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" '?"'" "";('-:""FORMUURiC)"PARAAPROVA-ÇÃÕ DE MlNUTA- oeltctó.8.48912017'Art. u

1- DADOS DA MINUTA
Número do Tenno- 00512018 - FMAS MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

TC 018/2018 - PMBC
!.I-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.2- Gestor da Parceria

DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO
1.4 - Forma de Divulgação da Parceria:
O Edital de Chamamento
(X) Inexigibilidade
O Dispensa

1.6 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.3 - Data: 23/07/2019 .

1.5 - Instrumento de Parceria:
O Termo de Fomento
(X) Termo de Colaboração
O Acordo de Cooperação

AQUISIÇÃO DE 20
VIOLÊNC EUS FI

1.7 - C
DA

2 - CO ISSÃO DE SE
2.1 - A ise da Fonn
Parceria:
Aprovado
O Aprovado com ressalvas
ORe rovado
2.3 - Observações:

2.4 - Assinaturas

VAGAS DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE
OS

STOR

J

da 2.2 - Análise do Instrumento de Parceria:
O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

8A1N£ÁRIO CAM80RIU- CAPITAL CATARlNENSE DO TURISMO
R••• Oin.",alU, :320 I llalno d-s Nações - se I ~pU.3~'3'OO I Fone: .sSIU 3Z67.70141 F•• , +55 47 3167.1&l" www.boolne •• locamboriu=I ••••.br
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3 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA
3.1 - Análise da Forma de Divulgação da 3.2 - Análise do Instrumento de Parceria:
Parceria: O Aprovado
O Aprovado O Aprovado com ressalvas
O Aprovado com ressalvas O Reprovado
O Rênrovado
2.3 - Observações (Caso conclua pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas,
deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou. mediante ato formal, justificar
a preservação desses aspectos ou sua exclusão - Art 35, ~ 20 da Lei Federal 1.019/2014)

3.3 - Assinaturas

• 4 - SECRETARIA DE ARTICULA ÃO
4.1 - Análise da Forma de Divulgação da
Parceria:
O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
ORe rovado
4.3 - ervaçôes:

4.2 - Análise do Instrumento de Parceria:
O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

BAlNEARIO CAMIWRtU_ CAPITAL CATARlNrnsE DO TURISMO
lI'UIoDir>am••.••••)ZO I BoIimI das N~õn.SC I "'p~9llO I fOOlC':+55 47a267.1l134/ f.n:+55 ••••3"361.1&2&_. .••••••br
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4.3 - Assinaturas
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CHECK LIST

QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR EDITAL DE CHAMAMENTO:
I) Fonnulário 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.
08S: Os documentos. na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via
protocolo geral do município. Após aprovação devera ser feita a publicação do edital de chamamento
em sítio oficial na internet. Após 30 dias a comissão de seleção ira 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, c se não estiver em situação de
impedimento ou vedação, será encaminhado à Procuradoria Geral do Município para Parecer Jurídico c
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 13.01912014;
3) Minuta do termo de colaboração e plano de trabalho preenchidos;
4) Documentação da entidade.

OBS: Os documentos, na ordem descrita, deverão scr encaminhados à Comissão de Seleção via
protocolo geral do município. Após todas as aprovaçõcs necessárias, será encaminhado à Procuradoria
Geral do Município para Parecer Juridico. Se este for favoravel. 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 13.01912014 Art. 32 e 38)

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

08S: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via
protocolo geral do município. Após aprovação devera ser feita a publicação do extrato da
inexigibilidade, aguardar 5 dias e poderá ser assinado o acordo de cooperação. Após assinatura do
acordo, sera necessário publicar o extrato do acordo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.01912014 Art.
32 e 38)

Formulários, minulas podem ser encontrados no sile abaixo.
liIt p:!1 con t l'o!:ldori a. buInca ri oca mbori use.l:OV.br :8080/ coa Irol adoria/23/

