural.

\,:,J~ )5
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ARTIGO 24° - Podera manter a biblioteca atividades comerciais, industriais e de pr~~d1.ttr'}'1-\_~1
serviços, desde que os rendimentos destas atividades sejam destinados excluSjya~~.-"
realização de seus objetivos e fins sociais.

ARTIGO 25" ~ A Escriluraçãocontábil deverâ estar de acordo com os principios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasilelrns de Contabilidade.

CAPITULO VI
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

ARTIGO 26" - O alual estatuto poderá ser alterado por sugestáo do presidente, de %: da Diretoria
ou de 1/3 dos associados, devendo ser submetidas as eventuais mudanças à aprovação da
Assembleia Geral Extraordinária convocada especificamente para este fim.

PARA GRAFO QNJCO~As mudanças somente serão consideradas aprovadas com a aprovação de
2/3 dos presentes na Assembleia Geral Extraordinária.

ARTIGO 27'" • A biblioteca poderá ser extinta por sugestãocto Presidente, de % da Diretoria ou de
1/3 dos associados, devendo ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar
especificamente sobre tal sugestão.

PARAGRAFO ÚNICO - As mudanças somente serâo consideradas aprovadas com a aprovação
de 2/3 dos presentes na Assembleia Geral extraordinária.

ARTIGO 28" - Em caso de dissolução ou extinção da entidade, que o eventual patrimônio liquido
remanescente seja destinado a outra pessoa jliridica, localiiada. no Estado dé Santa Catarina, -de
igual natureza e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta.

Balneário Camboriú/SC, 11 de abril de2017

~~~1}'(-'<.c""",-1&e.
Lias Menacho

Vicc~Presidente - Biblioteca Comunitária Bem
Viver do Bairro das Nacões

Eetado do Santa Catarina
O/ICl<>d. RI~1ttt<l1 Clll.lI •• Pllua NIIhlrt'I • dOInt"cllçll" • M.l" • dU

_1oIov<1_1l~~ •••.• 0lI01Ol1nI_
lluo1m,'lolO. C.""",9__ C_orlIj, se, "50-(18 .{l1'}:103!$32.

nI!oILl.<.:PlI....a.""'"
Clrtfdlo ~ r Aytfbado Im PUIOIS Jurfdicas

Protocolo; 004098 Data:28!J4,''2017 livro;OOO6 Fof1a:054 _,....."....-:...
Registro; 007198 Oata;3OI05J2Ot7 Uvro;A-040. Fch.:136 -'€.1ÍrU!..~
Oulldade:lntegn:ll Natt/felõll:2"ALTtRAÇÃO ESTAlUTOSOCtAL ,A:.,'" -~~
l!!)O!.~H -~........ ';;,\
Apre9&l1T.arte~ MARtA APARECIDA FERRAClNI PiCONl ~ . ~\

~\Emok:me~os:Reijlslo: !selllo. Selo: IsenlO ~ Õ

Selo Di,oitalde Fisu5Zftç!G do tIDo o. E"0W311:H1.zBBK }
Com ••.•Os dados do ato em http' se I c./u$.brl ~ r,,~ -"_ ~

Dou '., SõlIndrlo damalo de201.7 ~~2C'n.ll::'<i'>~..••'""..::.~~.

Alia0 Mul1er Sehroeder
Advogado OAB/Se 34729



Bihliot_ C(Omunitjl"ilIllfln Vj¥el'

CNPJ: 079357400001G9 ~ Peru. 983. Bairro da••Naç{'les.Ualncãrio C8IllboriúfSC
CF.P 88.3J8-lOj e-rmil: li:rsl'lJ:mcholãll'aboo.com..bra~lé

Ler é preciso
ATA DE ASSEMBWA GERAL EXTRAOROINÁTIADE B.ElÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DA
BIBUOTECACOMUNITÁRIA BEM VIVERDO BAIRRO OAS NAçOESDO PARAA GESTÃO 2016-2021, OUTROS

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis. às dezenO\'e horas nas dependências da
Biblioteca Comunitária Bem VIver do Bairro das Nações sito à Rua pefU nQ 938. Bairro das Nações, municipro de
Balneário Camboriú/SC em conformidade com o edital de convocação e disposições estatutárias, reuniram-se
os associados abaixo assinados. O Sr A1lan Muller presidiu os trabalhos secretariado pelo Sr Anderson Gutz e
coordenado pela Sra. Uas Menacho. presidente da entidade na gestão 2011-2016, dando por aberto os
trabalhos com a finalidade de Prestar Contas, Eleger e dar Posse à nova Diretoria Executiva da Entidade em
conformidade com o Edital de convocação de 26/01/2016 e com as disposições estatutárias e assuntos gerais.
Decorrido o prozo estatutário de dez dias para a inscrição de chapas concorrentes, apenas uma chapa se
apresentou, com os seguintes nomes para compor a Diretoria Executiva: Presidente- Bruno Menacho; Vice.
presidente- lias Menacho; Primeiro Secretário- Eliane Ribeiro dos Santos;S€gundo 5ecrctário- Michel1e
Aparecida Ferreira;Primeiro Tesoureiro. Alceu Piconi Pescarall; segundo Tesoureiro- Anderson Gutz; Conselho
Ascal Efetivo -1- Edevilson Antoninho Gutz Junior, 2~Mareio Sidnci CUnha Nunes, 3- Natalina Gutz; Suplentes
Conselho Fiscal 1- AlIan MulJer SChroeder, Suplentes Conselho Fiscal 2- Juliana Gomes Rodrigues, Suplentes
Conselho Fiscal 3- Ketlin da Rosa Talevi dos Santos. Abre-se o espaço para a prestação de contas, logo depois
de submetida à votação a mesma foi aprovada com a totalidade de votos. Foi solicitado alguma constatação à
legitimidade da Inscrição da referida Otapa. Diante de nenhuma manifestação, dedalG-se a chapa em total
conformidade com os requisitos estatutários. Diante da existênda de apenas uma única chapa, por consenso de
todos os presentes se dedde pelo voto de adamação ou não da chapa insaita. Após, entra-se em regime de
votação. Feita a verificação visual e diante dos aplausos de todos se manifesta claramente o resultado favorável
pal'il a eleiç.ão por aclamação da chapa inscrita. A mesa colo<:a em questionamento se alguém possui alguma
contrariedade ou discordância quanto ao resuttado manifestado pela plenária. Diante da concordância de todos
a chapa agora é considerada ELEITA.Assim se passa para a posse da chapa vencedora eleita por adamaçijo,
sendo assim composta a Nova Diretoria Executiva: Presidente- Bruno Menacho, inscrito no CPF sob o N2 084
281 61941, RG 666 8484 SE SC, brasileiro, solteiro, professor, residente e domidliado à Rua Peru 02 938,
Bairro das Nações, município de Balneário Camboriu/SC; ViC@-presldente- Uas Menacho inscrito no CPF sob o
NQ722 045 047-49, RG 4375889 SSP SC, brasileira, solteira, professorn. residente e domiciliado à Rua Peru n!!
938, munidpio de Balneário Camboriu/SC; Primeiro 5eaetário- Eliane Ribeiro dos santos, brasilera, casada,
inscrita no CPF sob o n2 041 192 539~37, Profissão operadora de caixa, residente e domiciliada à Rua Jose
Francisco Reis numero 1306- casa 1 loteamento santa Regina BalrroEspinheim, Municlp
Itajai/SC;Segunda Seaetârio- Michelle Aparecida Ferl"elra. braSileira, casada, inscrita no CPF sob o nQ CP 36
884 739 06, Profiss30 diarista, residente e domiciliada à Rua peru n2 926, Bairro das Nações, Município
Balneário tamboriu/SC; Primeiro Tesoureiro- Alceu Piconi Pescaroli inscrito no CPF sob o N9 277 639 609 06,
Rü 6 623 58J SSP Se, brasileiro. casado, profissional autonomo, residente e domiciliado à Rua 2400 n° 345
Apto 502 município de Balnealio Camboriu/SC; Segundo Tesoureiro- Anderson Gutz, brasileiro. solteiro. RG n9
4062769- 8. de profissão bombeiro civil, residente e domiciliado Rua Jose Francisco Reis número 1306, casa 01
loteamento Santa Regina, Bairro Espinheiro • municlplo de ltajai/SC; Conselho rIScai Efetivo 1. Edevilson
Antonlnho Gutz Junlor,brasilelro. união estável Inscrito no CPF sob o N9 048 ns 339 90, pedreiro, residente e
domiciliado à Rua Peru n11926, Bairro das Nações, munidpio de Balneário Camborlu/SC; Conselho Fiscal Efetivo
2- Marcio Sidnei CUnha Nunes. brasileito, caS3do Inscrito no CPF sob o N9 037 soa 529 3D,marceneiro, residente
e domiciliado à Rua Peru nll 966, Bairro das Nações, munidpio de Balneário Camborlu/SC; Conselho Fiscal
Efetivo 3- Natalina Gutz, brasileira, viúva, do lar, inscrito no CPF sob o N2445 473 669 34, residente e
domiclliado à Rua Peru ni 926, Bairro das Nações, munldpio de Balneário camboriu/SC; Suplentes Conselho
Hscal 1. AlIan Multer SChroeder, braSileiro, solteiro, iMC/ito no CPF sob o Ni 043 457 369 86. advogado,
residente e domiciliado à Av. 8nL.••il na 2431 apto 701. municfpio de Balneário Camboriu/SC; Suplentes
Conselho Fiscal Z- - Juliana Gomes Rodrigues, brasileira, solteira, diarista, inscrito no CPF sob o N9 132.970.847
residente e domiciliado à Rua Israel nº 200, Balneário Camboriu/SC; Suplentes Conselho Fiscal 3- Ket1in da Rosa
Talevl dos Santos, Brasileira, casada,Jornalista, inscrito no CPF o Ng 040 093 159 12, residente e domiciliada
à Rua Peru nO 932. Naçõe.~, municfpio de Balneário Camoori é declarada legitimamente empossada
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comogestão2016-202.1. Porfim o Presidenteeleito SrBrunoMenachopede a palavra, .:a
confiança depositada em sua pessoa, elogia o trabalho realizado pela gestão anterior e se
compromete em dar continuidade às atividades que vem sendo desenvolvidas. Nada mais havendo
a tratar encerrou-se a reunião.