BAlNEARJO CAMBORlú. UJ'IT AL CATARlNENSE 00 TURISMO
R•••~.rca.:no I,,--lrro~NalçÕft,.seI~p38.lJ&.900 1fone: +5547 32S1.}0I41 Fu.:+55 473361..1.126



3' TERMO ADITIVO DE PRORROGA ÃO AO TERMO DE COLABORA
005/2018 - FMAS / TC 018/2018 - PMBC

•

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

o MUNIC[PIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público
intemo, com CNPJ n' 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n'
320, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social,
através do Fundo Municipal de Assistência Social, doravante denominada
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNiCIPAL, neste ato representada pelo Sra.
Anna Christina Barichello, Secretária e CPF n' 757.039.559-04 e a
Organização da Sociedade Civil Vidas Recicladas, inscrita no CNPJ sob nO.
08.706.506/0001-22, com sede na cidade de Santos - SP, doravante
denominada (o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVil, representada pelo
Sr. Luiz Claudio Varella Zannin, presidente , domiciliado na Av. Engenheiro
Manoei Ferramenta Jr.• 363 - Apto 65 - bloco C e CPF n' 218.173.588-39,
resolvem celebrar o presente 3' TERMO ADITIVO ao Termo de Colaboração,
regendo-se pelo disposto na Lei Complementar na 101, de 04 de maio de 2000,
nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual, na lei n' 13.019, de 31 de julho de 2.014, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

E, por este Termo de Aditamento, conforme fundamentado e autorizado em
parecer jurídico pelo interesse administrativo, constante nos autos, amparados
pelo art. 57 da lei nO13.019/2014, combinado com o art.65 inciso I aiinea °b"_
da lei federal nO8.666/93, as partes signatárias e seus representantes legais,
assinam e fazem ainda, acordar o que segue:

I - DA ALTERAÇÃO DE PRAZO: Fica acrescido o prazo de 05 meses ao
termo de colaboração 005/2018.

11- DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da
Parceria R$ 370.000,00 (Trezentos e Setenta Mil Reais), passando o valor
global do repasse á entidade constante no Tenmo de COlaboração para R$
962.000,00 (Novecentos e Sessenta e Dois Mil Reais).
O valor acrescido será repassado mensalmente, conforme tabela abaixo:

~I
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PARCELA 20 vaaas
01 R$ 64.833,58
02 R$ 64.833,58
03 R$ 64.833,58
04 R$ 64.833,58
05 R$ 110.665,68

Total R$ 370,000,00

111• DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OS créditos orçamentários necessários
ao custeio de despesas relativos ao presente Termo Aditivo são provenientes
da funcional programático abaixo discriminado.

Fundo Municipal de Assistência Social- Ação 2.123 - Formalização de Termos
de Parceria com Organizações da Sociedade Civil - Fonte de recurso 300.000
- 222.000,00 e Fonte de Recurso 100.000 - R$ 148.000,00.

IV - Ficam mantidas as demais disposições contratuais.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em 03 (três vias de igual teor e forma, para que possa produzir os devidos
efeitos legais.

Balneário Camboriú, SC, 23 de julho de 2019 .

~,QQJ),\LJL
Or9a . çao da Sociedade CIVil
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIClplO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

FORMULÁRIO DE REQUISiÇÃO DE PARCERIAS

1- Dados do Solicitante:

Órgão:

Unidade:

Fonte de Recurso:

Dotação Utilizada:

Valor:

2- Objeto de Parceria:

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Ação: 2.123

300000 - SF Recursos Ordinários
100000 - Recursos Ordinários

Despesa 281
Despesa 718

R$ 370.000,00

•

Termo de Colaboração entre a prefeitura municipal de Balneário Camboriú e a organização
da sociedade civil Vidas Recicladas para aquisição de 20 (vinte) vagas no serviço de
acolhimento para mulheres vitimas de violência e seus filhos .