Presidente- Bruno Menacho
CPF. 084 281 61941

b iliy,.fl.<eko
Vice- presidente- Uas Menacho
CPF722 045 047-49

"ó-i..:..o~e e 'l>, 1ft.., ~ ,k.,..;;&.
7

Primeiro Secretário- Eliane Ribeiro do
CPF. 041192 539-37

Segundo Secretârio- Michelle Aparecida Ferreira; .
CPF036 884 739 06

Primeiro Tesoureiro- AI
CPF277 639 609 06

Segundo Tesoureiro- Anderson Gutz
RG4 062 769- 8

'j, J..fkI"k e~Jry
C~nselho Fl;cal Efetivo 1~ Antoninho
Gutz Junior - CPF 048 775 339 90

~~&.4~;
c6nselho Fiscal Efetivo 2- Mardo SIdnei Cunha
Nunes - CPF037 500 529 30

Conselho Fiscal Efetivo 3
CPF445 473 669 34

Conselho Fiscal Suplente ~1Allan Muller Schroeder
CPF043 457 369 86

Conselho Fiscal uplente -2- Conselho Fiscal Suplente -3- Ketlin da Rosa Talevi
Rodril'""s - CPF 132.21.Q..84.7L dQS Santos" CPF040 09315912
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Ata da Segunda Alteração Estatután;;da Biblioteca Comunttária Bem Viver
do Bairro das NaçÕ&Sdo dia 11 de Abnl de 2017

J
j
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Aos O,'12:edias do mêS de abril de-dois mIl e dezessete, as dezoito horas e trinta minutos, nas
dependênciaS da sede da BibIlof:eca ComUTlitãOa Bem ViVer do BairTOdas Nações, situado à Rua
Peru n 938, baírro das ~ações; munlcfpio de Balneário Camboriú, em Assembleia Geral
Extraordlnária convocaria através de edital de três de abri de dois mil e dezessete, reuniu-se os
membroS da diretoria composta por. VIC&- presidente- lias Menad"lo inscrito no CPF sob o.N" 722
045 047-49, RG 4375889 SSP se, brasileira, solteira, professora, residente e dOmiciliado à Rua
Peru nO 938, ,municipio de Balneário.CamboriUlSC: Primeiro secretârio- 8iane Ribeiro dos santos.
brasileira. casada, inscri".a no CPF sob o rf 041 192 539-37. Profissão operadora de caixa,
resIdente e oomiclliada à Rua Jose Francisco Reís númerO 13Q6.. casa 1 !oteamemto santa Regina
Bairro Espinheiro. Municlpio de ltaiai/SC; Segundo 8ecfetârio- Michelle Aparecida Ferreira.
braSileira, casada, inscrita rlQ CPF sob o na CPF 036 884 739 06, ProfiS5ao diarista, residente e
domiclltada à Rua peru rf' 926. Bairro das Nações, Municlpio de Balneário CamboriúlSC; Primeiro
Tesoureito-AIceu Piconi Pescaroli inscrito no CPF sob o NO2n 639 609 00, RG6 623 581 SSP
se, brasileiro, casado, profissional autônomo, residente e domiciliado â Rua 2400 n" 345 Apto 502
municlpio de ~lneário CamboriúfSC; COnselho Fiscal Efetivo 1- Edevllson Antoninho Gutz Junior,
brasileiro, união estável insCritono CPF sob o N" 048 775 339 90, pedreiro, residente e
domiciliado à Rua Peru n" 926, Bairro das Nações, mlI1iclpio ele Balneário CamboriúlSC;
COnselhO FISCal Efetivo 2- Marcio Sidnef Cunha Nunes, brasileiro, casado insaito no CPF sob o N"
037 500 529 30,marceneiro, residente e domiciliado à Rua Peru n" 966, Bairro das Naçoes,
muniCípio de Balneário CambOriUtSC; Conselho fiscal EfetivO 3- Natalina Girtz, brasileira. viúva, do
lar; inscrito no CPF sob o Na445 473 669 34, residente e domiciliado à Rua Peru na 926, Bairro <Ias
Nações, municlpio de Balneário CemboriúfSC; com a finalidade de deliberar sobre as alterações do
Estatuto da Bíblioteca Comunitária Bem viver do Bairro das Nações registraclo sob o rf' 2321, Folha
09 Livro A 11, datado de 06/0412016 no CartOrio de Registro de Titulas e Documeritos de Pessoas
Jurldicas do municlpio de Balneário CamborililSCe Primeilcl Atteraçao e Ccnsolidação registrado
sob o numero 004718, Folha 056, Uvro A"{)24. datado de 31/1012011 no Cartório de Registro de
Tltulos e Documentos de Pessoas -Juridicas do municipio de Balneário camboOUlSC. A reunião foi
presidida pela Vice- Presidente Sra. Uas Menacho em substitUição ao Sr. Bruno Menacho que se
el1COl1b'aem viagem para o exterior. O Sr. Anan Muiler SChroeder, brasileiro, solteiro, Inscrito no
CPF sob o N" 043 457 369 86, advogado. residente e domiciliado à Av. Brasil n" 2431 apto 701,
mlllicfpio de Balneário CamboriUJSC; e a Sra Ketlin da Rosa TaJevI dos Santos, Brasileira, casada,
jornalista, Inscrito no CPF sob o fi" 040 093 159 12, residente e domlcifiada à Rua Peru nO 932,
NaÇÕeS,municipio da 8alneario Carr'lborióJSC comunícaram o seu afastamento. dos cargos que
ocupam na Entidade, Conselho Fiscal Suplente.l e ConselhoFiscal Suplente-3
respectivamente, e de acordo com o ARTIGO 17" da consolldaçao do EStatuto em sua primeira
alteraç30 ~O Conselho Fiscal será composto por três membros efutivos e um membro suplente,
eleitos em Assembleia Geral e tendo mandato de cinco anos, podendo ser reeleito por igual
perioOO-, a Diretoria não viu a necessidade de substitui-los e acatou o afastamento. Após- a leitura,
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Consolidação da Segunda alteração estatutária da Biblioteca Comunitária Bem
Viver do Bairro das Nações

ESTATUTO SOCIAL

CAPITULO I

DA CONSTITUiÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVO.

ARTIGO l' .A BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇOES.
fundada em SEIS DE FEVEREIRQ DE 2006, é uma Entidade Não governamental
. BenefICente com personalidade jutidica própria e independente dos associados, sendo
uma entidade sem finS lucrativos, com sede no municipio de Balneário'Camboriú - Santa
Catarina, situada à Rua Peru n° 938, Bairro das NaÇÕl?S,nesta cidad..e.de Balneário
Camboriú. (SC), constituída. com a finalidade de incentivar. promover e defender aas
atividades culturais. educacioriais, artísticas, esportivas, cientificas, informativas,
assistênciasrecol6gicas e didãticas.

PARAGRAFO úNICO - B1BUOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS
NAçOeS tem duração por tempo indeterhunado.

ARTIGO ~ ~Os objetivos que fundamentam sua constituição são as seguintes:
a) Promoção de atividades cujas fmalidades sejam de relevância pública e sociaL
b) Promover atividades ãrtfstic3s. educacionais, cientificas, esportivas. informativas,
ecológicas e didãticas. e trabalhos soclais com fammas carentes do Bairro das Nações
C) Incentivar comportamentos de participação, organização e sorldariedade, criando ou
estimulando para este fim atividade.s. movimentos e organismos;
d) Manter convênios ou associar-se a entidades similares para t1restaçao de serviços e
assessoria;
e) Manter convênios ou associar-se a e.ntidades governamentais nacionais, e não
Governamentais nacionais e internacionais;
f) Divulgar e promover suas atividades através de. órgãos da imprensa escrita,
Ii3diodifusão e outros meios; • .
g) Administrar os fundos an'ecadados que serão aplicadOs no sentido de alcançar os
objetivos da biblioteca.

CAPITULO IJ
DA FIUAÇÃO, DIREITOS E DEVERES

ARTIGO 30 - Podem se associar às Biblioteca todas as pessoas que contribuem com os
objetivos que fundamentam sua constituição, condicionados as determinações deste
Estatuto.

,
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PARAGRAFO PRIMEIRO: Os pedidos de admissão como associado dev~êO ser ,;
submetidoS à épreciação da Diretoria que Irá deliberar na primeira reunião O~JJF'3-~~!/
seguinte, $endo necessârio parecer favoráyel da maloria simples dos membros presentiSS::::,;::.;;.-"-

PARAGRAFO SEGUNDO; Os associados podem ser enquadrados nas seguintes
categorias: .

. a) Fundadores-- Os que participaram da Assembleia de instalação da Biblioteca;
b),.Cofaboradores- Os que escreverem após o encerramento do Livro de Fundaçã'o e

~mantenham suas contribuições de Mrticipação em dia;
c} Sócios honorários- Cidadãos Que tenham prestado ou ainda prestem relevantes

serviços à biblioteca ou à comunidade. ao municlplo, Estado ou sociedade;
d) Os associadosnoo re:spendem solidaria ou subsidiariamente pelas obrigações da

Entidade da Biblioteca Comunitária bem Viver do Bairro das nações;
'... .~

ARTIGO 4<>- São direitos inalienáveis e intransferíveis dos associadoS:
a) Votar e ser votado. desde que associado apelo menos um -ano;" .~
b) Frequentar o espaço sed~ da entidade;
c) UtiliZar do acervoliterár1o-dispo.ntvel pela Biblioteca;
d) Participar de todas as suas atividades desenvolvidas e ofertadas para a

cotTlUnidade;
e) Gqzar dos beneficios oferecidos pela biblioteca na forma prevista neste estatuto.

ARTIGOS" - $ao deveres do associado:
a) Aceitar os objetivos fundamentais da biblioteca buscandO integrarem-se decisivamente
às tarefas assumidas pela coletividade, conhecendo, cumprindo e fazendo cumprir o
Estatuto Social, o Programa de Atividades e as instruções da diretoria aprovadas pêlos
cOnselhos ou assembleias;
b) Prestigiar com :sua presença ou representação. eventos e atividades programadas.
justificando de alguma forma o não comparecimento. espedalmente quando lhe forem
atribuldas tarefas e responsabilidades que envolvam outros associados ou que sejam
bãsicas para a continuidade dos trabalhos e atividades.
c) Zelar pela boa reputaçáo da Biblioteca junto à Comunidade do Bairto das Nações:
d) Zelar pelo patrimônio da Biblloteca;

ARTIGO 6" • O associado que infringir o Estatuto Social e as normas regimentais. os
planos e as decisões aprovadas em Assemhleias ou pela Diretoria. poderá ser excluído
dos quadros da Associação.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O deSligamento de um associado por exclusão pcdetá ser
proposto por requerimento de 113 do quadro de associados ou por y;, da. Diretoria.
devendo ser aprovada por maioria dos presentes em Assembleia Geral Extraordinâria que
eleverá ser convocada específicadamente para análise do pedido.
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exclusãoserá garantidoao assocladaa qual está sendo imputadaas infraçõeso~~~~~~~.9'
decontradHare ,sedefenderdoqueestásendoalegado. ~-2.1.!

CAPITULO 111
DOS ÓRGÃOS CONSTITUIDOS

-ARTIGO 7° - São órgãos constituldos da bl-brlOteca:
a) AssembJeia Geral;
b} Diretoria;
c) Conselho Fiscal;

DA ASSEMBLIOIA GERAL

ARTIGO 8" - A Assémbleia Geral é o órgão máximo e soberano da biblloteca e é
constituk1o peloS associados no gozO de seus direitos. Ela se reunirã ordinária ou
extraordinariamente nos casos estabelecktos neste estatuto.

PARAG~O 1D
- AAssembleia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano, no mês de

março, com o objetiVo de prestação de comas do exercício anterior e de previsões
orçamentárJas e planejamento par ao exercIdo corrente.

PARAGRAFO 2° - A Assembleia Geral Extraordinária se reunirâ sempre que convocada
pela diretoria ou peta Conselho FISCal, ou por 1/5 dos associados.

PARAGRA~O 30 - As Assembleias Gerais Ordinárias Q Extrclordinárias serão convocadas
com antecipação de sete dias, mediante edital a ser fixado. na sede social e publicado na
imprensa local.

PARAGARFO 40 - O presid ..ente da Assembleia. além do seu voto desõcio também terá o
voro de desempate, éxceto quando se tratar de eleição.

1\ )
\IUt1

ARTIGO 90 - Compete a Assembleia Geral
a) Decidir em Qltima e definitiva instancia;
b) Eleger a Direloria Executiva e o Conselho Fiscal;
c) Reformar o estatuto com dois terços dos votos presentes;
d) Aprovar o balanço e as contas do exercido anteriOr,
e} Analisar e definir o planejamento dos trabalhos do periodo seguinte;
f) Destituir, Quando assim o exigiremos interesses da Biblioteca, um ou mais membros da
diretoria e do conselho fiscal. mediante o voto mlnimo.de um terço dos assOciados
fundadores. convocados especifICamente em Assembleia Geral Extraordinãria;
g) Analisar os pedidos de exclusão de associados conforme detenninaçâo do presente
estatuto.
h} Defiberatsobre os demais assuntos constantes eia Ordem do dia.
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ARTIGO. 10" -"Na fatta de quórum (maioria simples), ela se reunirá em ~~~
convocação trinta mmutos após a prlmeira convocação e deliberará com QuaJquernúmero .•.•.~... .
da associados presentes executados o disposto no artigo 9°.

DA DIRETORIA
'. ".:.'

ARTIGO 11. - A Diretoria éo órgão lTláxirRo da administraçãcfda biblioteca e se compõe
de seis membros eleitos pela Assembleia Geral juntamente com {) Conselho Fiscal que
tem o mandato de cinCo anos, podendo ser reeleita por Igual perfocfo.

ARTIGO 12" - São legitírilos dirigentes:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) Secretario;
d) 2' Secretario;
e}Tesourej~9;
f} 2" Tesoureiro,_

ARTIGO~13° - Compete ao Presidente:
a) Representar a BibOOtecaem todos os atos púbticos. em juizo e fora dele;
b) Presidir as reuniões da dirBtoria e convocá-la para OS atos decorrentes das atividades
associatrvas;
c) ConvOcar e presidir as asSembléias gerais extraordinãrias;
d) Presidir conferencias, debates. palestras, reuniões, sesSÕ6$ e atividades publicas da
biblioteca;
e) Dar passe aos membros da diretoria;
f) Contratar e admitirfui1cionários ~ auxiliares da bibliotecas;
g) Supervisionar quaisquer atividades da bibflOteca;
h) Finnar contratos, convênios. termo de parceria. contrato de gestão; termo de
colaboraçâo;tenno de fomento ou acordo de cooperação com entidades públicas,
Federal, Estadual, Municipal elou privadas, seja no Bta91 ou exterior com objetiva de.
propiciar meios financeiros. 8 fii1i de que pOSsa manter em funcionamento todos os
projetos em andamento ou em fase de implantação;
i) Praticar atos de administJaçáo em geral;
i) Assinar com o secretario, as atas das reuniO€s e assembleias;
j) Assinar com o tesoureiro; todo e qua)quer tipo de movimentação financeira.

ARTIGO 14" -Compete aoVK:e-Presidente:
a) Cooperar com o presidente no desempenho de suas atnbuições. bem como substituí~
los nos seus impedimentos.
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ARTIGO 1S" - Campete ao secretario:
a) Redigir e manter transcrições em dia das atas da assembléia Geral e da Diretoria;,""--,
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b) Redigir as ocorrências da biblioteca;
c) Manter e ter sob guarda: o arquivo da Biblioteca

ARnGO 160 - Compete ao Tesoureiro:
a} Zelar pelo patrimOnio da biblioteca;
b) Manter em contas bancárias Juntamente com o presidente. os valores da biblioteca;
c) Efetuar pagamentos e recebimentos autorizados pela diretoria;
d) Apresentar ao Conselho FISCal balanceteS Periódicos e balanço anual.

00 CONSELHO FISCAL
-,'"

ARnGO ir -o ConselhoFlSCal. será composto por três membros efetivos um membro
suplente. eleitos em- Assembleia Geral e tehdo. mandato de cín~ anos, pOdendo ser
reeleito por igual pertOdo. ,.