3- Justificativa do Interesse Público:

Diante do fato do município não possuir um acolhimento para mulheres vítimas de violência
e seus filhos, com foco no atendimento das demandas referentes a esta especificidade de
serviço, o município compreende que ainda existe a necessidade de estabelecer parcerias
com organizações da sociedade civil para assegurar a proteção social necessária a esta
população demandada.

Neste sentido, precisamos garantir que a assistência social seja prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. Garantindo desta
forma, a assistência social como direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante
políticas sociais e econômícas que visem à redução do risco físico e intelectual, social,
econômico, entre outros agravos. Diante deste panorama, busca-se também, o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e garantia dos
direitos socioassistenciais. Neste caso em específico, das mulheres vitimas de violência e
seus filhos.

4- Demonstração da mútua cooperação e reciprocidade:

BALNEARlo CAMBORIÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURlSMO
Rw D',,,",,,,. 320I•• ino d" N.,." _se Ie,p ".33"'00 IF"" .5547'767.7084 Fa .

WWW.bJlneariocamboriU.sC.gov.br .
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIClplO DE BALNEÁRIO CAMBORJÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL ;..••.\,\nk1c.1l.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS \". •.1 ~ ~~

A demonstração de mútua cooperação e reciprocidade se dara mediante a documenta~_ ..,,:;Q. /',~
apresentada e assinada entre as partes envolvidas. Ou seja, o município de Balneá~' 'C" ( •••:3"
Camboriú fará o repasse mensal de recursos financeiros e a Organização da Sociedade j

Civil que disponibilizará 20 (vinte) vagas de acolhimento para mulheres vítimas de violência
e seus filhos.
A execução da Parceria será regida lei 13.019/2014 e suas alterações, mediante Plano de
Trabalho a ser seguido pela OSC selecionada e acompanhamento a ser feito pela
Comissão de Monitoramento e Avaliação e Gestor da parceria designado pelo poder
público municipal.

5- Observações:

A execução da parceria acontecerá de acordo com o Plano de Trabalho, que será peça
indissociável do Termo de Colaboração a ser assinado pelo município de Balneário
Camboriú e a Organização da Sociedade Civil selecionada.

Balneario Camboriú, 23 de julho de 2019.

•

..•

Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

BALNEARIO CAMBOR1U- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 I Bairro das Nações .SC [Cep 88,338-.900 I Fone: +55 47 3267.70841 Fax: +5547 3367,1826

WWW.lJalneariocamboriU.SC.gov.br
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SOCIAL
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•

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018 - FMAS

O Fundo Municipal de Assistência Social, considerando de interesse público e

relevância social, toma público o interesse de finnar Tenno de Inexigibilidade de

Chamamento Público, por meio do edital de chamamento Público 005/2018 - FMAS,

nos termos da Lei Federal n' 13.019/2014 com a Organização da Sociedade Civil

Vidas Recicladas, entidade sem fins lucrativos, para aquisição de 20 vagas no serviço

de acolhimento para mulheres vitimas de violência e seus filhos no valor de R$

370.000,00 (Trezentos e Setenta Mil Reais), a ser repassado conforme critérios do

Plano de Trabalho anexo ao Tenno.

O Tenno de Colaboração completo estará disponível no endereço eletrônico:

http://controladoria.balneâriocamboriu.sc.gov.br:8080/

Balneário Camboriú (SC), 23 de julho de 2019.

Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

BalneárIo Camborlu - Capital Catarlnensl! do Turismo. CNPJ 83,102.285/0001-07
Rua Dinamarca. 320 _ Paf:n Munlclna' _ CEP RR330.000 _ 11.71 3267_7000



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ /. ",,"nieiA'1

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIA~r ~O~~
~" ~TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/201B/FMAS ~ ,.j'!

/JF:ttO .•..

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL VIDAS

RECICLADAS PARA AQUISiÇÃO DE 20 VAGAS NO SERViÇO DE ACOLHIMENTO

PARA MULHERES ViTIMAS DE VIOLÊNCIA E SEUS FILHOS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Ar\. 31, inciso 11 da Lei n" 13.019/2014.