ARTIGO 1SC'-CÕrnpete ao Conselho Fiscal;
a)''VLStar'tOda a doci.unentação contábilda biblioteca. fiscalizando-a;
b) Emitir parecer sobre a previsão orçamemãõa e sobre o balanço anual;
c) Opinar sobre as despesas extraordinárias e sobre os ~Iancetes peliôdicos;

CAPrrULOIV
DAS ELEICÕES

ARTIGO 190 - A Assembleia para a eleição será convocada por editai fixado na sede, com
prazo mf.,imo de trinta dias de antecedência. com exceção da eleição para a primeira
diretoria cujos membros serão esc6Ihidos durante assembleia geral de fundação_

A- A eleição para Diretória e Conselho fisCal se dará no máximo no mês de março
com mandato de cinco anos.

ARTIGO 2tJO -' Expedido o edital de convocação fica automaticamente. aberta pelo prazo
de dez ál3s. o regiStro das chapas que deverão ser apresentadas à secretaria da
Biblioteca.

PARAGRAFO ÚNICO - As chapas deverão ser assinadas por todos 0$ integrantes.

ARTIGO" 210 ~ As eleições serão secretas. em caso de apresentação de uma única chapa
esta serã eleita por aClamação.

ARTIGO 2r - Poderão votar e ser votados todos os associados que estiverem de acordo
com o presente Estatuto e com demais normas regimentais da Olre1orla.

)
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CAPITULO V
DAS DIsPOSIÇÕeS GERAIS
DO PATRlMONIO SOC1Al

ARTIGO W _Constituem fonte de recursos para manutençâo da BibliOteca:
A) Da arrecadação feita pela entidade;
b) Doações e Subvenções;
C)Do.s bens e valores adquiridos em suas ~ cabiveís:
d) Das prestações de serviços elou asse~riaS;
e} Das contribuições provenientes de apoio cultural.

ARTIGO 24° - Poderá fllSnter- a biblioteca atividades comerCIaIS. industliais e de
prestação de serviços, ,deSde que os rendimentos destas atividades sejam destinados
exclusivamente à realização de seus objetivos e fins sociais.

ARTIGO 2;50• A~scrituração contábil deverá estar de acordo .com os principias
fundamentais de contabilidade. ~ com as Nonnas Brasileiras de .Contabilidade.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIçÕeS FINAlS

ARTIGO 26° ~o atual estatuto poderá ser atterado -por sugestão do presidente, de % da
Diretoria ou de 113 dos associados, devendo ser submetidas as eventuais mudanças à
aprova{'Ao da Assembleia Geral E>drciordlnária convocada especificamente para este fim.

,
PARAGRAFO ÚNICO- As mudanças somente serão consideradas aprovadas com a
aprovação de 2J3 dos presentes na Assembleia Geral Extraordinãria.

ARTIGO 27" - A biblioteca poderã ser extinta por sugestão do Presidente, de 'h,da'
Diretoria ou de 113 dO$ associados; devendo ser convocada uma AssembJeia Geral
Extraordinãria para çieliberar especfficamenle sobre tal sugestão.

PARAGRAFO ÜNICO _ As mudanças somente serãO consideradas aprovadas com a
aprovação de 213dos presentes na Assembleia Geral extraofdinana,

Terminada a leitura, foi a referida alteração estatutária submetida à votação dos
associaclospresentes na Assemblera Geral extraOrdinâJia convocada para tal fim,
verificando-se unãrUme aprovação, a Sra. -VICe Presidenle Lias Menacho declara

ARTIGO 28" - Em caso de dissolução ou extinção da entidade, q:ue o eventual patrimônio
liquido remanescente seja destinado a outra pessoa juridica., lOCalizada no Estado de

Sarna Catarina, de.igual natureza e cujo obreto social seja, preferencialmente, (I

mesmo da entidade extinta.
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8Pfm'aOO o novo Estatuto Social- da Bíblioteca Comunitarla Bem VJVér dO Bairr
nações cornonne esta ata _dodia onze do mês de abril do ano de dois mil e deze
devidamente assinada pelos asscx;iados e demais -presentes.

1. Vice-- presidente- Lias MenachQ
2. Primeiro secretário-- Eliane Ribeíro dos

santos
3_ Segundo sacretãrio- Micbelle Aparecida

Ferreira; ~'" - --~~
4. Primeiro Tesoureiro- Alceu Piconi ~iS-C-- --'~~l

Pescam" :\ ,f íL r:~~
5. Conse1."'lOFISCal BetivÔ 3' •..Natafna Gut2 \il o..'õxÁíY\rjv ~ _

6 ;~~o':~%~::~n:etfvo 1- Edevilson ~~eJ;:fi;~,,,á,_
7. Conselho Fisça! Efetivo.2- MarcioSidnei :~~~"""""_.

Cunha Nun.. ~' "~'Dj,.-'~(//;..I-:-'8. Conselho FiscalSuotente -Julja~a _ --J;2.r" y-----.!.

Gomes Rodriiiuas t
9. Segundo leSQUreirtr Anderson Gutz (' ;-

10. Keflin da R~saTalevi dos Santos o lbrt:t~_:~~'---------
11.AllanMullerSchroeder_0.'1', , >,,, 'o \2j.\., "-. ~-J.-~,L

J),':>~ :li :'J.J
12. _

Ij. --------------

14, ~

15, _

'6. _

17, ~ _

18, _

19 t:ft/f- riM .
20. i;_,/P,~f;lj!AR!"" .
21, ~ If11/f(.f)

-----------.--~ _-f~'5'!
22.. _

23, _
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Biblioteca Comunitária

Ler é Preciso

DECLARAÇÃO

DECLAROpara 05 devidos fins e a quem interessar possa que os membros que compõem a
diretoria da Biblioteca Comunitária Bem Viver do Bairro das Nações. abaixo relacionados, não
recebem remuneração pelos serviços prestados na Instituição.

Bruno Menacho- Presidente

Lias Menacho- Vice-Presidente

Eliane Ribeiro dos santos - Primeiro Secretário

Michelle Aparecida Ferreira- Segundo Secretário

Alceu Piconi Pescaroli - Primeiro Tesoureiro

Anderson Gutz - Segundo Tesoureiro

Edevilson Antoninho Gutz Junior,brasileiro- Conselho fiscal efetivo 1

Marcio Sidnei Cunha Nunes -Conselho Fiscal Efetivo 2

Natalina Gutz - Conselho Fiscal Efetivo 3

Juliana Gomes Rodrigues - Suplente Conselho Fiscal

Balneário Camboriú ,29/10/2018

l~;J.,Lu.~,,~o.
lias Menacho
Vice- Presidente

Biblioteca Comunitária Bem Viver
CONTADO

Rua Peru n° 938 - Bairro das Nações
Balneário Camboriú / 5C -CEP88330.000 - Fone: 99949-1984

CNPJ: 07935.740/0001-69

------------_ .. ----
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BIBLIOTECA COMUNITARIA BEM-VIVER DO

BAIRRO DAS NACOES
CNPJ: 07.935.74010001-69

I.E.;ISENTO
Balanço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código Nome

""35
""60
'"
1163

1171

"60

""1287
'333"..,..,,'
'.>2
""1910,..3
• 6265.,,'

ATNO
ATIVO CIRCUlANTE

DISPONIBIUOAOES

CA"'"
CAIXA

BANCOS emITA MOVIMENTO. RECUROS lIVRES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VINCULADO A CONSIGNAçOeS

PREVlO£NCIA SOCIAL
INSSAPAGAR

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
IRRFAPAGAR

OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS
HONORÁRIOS AUTÓNOMQS A PAGAR

PATRIMONIO SOCIAL

FUNDO PATRIMONIAl.

SUPERÁVIT ou DÊFlCrT ACUMUlADO
SUPERÁVIT ou oEFlcrr ACUMULADO
RESULTADO 00 EXERCICIO SOCIAL

6.099,54
6.099,54
6.099.54

6e,55

88.55
6.010.99
6.010,99

6.099,54
4.341,36
1.168,95
1.121,51

1.121,51
47,44

47,44

3.172,41
3.172,41
1,158,18
1.756.18

'.758.18
88,51

1.669,67

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço PabimoRaJ em 0110112017 a 31/1212017, a vista dos <Iocumenlos apresentaOOs. cujo Ativo e PassiYIJ importam R$ 6.099.54
- (seis Mil e Noventa e tfilve Reais e Cinquenta e Quatro Cent;)vos)

o
MARIANA GINAKRIESER

CONTADOR(A)

CPF: 895.760.809-59

CRC; 1SC03036310~5 r
. il10 Kriesc ~

MCU'IOIHl ~~"'C030363jO'.)
dortl. (Ry.' -(I

(!IIII11 .rl:;]O;lO9'::',n-:.: ~~-

LIAS MENACHO

PRESIDENTE

CPF: 722.405.047-49

contábil seI VISUAL Sucessor
3011012018 17:01 :22
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•
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Proeurndoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DiVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIBLIOTECA COMUNITARIA BEM-VIVER 00 BAIRRO DAS NACOES
CNPJ: 07,935.740/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional 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 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. Refere.se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RF8 e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, 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://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RF8/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:47:29 do dia 29110/2018 <hora e data de BrasJJia>.
Vãlida até 27/0412019.
Côdigo de controle da certidâo: 8724.8992.7SFC.7E83
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

,/1



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (r;mTo social): BIBLIOTECA COMUNITARIA BEM~VJVER 00 BAIRRO DAS NACOES
CNPJ/CPF: 07.935.740/0001-69
(Sollçit3nte sem Inscrl,~o no Cad~ de Contribuintes do ICMs/seI

Esta certidão e válida para o número do CPFou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados
da secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador_

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela secretaria de Estado da Fazenda.

Oispo~itivo Legal:
Número d•• tertidão;
Data de emi~~ão:
Valid••de {Lein~ 3938/66. Art. 1S8,
modifitado pelo ••rligo 18 da lei n
15.510/11.};

A aut"ntiddad" desta c"rtidão
http://www.sef.sc.gov.br

lei n. 3938/66, Art. 154
180140105586905
0'1/11/201806:20:38

02/01/2019

deverá ser tonfirmada na página da Sfi,..,taria de Estado da Falenda na Internet. no e:nder"ço:

Este documento foi assinado dicitalmente
Impresso em: 03/11/2018 06:20:54
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3 SANTA CATARINA CERTIDÃO NEGATI'o.trVEY ,-.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU DÉBITO MUNICIP!! ,~I~
•• !!t ••u.~

N"5980B/2018~' lA. ,BALNEARIO Secretaria da Fazenda
CAMBORlO FI ,0'-

Data: 2911012018

Requerente: BIBLIOTECA COMUNITARIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS Côdigo: 137243
, NACOES

Identificação do Contribuinte

Nome: BIBLIOTECA COMUNfTARIA BEM VIVER DO BAIRRO Código: 137243
DASNACOES

Endereço: RUA PERU, 938 - DAS NACOES

Municipio: BAlNEARIO CAMBOR1U CEP: 88338-100

CNPJ/CPF: 07.935.74010001-69 UF: SC

Finalidade da Certidão
Finalidade:

Fins Prõprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ê certificado que não constam pendências em seu nome,
relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br> .

BALNEARIOCAMBORIU, 29de outubro de 2018.

Código de Controle da Certidão: 201859808

Esta certidão tera Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CA,wrA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07935740/0001-69
BIBLIOTECA COMUNlTARIA BEM VIVER
RUA PERU I DAS NACOES I BALNEARIO CAMBORIU I se /88338-105

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: 15/11/2018 a 14/12/2018

Certificação Número: 2018111507542223828114

Informação obtida em 28/11/2018, às 10:41:54.

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



PODER JUDIC1ÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12" REGrÃO

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÔES TRABALHISTAS

Certidão n. 156332/2018

Expedição: 02-11-201819h55m43s

Código de autenticidade: 6M9W.AQQ6

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam
no TRT da 1211 Região (Santa Catarina), que NÃO CONSTA processo em tramitação contra
BIBLIOTECA COMUNITARIA BEM-VIVER DO BAIRRO DAS NACOES elou com o CNPJ n°
07.935.740/0001-69.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa nas bases de dados de processos f[sicos e eletrônicos do TRT da 123 Região (Santa Catarina) é
realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ registrado
na Secretaria da Receita Federal do Brasil e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo
consulente na pesquisa opcional.

2) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas
abaixo:
• em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta
Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e
Reintegração/Manutenção de Posse: e
- em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstillic1onalidade, Conflito de Competência,
Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do
Valor da Causa e Recurso de Multa.

3) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ
ao norne do(a) reclamado(a) e ao número do processo.

4) O{A) interessarJo(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais
próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esdarecimentos.

5) A aUlenticidade desta certidão pode ser confirmada em at~ 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissdo na
pâgina do TRT da 12" Região ({htrp:/IwWN.trt12.jus.br}), em (Serviços/Certidões/Certidão Eletrõnlcd de Ações
Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT).

Pagina 1 de 1
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CERTIDÃO DE PROCURAÇÃO ---;{/
c E R T I F I C o, que revendo o arquivo deste Oficio de Notas, verifiquei que às flS:-~
Q89/091V do Livr_o nO 3~7, consta um instrumento de Procuração do seguinte ~
teor:PROCURAÇAO PUBLICA BASTANTE QUE FAZ; BRUNO FELIPE ~n
MENACHO; na fonna abaixo: SAIBAM qu.antos que este público instrumento de =;.; r:
procuraçflO bastante virem, que aos sete (07) dias do mês de dezembro (12) do ano '1í-" IÍ
de dois mil e dezesseis (2016), neste Tabelionato de Notas, sito na 38 Avenida, 134, / / II
sala 01, Centro, nesta Cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, ~.-:;éJ...£-

compareceu porante mim, Ligia Cristina Knorst Ripplinger Casagrande - Escrevente. ~ :
como outorgante: BRUNO FELIPE MENACHO, de nacionalidade brasileira, filho de"7 ~
Lias Menacho, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 08111/1994, com 22 anos ~_--= _;
de idade, que se declarou solteiro, declara não viver em união estável, professor, ,;'
portador da Carteira Nacional de Habilitação nO05919730920-DETRAN/SC, emitida /,;' /
em 23/1212014, onde consta o RG n° 6668484-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nO 2-7";
084.281.619-41, domiciliado e residente na Rua Peru, n° 938, Bairro das Nações, r= _ _
nesta Cidade de Balneário Camboriú/SC; identmcadc como o próprio e reconhecido ;:z:.',... ,;'
como capaz, por mim, Ligia Cristina Knorst Ripplinger Casagrande - Escrevente, à /
vista dos documentos que me foram apresentados, e aqui arquivados digitalmente, '~ ~
conformo art. 475, do Código de Normas da CGJ/SC, do que dou fé. E, pelo &:- -2
outorgante, me foi dito que por este instrumento nomeia c constitui sua bastante ~-,;
procuradora: LIAS MENACHO, de nacionalidade brasileira, filha de Leandro ~
Menacho e Hilda Barros Menachb, nascida em 0310111956, com 60 anos de idado, .
solteira, do lar, portadora da Carteira Nacional de Habilitação na ~
02709381508-DETRAN/SC, emitida em 20/02/2013, onde consta c ,~G n° ~'';;::--
4375889-SSP/SC, inscrita no CPFIMF sob o nO 722.405.047-49, domiciliada e ~ .•
residente na Rua Peru, n° 938. Bairro das Nações, nesta Cidade de Balneário ~.: d~

Camboriu/SC; a quem confere poderes para em onde necessário for e com esta se =-~~
apresentar, tratar de todos os negócios e interesses do outorgante; podendo para
tanto. COMPRAR, VENDER. CEDER, TRANSFERIR, COMPROMISSAR,,, ' , _
ARRENDAR. GERIR. ADMINISTRAR, DAR EM PAGAMENTO. CONTRATAR. ~~
DISTRATAR. RESCINDIR, ANUIR, PRESTAR FIANÇA, HIPOTECAR. DIVISAR, ',' _
DEMARCAR, LOTEAR, GRAVAR, PERMUTAR, ALUGAR bem como por qualquer ~,,~ _
forma ou titulo onerar BENS IMÓVEIS, MÓVEIS, TITULOS. AÇÕES, QUOTAS, '\" \
VEICULOS, SEMOVENTES, TELEFONES e o que mais der origem; outorgar, aceitar _ ~
e assinar quaisquer espécies de escrituras ou contratos públicos ou pariiculares, --.............'~
cessões, inclusive de locação, arrendamento, serviços, rerratificação, constituição e ~
dissolução de sociedade com todas as cláusulas e condiçõos do estilo, descrever, ...•
confrontar, dar metragens, origem aquisitiva, transcrição imobiliária, registro e melhor ~
caracterizar imóveis; concordar ou não com cláusulas e condiçõe~: estipular preços, -:---..