JUSTIFICATIVA

1) Considerando as especificidades da Lei n.o 13.019/2014 quanto à inexigibilidade do
chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seu art'. 31;

2) Considerando que a ONG Vidas Recicladas é a ÚNICA organização da sociedade

civil dentro do município de Balneário Camboriú que oferece acolhimento a mulheres

vítimas de violência e seus filhos, tal como prevê o Sistema Único de Assistência

Social, no que se refere a esta especificidade de atendimento;

3) Considerando que o presente Tenno de Colaboração possibilita ao município de

suprir tais necessidades e preencher as lacunas que eventualmente inviabHizam o

correto atendimento dos anseios sociais pela Administração;

4) Considerando a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra

as Mulheres, " ...0 abrigamento inclui outras medidas de acolhimento que podem

constituir-se em programas e benefícios ...gue assegurem o bem-estar físico,

psicológico e social das mulheres em situação de violência, assim como sua

segurança pessoal e familiar." O abrigamento em serviços de acolhimento

institucional, é a resposta dada pelo Estado às mulheres que se encontram em

situação de violência sob grave ameaça e risco de morte. comum também em

Balneário Camboriú. se.

BALNEÁRIO CAMBORlÚ - CAPITAL CATARINENSEDO TURIS
Rua 2000, 1380 I Bairro Centro - sc I Cep 88.330-468 I Fone: 47 3363-2745 I Fax: 47 3367.6

www.balnearioCilmboriu.sc.gov.br-secincJusaosoclal@lbalneariocamboriu.sc.gov.br
I
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Adotamos os seguintes fatos:

A Organização da sociedade Civil Vidas Recicladas, entidade filantrópica, sem

fins lucrativos, apolítica, declarada de Utilidade Pública Municipal e Estadual, fundado

em 26 de outubro de 2004, atua em Balneário Camboriú e região, com ações voltadas

essencialmente no atendimento à mulheres vítimas de violência e seus filhos, em que

busca ofertar um serviço de acolhimento a este público em específico, com atuação

dentro das seguintes características:

Caracterização do serviço: Oferecer acolhimento provlsono, por até 6 meses,

podendo ser prorrogado a depender do caso, para mulheres acompanhadas ou não de

seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência

doméstica e familiar, demais violências causadoras de lesão, sofrimento físico, sexual,

psicológico ou dano moral. O funcionamento deve ocorrer em regime de co-gestão e

garantir a integridade e o sigilo obrigatório quanto a identidade do público atendido.

Deve ser desenvolvido em local sigiloso sem indicação da natureza institucional do

serviço.

Usuários: Mulheres em situação de violência, vulnerabilidade e risco pessoal,

acompanhadas ou não de seus filhos.

Objetivo: Acolher mulheres vítimas de violência, abusos e exploração, oferecendo

proteção integral, condições para o fortalecimento de sua autoestima, autonomia

pessoal e social, contribuindo para a superação e prevenção da situação de violência

e ruptura de vínculos.

Período de Funcionamento: Ininterrupto, 24 horas diárias.

Unidade: Espaços/locais (próprios, locados ou cedidos) administrados por

organizações sociais sem fins econômicos com características residenciais, sem placa

de natureza institucional e endereço sigiloso para a preservação da identidade e

integridade do público atendido.