prazos e condições, formas, multas e prazos de pagamentos; assmar renovações de ,
contratos, fazer vistorias a qualquer tempo e hora; receber valores, total ou t~
parcelado; dar e receber quitação; despejar inquilinos, seja amigável ou W
judicialmente; representá-lo em assembléias de condomínio, podendo votar e ser
votado, defender os interesses do outorgante, debater todas as matérias constantes
da ordem do dia, impugnar debate e as matérias estranhas a essa ordem, examinar ,

1 II I1 '\" ,
I I .h ;r"~.-''''~., ,/>YJt:lO <lf ••• ~ "'.<lO""""
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A/ documentos e contas, concordar ou não com a realização de obras e orçamentos-1 propostos, como também com a alteração dos valores da cota de condominio, propor
~. a destituição de slndlco ou administrador; transmitir e receber posse, jus, domínio, /'"
~ direito e ação; apresentar provas e documentos; responder pela evicção de direito; I ~

fazer e assinar declarações, inclusive de que o outorgante não possui vínculo que ~-;::::;;;h
constitua união estável e de que é ou não contribuinte obrigatório da Previdência ~
Social como empregador ou produtor rural e ainda se houve ou não intermediação de
corretores de imóveis; representá-lo perante quaisquer sociedades comerciais e
industriais, em que faça ou venha a fazer parte, gerindo-as E: administrando-as como
bem e melhor lhe convier, usar de todos os poderes pertinentes ao outorgante e
sempre de acordo com <> instrumento de constituição das mesmas; pagar e receber
contas; comprar e vender mercadorias; promover cobranças amigáveis e judiciais;

.••"'l. - dar recibos e quitações; assinar declarações de rendimentos e de bens; receber
"~ cheque de restituição de imposto de renda; representá-lo perante QUAISQUER
- •..... ' ENTIDADES BANCARIAS, INSTlTUIÇOES FINANCEIRAS ElOU COOPERATIVAS
.o..- ,,~ DE CR~DJTO em especial perante o BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA

ECON6MICA FEDERAL em que o outorgante possua ou venha 'a possuir conta
corrente e/ou poupança, podendo ABRIR, MOVIMENTAR E ENCERRAR contas
correntes alou poupanças em nqme do outorgante, fazer depósitos e retiradas,
solicitar extratos e saldos bancários; emitir, endossar e descontar cheques, inclusive
nominais a ele outorgante, assinar duplicatas, notas promissórias e descontá-Ias,
fazer endossos de duplicatas a Bancos ou Instituições Financeiras, contratos de
cauções ou descontos; fazer operações em casas de ctJmbio; descontar tltulos em----

_, .ú Bancos, cauções de títulos, ordens de pagamento por carta, meios eletronicos ou
~ qualquer outro meio, fazer abertura de créditos, ajustar valores dos créditos e:2~cor;tratar juros, comissões, prazos, formas de pagamento, prorrogações de prazos,
~ elevações e reduções de créditos, utilizar os créditos abertos na fonna e pelos meios _

- '-- que forem convencionados; estipular quaisquer clausulas, movimentar contas em
depósitos e de empréstimos, autorizar débitos, transferências, reconhecer saldos de

. - - /- contas credoras, requisita talões de cheques, solicitar e retirar cartões magnéticos,
;/j solicitar, cadastrar e alterar senhas, renovar cadastros, inclusive de cheques

l~ especiais; assinar, sacar, aceitar, endossar, descontar e protestar duplicatas,
~ cheques, letras de câmbio, notas promissórias e qualquer outro título de crédito;
.',1 emitir e fazer pagamento de duplicatas, descontos de cheques; .. promover
'./ cancelamento de ordem sustação de cheques por motivo de roubo; cancelar cartões;
I s..--- e ainda representá-lo perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais,i4t .

Autarquias, Paraestatais, de Economia Mista, Judiciárias, Admrnistrativas,
Alfândegas, Delegacias de Policia, Receita Federal, Secretaria da Receita Federal,
Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, Juntas
Comerciais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, INSS, Companhias
Telefônicas, Companhias de Crédito, Companhias de Seguro em geral, Cartórios,
Tabelionatos de Notas, Registro de Imóveis, Prefeituras Municipais, INeRA, IBAMA;
podendo para tanto, dita procuradora, fazer e assinar declaração, juntar documentos
legais, assinar requerimentos e documentos necessários, retirar cert.idões, pagar
taxas, efetuar o pagamento, acordar/discordar de cláusulas e condições, podendo
assinar lodos os documentos necessários para este fim; Imobifi;jrias em geral,
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Telecomunicações Brasileira, Convênios, juntar, retirar e desentranhar papéis,
assinar documentos, plantas, requerimentos, memoriais e formulán"os; requerer e
acompanhar processos; pagar taxas, impostos, multas, contribuições e
emolumen,tos; endossar e assinar termos de transferência de telefones e ações de
quaisquer espécies; instituir cláusulas restritivas, regu/an-zar imóveis; juntar, retirar e
apresentar documentos e provas; assinar solicitações; representá-lo perante
CIRETRAN e DETRAN ou qualquer repartição PúbUca podendo ADQUIRIR e ainda
REGULARIZAR, e posteriormente VENDER e TRANSFERIR a quem quiser, pelo
preço e condições que convencionar, quaisquer veIculas em nome do outorgante;
podendo para tanto, dita procuradora assinar o respectivo recibo de transferência,
preencher e assinar guias e formulários, pagar taxas e emolumentos, fazer
declarações; juntar, retirar (J' apresentar documentos, provas, receber o preço, dar
quitação, assinar requerimentos, solicitações; representá-lo perante Tabelionatos de
Notas, CIRETRAN, DETRAN ou qualquer repartição Pública, podendo requerer e
retirar o CRV - Certificado de Registro de VeIculo e o CRL V - Cerlificado de Registro
e Ucenciamento de Veículo, segunda via do OUT e o licenciamento anual, negativas
de multas, furtos ou de qualquer natureza; podendo ainda, usar os vefculos acima
descritos em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro; retirar o veiculo do
pátio do DETRAN em caso de apreensão; representá-lo perante o mencionado
bancolinstituição para transferir financiamento, assinar contratos, concordar ou não
com cláusulas, condições e valores, requerer e retirar a devida liberação, podendo
pagar taxas, saldos, dar quitação, assinar termo de transferência, preencher
requerimentos, guias e formulários; podendo retirar CNH do outorgante; assinar
certificado de propriedade de veículos e declaraçàes de rendimentos e de bens;
receber cheque de restituição de imposto de renda; poderes para represenlá~fo
perante Fóruns, em audiências já existentes ou que venham a surgir, podendo para
tanto, dita procuradora, resolver quaisquer assuntos de interesse do outorgante;
apresentar provas e documentos, fazer e assinar declarações, requerimentos;
solicitar informações e cópias de processos; transigir, acordar, discordar, requerer,
recorrer, prestar depoimentos; promover acordos; fazer depósitos judiciais,
representá-lo em audiências; receber valores devidos, e dar quitaçáo, assinar todos
os documentos necessários para este fim; se necessário constituir advogados
outorgando-lhes os poderes contidos nas cláusulas "ad judicia ~e ~adnegotia~, para o
foro em geral, em qualquer Instância, JuIzo ou Tribunal, defender os interesses e
direitos do outorgante, podendo propor contra quem de direito as ações competentes
e defender nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos
recursos legais e acompanhando-os; e mais os especiais de desistir, transigir,
recorrer, concordar, discordar, fazer acordos, renunciar, firmar compromissos,
recorrer, apelar, impetrar mandado de segurança, apresentar provas, prestar
declarações e informações, assinar termos de inventariante, dar quitação, conlestar,
variar ou desistir de ações, processar recursos; representá-lo judicial ou
extra-judicialmente; enfim, praticar todos os alas necessários para o bom e fiel
desempenho do presente mandato, pelo que dará tudo por bom, firme e valioso,
sendo VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, (Certifico que os dados da
procuradora foram declarados, conferidos e aceitos pelo outorgante, o qual se
responsabiliza civil e criminalmente pela veracidade dos mesmos, em espedal
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~ ~tado civil, devendo a prova destas declarações serem exigidas
diretamente pelo ôrgão e pessoas a quem com este instrumento se apresentar.

~ . Os elementos declaratórios constantes neste Instrumento são inalteráveis
~ após a sua assinatura). Foi emitido o Relatório de Consulta de Indisponibilidade,

Resultado: Negativo, código HASH: 16bc.ca8b,b4da.60BO.5ced.cb2c.
246c.5045.b259.f90f, emitido em 07/1212016, via infame!, pela CNIB. De como assim
o disse, do que dou fé, pediu-me e lhe lavrei este instrumento que lido, achou
conforme, aceitou e assina tudo perante mim, Ligia Cristina Knorst Ripplinger
Casagrande - Escrevente. Ficam dispensadas as testemunhas, por terem as partes ~
sido idenlffícadas documentalmente. Emolumentos: R$46,OO + Selo: R$1,70 =
RS47,70. Selo(s): EMY28923.T4MF.Balneário Camboriu, 07 da dezembro de 2016.
ASSINADOS: BRUNO FELIPE MENACHO • Outorgante, LlGtA CRISTINA KNORST
RIPPUNGER CASA GRANDE - ESCR Nada mai menos se continha
na referida procuracão , da qual bem fielme e extra' a presen certidão a cujo o
original me reporto em poder e tabelio ato do e dou ê. Eu(a)
Tabeliã, conferi, subscrevo e assino m púb co e ra o. Emolu
Selo: RS1,90 + Folhas Excedentes: R$,40 $15

Balneário Cambo .. 3 d bril de
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBOR1Ú
SECRETARIA DE CONTROLE
GOVERNAMENTAL E
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - Lei
Municipal 3815/2015

PARECER JURíDIco nO.: 018/2018
Documento de Origem: Processo 2018042583
Assunto: 10;>Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração 007 /2018 - FMDCA
Requerente: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - BIBLIOTECA COMUN BEM VIVER

TERMO ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇi,o
PRORROGAÇÃO - LEI 13.019/2014 - LEI 13.2114/2015
BIBLIOTECA COMUN HEM VIVER FMDCA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PLANO DE TRABALHO _
CHAMAMENTO PÚHLlCO .

l. DO RELATÓRIO

Trata.se da documentação enviada a esta secretaria, para análise c parecer jurídico acerca do }O

Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração entre o Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FMDCA e a AssociaçãoBeneficente Cristã Real Esperança. A justificativa para a solicitação
de prorrogação do Termo de Colaboração encontra-se às fls. 06, cláusula segunda.

Quanto ao termo aditivo este encontra-se às fls. 05, 06 e 07 do processo e este dispõe dos
segujnt~s incisos:

Cláusula Primeira - a) alteração do prazo de vigência, passando a vigorar até 31/12/20 19~ b)
aditivo de 79.054,92 ( ... ) conforme cronograma constante no plano de trabalho.

Cláusula Segunda - a justificativa para a prorrogação da vigência;

Cláusula Terceira - ratifica as demais cláusula do Termo de Colaboração Originário;

Cláusula Quarta - da assinatura do tenno.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1 DO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO E SEU AMPARO LEGAL

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 solicitaçiío da organização da
sociedade civil, devidamente formalizada e justificada. a ser apresenlada â administração
pública em, no mínimo. trinta dias antes do temlO inicialmente previsto. (Redação dada pela
Lei nO 13.204, de 2015) "grifo nosso

Ainda em seu parágrafo único:

"m. ""CU "",''o '.,"0"",".'."'"0 ,onoo"'"''''''''''0- "'~', _","UO,,u m,,,,, "," , ••.,••-",""'W ,..'"'''"'''' _m,o,,, ~ .
Balneário Cambori(l - Cnp:tal Catarinenl\ll do Tllrismo. CNPJ 8:1.102.285/0001.07 f

R" D'"m."., '2G - r.,o """'", .CEP88'38.S00 - {471'267.7071 \



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

fEITURA

Parágrafo (mico. A prorrogação de oficio da vigência do termo de colaboraçi'lo ou de
fomento deve ser fcita pela administração pública quando ela der causa a atraso na
liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. (Redação
dada pela Lei nO13.104, de 2015)

Verifica.se que o pedido de prorrogação enquandra-se no que dispõe o art. 55, eapur. posto quI.::
não diz respeito a prorrogação de oficio.

2.2 DO PLANO DE TRABALHO
Quanto ao plano de trabalho, conforme tenno aditivo apresentado pela entidade, este não

sofreria alteração, posto que a entidade solicita um aditivo de R$ 79.054.92 ( ... ) e a prorrogação da parceria
até a data de 31/12/2019.

3. DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta secretaria RECOMENDA A PRORROGAÇÃO DO TERl\lO DE

COLABOR4.CÃO 007/2018.

Entretanto, esta secretaria recomenda que a prorrogação não exceda o período de

6 (seis) meses, posto que serão revistos e adequados a legislação, os editais de chamamento para os Termos

de Colaboração, Tenno de Fomento e Acordo de Cooperação, assim como os tennos de prorrogação para a
alteração da vigência e os tennos aditivos para a revisão do plano de trabalho para a alteração de metas e
valores.

o prazo de 6(seis) meses é tempo hábil para a Administração Pública, elaborar, publicar e
homologar novo edital de Chamamento Público.

~. 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
deve ser oportunizado a outras entidades, de acordo com os princípios "da legalidade, da legitimidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da efidieia ", a
participarem do chamamento público, confonne derennina o art. 2°, inciso XIl da lai 13.019/2014, assim

como os artigos 23 e 24.
Art. 22 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 de fomento. no
qual se garanta a observância dos principios da isonomia, da legalidade. da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que Ines são correlatos. í:\

SCGU. HRH.ER JI;IlIRIDO ~'.OI8I101a.l'TER'1O AIJITJ~'O DE PRORRoca(:Áo_ F,\l[>ÇA- BIBLIOTECA ('0'11.':'< B/;\1 \.JV~I< _I'I<OCESSO ~'.lOIli-'Ol~><J_ llS. D,•• .l
Balneário Camboriu _ Capital Calilrinense do Turismo - CNPJ 83.102.28510001-07

Rua Dinamarca, 320 - Paço Munlcipal_ CEP 88338-900 - (47) 3267-7071



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

Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros. o ~etivos e
simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos c
instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta Lei.
(Redação dada pela Lei n° 13.204. de 2015)

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de tenno de colaboração ou
de fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da
sociedade civil que (ornem mais eficaz a execução do objeto. (Redação dada pela Lei nO
13.204, de 2015)

b) Recomenda-se a utilização da nomenclatura "TER.MO DE PRORROGAÇAo", para a

prorrogação da vigência e TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO para a revisão/alteração do plano de
trabalho quanto as metas e valores.

Ambos os modelos (TERMO DE PRORROGAÇÃO c TERMO ADITIVO DE

PRORROGAÇÃO) encontram-se a disposição na Secretaria de Controle Governamental e Transparência
Pública, assim como no sítio da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
( \V\VW. con btro ladoria. bal neariocambori u.sc .gov .br) ,

Este é o entendimento
S.M.!

Balneário Camboriú, 18 de dezembro de 2018.2. 2ncamin~ocucadOria doMunicípiopaca anáH,ee parecer final.

t2.cZf:.~an~fckUSuCJ: .
Assessora Jurídica do Cont'jffe.Governamental e
Transparência Pública V
Mal. 36.866/17 - OAB/Se 47.646 Ferna :i\1archiori

Secretário do Controle v mamental e
Tra s ar ncia Pública

r-.- at íCU\la35.423/17

SrGTP. P.\RfTt:RRRiRIDO :>O~.OI3l101~_ I'TFRMO ADfTl\'O DE PRORROG.\ÇÁO - nlDCA _ BIBLIOTECA CO~1Ui\ B['I-l VI\'[II ~ PROCESSO "'.lGI&.lOlMJ - FLS.OU'l

BalneárIo Camborlil - Capital Catarlnense do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua Dinamarça, 320 - Paço Municipal. CEP 88338-900 - (47) 3267.7071



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

PARECER JURÍDICO n".: 018/2018
Documento de Origem: Processo 2018042583
Assunto: 10Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração 007/2018 - FMDCA
Requerente: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente- BIBLIOTECA COMUN BE1\1 VIVER

TERMO ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇAo
PRORROGAÇÃO - LEI 13.019/2014 - LEI 13.204/2015
BIBLIOTECA COMUN BEM VIVER FMDCA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PLANO DE TRABALHO _
CHAMAMENTO PÚBLICO.

1. DO RELATÓRIO

Trata~se da documentação enviada a esta secrclarin, para análise e parecer jurídico acerca do 10
Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração entre o Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente ~ FMDCA e a AssociaçãoBenefieente Cristã Real Esperança. A justificativa para a solicitação
de prorrogação do Termo de Colaboração encontra~se às fls. 06, cláusula segunda.

Quanto ao termo aditivo este encontra~se às tls. 05, 06 e 07 do processo e este dispõe dos
seguinks incisos:

Cláusula Primeira - a) alteração do prazo de vigência, passando a vigorar até 31112/2019: b)
aditivo de 79.054,92 ( ... ) conforme cronogr;una constante no plano de trabalho.

Cláusula Segunda - ajustificativa para a prorrogação da vigência;

Cláusula Terceira - ratifica as demais cláusula do Termo dc Colaboração Originário:

Cláusula Quarta - da assinatura do tenno.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1 DO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO E SEU AMPARO LEGAL

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 organização da
sociedade civil. devidamente formalizada e justificada. a ser apresentada à administração
pública em, no mínimo, trinta dias antes do ternlO inicialmente previsto. (Redação dada pela
Ld n" 13.204, de 2015) *grifo nosso

Ainda em seu parágrafo ú:1ico:

('
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORJ(1
SECRETARIA DE CONTROLE
GOVERNAMENTAL E
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - Lei
Municipal 3815/2015

FEITURA

;,

Parágrafo único. A prorrogação de oficio da vigência do tcnno de colaboração ou de
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na
liberação de recursos financeiros. limitada ao exato período do atraso verificado. (Redacão
dada pela Lei n° 13.204. de 2015)

Verifica-se que o pedido de prorrogação enquandra-se no que dispõe o an. 55, Cllput, posto que
não diz respeito a prorrogação de oficio.