Frente a isso, somado ao fato do município não possuir um acolhimento a

mulheres vítimas de violência e seus filhos, com foco no atendimento das

demandas referentes a esta especificidade de serviço. o município compreende

que ainda existe a necessidade de estabelecer parcerias com organizações da

sociedade civil para assegurar a proteção social necessária que essa população

demandada.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua 2000,1380 I Bairro Centro - sc I Cep 88.330-468 I Fone: 47 3363-2745 I Fax: 47 3367.680

www.balnearioC<lmboriu.sc.gov.br-secinclusaosocial@balneariocamboriu.sc.gov.br , f
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Garantidas pela Constituição Federal de 1988, a Assistência Social, faz pa

do denominado tripé da seguridade social, em conjunto com a Saúde e a Previdência

Social. O Artigo 203 garante que a assistência social será prestada a quem dela

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. Garantindo desta

forma, a assistência social como direito de todos e dever do Estado, assegurado

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco físico e

intelectual, social, econômico, entre outros agravos. Neste contexto, busca também, o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

garantia dos direitos socioassistenciais.

Nos termos da Lei nO13.019/2014, onde prevê, em seu art. 31, que, se houver

impossibilidade jurídica de competição entre organizações da sociedade Civil, o

chamamento não serâ realizado, por ser inexigível. e legislador procurou garantir a

eficiência e a utilidade, por meio de inexigibilidade licitatória, uma vez que, seja em

virtude da natureza singular do objeto do plano de trabalho, ou pela inviabilidade de

concretização das metas por apenas uma entidade especifica.

No caso em questão, verifica-se viabilidade da dispensa do chamamento

público aplicando-se a inexigibilidade, com base jurídica supracitada, haja vista tratar-

se de colaboração entre a Administração Pública Municipal e Pessoa Juridica com

notórias contribuições à sociedade de Balneârio Camboriú. esc esta, com

comprovada competência técnica na condução de seus trabalhos com o público

referido.

Diante ao exposto, solicito a Comissão de Seleção que ratifique a presente
justificativa, levando em consideração o plano de trabalho anexo, e tome público,

dentro do que preve a legislação atual, para que havendo outra instituição que

comprove igual competência manifeste seu interesse, e na ausência desta, que

publique-se em diârio oficial para que reduza os efeitos legais.

1

ecretâria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua 2000,1380 I Bairro Centro - SC J Cep 88.3~S I Fone: 47 3363-2745 I Fax: 47 3367.6802

www.batneanocambonu.sc.gov.br-secinclusaosocial@balneariocamboriu.sc.gov.br
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1 - PROPONENTE - OSC.
;;~"nicip<'1.

tl ,('j ê(\.~

~

,'o '"J

flo. \V1.l.ENTIDADE PROPONENTE: 1.2. CNPJ:

~I;~i
S'

ONG Vidas Recicladas 08.706.506/0004-75

1.3. ENDEREÇO e CEP (CSC):

Rua: 2050, 355 - 88330-819

1.4. CIDADE: 1.5- V.F: 1.6- DATA DE 1.7- DDOITELEFONE:
CONSTITUIÇÃO;

473246-4802
Balneário Camboriú SC

OBIOm01? 47.996299113

1.8- E-MAIL: adm.sC@vidasrecit;ladas.org

1.9- SITE: WWN.casadasanasbc.com.br

1,10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da CSC); 1.11-CPF: 340.656.848-38

Bruno Ribeiro Barreto 1.12- C.lJÓRGÃO EXPEDIDOR: 42.592.171-2

1.13- ENDEREÇO DA CSC (SEDE):

Rua Campos Melo, 157 CJ 508 - Vila Malhias

1.14-CIDADE: USO V.F: t.16-CEP: 1.17. ODDITELEFONE: 1397414--8316

Santos SP 11015-001
1.18- E-MAIL:atendimento@vidasrecicladas.org

1.19. SITE; www.vidasrecicladas.org

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DtRtGENTES

2.1.NOME COMPLETO 2.2-CPF 2.3-RG/6RGÃO 2.4. ENDEREÇO RESIDENCIAL
EXPEDIDOR

Bruno Ribeiro Barreto (Presidente) 340.656.84fi.38 42.592.171.2 Rua Frei Francisco Sampaio, n055.
ap. 23,SantoslSP.