2.2 DO PLANO DE TRABALHO
Quanto ao plano de trabalho, confonne tenno aditivo apresentado pela entidade. este não

sofreria alteração, posto que a entidade solicita um aditivo de R$ 79.054,92 ( .. ) e a prorrogação da parceria
até a data de 31/12/2019.

3. DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta secretaria RECOMENDA A PRORROGAÇÃO DO TERIHO DE

COLABORACÃO 007/2018.

Entretanto, esta secretaria recomenda que a prorrogação não exceda o período de
6 (seis) meses, posto que serão revistos e adequados a legislação, os editais de chamamento para os Termos
de Colaboração. Tenno 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.

o prazo de 6(seis) meses é tempo hábil para a Administração Pública, elaborar. publicar e
homologar novo edital de Chamamento Público.

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
deve ser oportunizado a outras entidades, de acordo com os princípios "da legalidade, da legitimidade. da
impessoalidade, da lIIoralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia ", a
participarem do chamamento público, conforme determina o art. 2°, inciso XII da lai 13.019/2014, assim
corno os artigos 23 e 24.

An. 22 Para os fins desta Lei, considera-se:

XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organizaçito da
sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento. no
qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade. da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. r-..,

sn;l'p_ r.\RI:CF.fI Jl'RiflIDO ,,'. QIMQI8. I' TER.\IO '\nrn\'o DE PflORROG.\Ç,;,O~ f,lDÇ,\- BIBLIOTECA {.O\ll'" 8[\\ \'ln:R ~ PROCESSO ,,_. :WI~Ol58J - fl.S.QI,1H
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE
GOVERNAMENTAL E
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - Lei
Municipal 3815/2015

E J

Art. 23. A administração pública deverâ adotar procedimentos claros, o ~etivos e
simplificados que orientem os interessados c facilitem o acesso direto aos seus órgãos e
instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta Lei.
(Redação dada pela Lei nO13.204, de 2015)

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de tenRO de colaboração ou
de fomento serâ precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da
sociedade civil que tomem mais eficaz a execução do objeto. (Redação dada pela Lei n°
13.204, de 2015)

b) Recomenda-se a utilização da nomenclatura "TERMO DE PRORROGAÇÃO", para a
prorrogação da vigência e TER!Y10 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO para a revisão/alteração do plano de
trabalho quanto as metas e valores.

Ambos os modelos (TERMO DE PRORROGAÇÃO e TERMO ADITIVO DE
PRORROGAÇÃO) encontram-se a disposição na Secretaria de Controle Governamental e Transparência

Pública, assim como no sítio da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
(ww\\' .con btro Iadoria. bal neariocam bori u. sc. gov. br) .

Este é o entendimento

S.M.!

P. ocur.adoria do Município para análise e parecer final.

é~

Balneário Camboriú. 18 de dezembro de 2018.

~ t22ncaminha-s.
t&an~a SaÍ1'kL~
Assessora Jurídica do Cont'l"le. Governamental e
Transparência Pública V
Mal. 36.866/17 - OAB/Se 47.646 Fema l\1archiori

Secretário do Controle v rnamental c
Tra s ar ncia Pública
J\ at ícu a 35.423/17

I

S('GTI'. HRE('ER J1IRiRlIIO .'~.n18120l8. l.T~RMO AOI1'1\'O pr. PIU)lllloG."çAO_ F~lllCA _ BIBLIOTECA CO'lU' IHl \"I\'tll. - PROCI:S-~O ' •• lOl/l.tOl..<~1J- nS.OMIJ

Balneário CamborlO _ Capital Calarlnense do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua Dinamarca, 320 _ Paço MunicIpal. CEP 88338.900 - (47)3267.7071



PARECER PRGR nO 531-3 /2018

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2018
PROCESSO: 2018042583
PARCEIRO: BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER
ASSUNTO: PRORROGAÇÃO

Ratifico a análise de fls. 58 realizada pela
Controladoria do Município, adotando também como razões
deste Parecer, ressalvando porém a necessidade de
justificar (art.59 da lei 13.019/14) se a entidade vem
cumprindo de modo satisfatório o plano de trabalho; se
os valores aplicados no plano de trabalho estão
condizentes com o plano anterior, e, caso não
estiverem, justificar os motivos da diferença; se a
presente prorrogação está sendo realizada de uma
parceria válida, ou seja, não extinta pelo decurso do
prazo (vigente); e se há previsão no edital de
chamamento, ou na falta deste, no contrato, da
possibilidade de prorrogação de seus termos.

Bal.Camboriú, 20 de dezembro de 2018.

ANTÔNIO
PROCURA

O PEREIRA JR
- OAB/SC 6318

Rua Dinamarca IIV 320 _ Bairro da,f NllçlJe.f. FfJne (47) 3167-7071
Bf/l/l1!/í.rlo Cmnborití ~Santa Catarina - CNP J 83J02185/000J.07
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~~~,.fPREFEITURA

~ BALNEARIO
t ".'$ CAMBORlO

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

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
FMDCA N° 007/2018

o Município de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e
Inclusão Social, considerando de interesse público e relevância social, torna público a
assinatura do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC TC nO 007/2018, por
meio de CHAMAMENTO PÚBLICO N" 002/2017, Edital 002/2017/FMDCA, nos termos do
art. 31 da Lei Federal n° 13.019/2014, com a Biblioteca Comunitária Bem Viver, entidade
sem fins lucrativos para Desenvolvimento de um programa de atendimento socioculturalà
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, através da
oferta de atividades diversas para 22 crianças e adolescentes com idade de 7 ã 14 anos,
contribuindo para a integração, socialização e melhor desempenho escolar,
prorrogando-se o prazo de vigência por igual período, passando a vigorar no periodo até
31/12/2019, bem como, aditamento de R$ 79.054,92 a serem repassados conforme
cron09rama de desembolso anexo ao Plano de Trabalho.

O referido Aditivo do Termo de Colaboração estará disponível no endereço eletrônico:

hUp:/Icontroladoria. balneariocamboriu .SC.90v.br:8080/

Balneário Camboriú (SC), 04 de dezembro de 2018.

Anna Chrislina arichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balneário Camboriú - Capital Catarinenr;e do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001.<J7
Rua itália, nO 1.059 _ B. das Nações. CEP 88338-265 - (47) 3363-2745



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIClplO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-FMDCA

MINUTA DE TERMO ADITIVO DE TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL

l' TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO N' 007/2018 - FMDCA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO
SOCIAL, E A BIBLIOTECA
COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO
DAS NAÇÕES.

O MUNIClplO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa juridica de direito público
interno, com CNPJ n' 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n'
320, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social,
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, nesle ato
representada pela senhora Anna Christina Barichello, Secretária de
Desenvolvimento e Inclusão Social, CPF 757.039.559-04, e a BIBLIOTECA
COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇÕES, inscrita no CNPJ sob n'
07.935.740/0001-69, com sede na Rua Peru, n' 938 - Bairro das Nações, em
Balneário Camboriú, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVil, representada pela senhora Lias Menacho, Vice-Presidente da entidade,
inscrita no CPF 722.405.047-49, resolvem ajustar e celebrar, na data de
04/12/2018, o l' TERMO ADITIVO ao Termo de Colaboração, em conformidade
com as normas legais vigentes, no que couber, 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 13.019, de 31 de julho

Balnearlo Cambori •• _ Capital Calanne
Rua Ilália, n" 1.059 _ B. das Na

Turismo - CNPJ 83.102.285/01101.Q7
38-265 - (47) 3363-2745

\



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-FMDCA

de 2014, consoante ao processo administrativo e mediante as seguintes clausulas
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto de alteração do presente Termo Aditivo, o aditivo de prazo e
valores, conforme segue:

a) alteração do prazo de vlgencia do Termo de Colaboração 007/2018,
passando a vigorar até 31 de dezembro de 2019;

b) aditivo de R$ 79.054,92 a serem repassados conforme cronograma de
desembolso constante no Plano de Trabalho do referido aditivo.

CLAuSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA

Justifica-se a celebração do presente aditivo, lendo em vista a
importância da continuidade dos trabalhos realizados, conforme diagnóstico e
aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CMDCA.

CLÁUSULA TERCEIRA. DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no Termo
de Colaboração originário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente
Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA. DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Termo será providenciada pela Administração
Pública Municipal, no Diário Oficial do Município, devendo ocorrer no prazo de até
20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

pJ 83.102.28510001-07.~'~.\J "



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIClplO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-FMDCA

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir,
por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se
contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e
legais efeitos.

Balne.rio Camboriú, 04 de Dezembro de 2018.

LVJ~'
Assinatura Representante da OSC

o Órgão Repassador

As matura Gestor de Parceria
Eliane Ap. Ferraz dos Santos
GESTORA DE PARCERIA. FMDCA

Decreto: 8.643{2017

Balneário Cambotlir _ Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua Itália, nO 1.059 _ B. das Nações. CEP 88338-265 _ (47) 3363.2745
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