Karla Aita Martins Moreira (VIre- 133.582.70a.<J7 22.679.61 g.x SSP/SP Rua Guilhenne Alvaro, 42, 248,
presidente) Marapé, SantoslSP

Marizilda Ribeiro Lopes (1- Secretaria) 107.035.228-41 18.418.3377 SSP/SP Avenida Washington Luis, 152, apto

ONG Vidas RecicladasoFilial Balneário Camboriú/SC

Casa Das Anas

email: adm.sc@vidasredcladas.org

@lI



vidas
recicladas
ONG

18,VilaMalhias,SanloslSP

SimoneFigueiraNobregaPrales( 1.
Tesoureira)

lucas SantaremdeAvila(direlordefilial)

288.146.468-80

811.152.700-44

32.523.3288-x
SSPISP

1076080116 ,~
Rua1536,199,Cenlro,8ah1~ário

CamboriúlSC ~ (~\;

3 - DESCRiÇÃO DO SERViÇO.

3.1 - TiTULO DO SERViÇO:

Casa das Anas

3.3 -IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

3.2 • PERloDO DE EXECUÇÃO:

Início: (Previsão em dialmêsfano):

31/07/2019

Ténnino: (Previsão em dia/mês/ano):

31/12/2019

Acolhimento provisório para Mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência domésticas acompanhadas ou
não de seus filhos de até 17 anos ou dependentes.

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

A violência contra mulher é um fenômeno social herdado de um histórico patriarcado onde a mulher era vista
como propriedade do homem legitimando relações familiares abusivas. Enquanto muitos direitos tem sido
assegurados às mulheres desde então, vestigios dessa cultura ainda são evidenciados nos alarmantes
indicadores contabilizados. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Sanla Catarina, até agoslo
de 2018, foram registrados no municipio de Balneário Camboriú 736 casos de violência domestica dentre eles
329 ameaças, 11 calúnias, 32 casos de dano, 28 casos de difamação, 6 estupros. 3 tentalivas de estupro, 123
casos de injúria e 204 casos de lesão corporal.

Para atender a essa demanda, a Organização não Governamental ONG Vidas Recicladas, com o serviço Casa
das Anas, foi fundada em Balneârio Camboriú. em 08 de Fevereiro de 2017 e iniciou suas atividades no dia 31 em
agosto de 2017, com o objetivo de acolher e garantir proteção integral para mulheres de 18 a 59 anos vitima de
violência doméstica. acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes com idade entre O a 17 anos, 11
meses e 29 dias de ambos os sexos, "garantindo sua integridade fisica e emocional, auxiliando no processo de
reorganização de suas vidas e no resgate de sua au!oestima- (BRASlUA, 2011, p.21).

A ONG Vidas Recicladas~ Casa das Anas, celebrou no ano de 2018, uma parceria com o municipio de
Balneário Camboriú, acolhendo até o mês de novembro, dezesseis (16) mulheres e vinle (20) crianças,
contabilizando um lotai de trinta e seis (36) pessoas protegidas contra situações de violência doméstica e
familiar no municlpio de Balneário Camboriú.

ONG Vidas Recicladas-Filial Balneário Camboriú/SC

Casa Das Anas .~~~o$'
~~~ _~':.'ii~,

'~'bc ;p~
email: adm.5c@vidasrecidada5.8&~\..I:&I ..tW~~
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Objetivos Gerais:

Acolher e garantir proteção integral para mulheres vítimas de violência doméstica acompanhadas ou não de seus
filhos ou dependentes com idade entre O a 17 anos, 11 meses e 29 dias de ambos os sexos,proporcionando
condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e superação da situação de
violência, possibilitando a convivência comunitâria, familiar e social, bem como, o acesso a rede socioassistencial .
e as demais politicas públicas. ~'Jr. ,.p<?/ •

.!~6 1-0
~ /'7-: '

Objetivos Específicos: ~.: \.~_' .:.;. .':,)
-Proteger as mulheres e prevenir a continuidade de situação de violência doméstica; ;. '3-'

-Proporcionar condições de segurança física e emocional e o fortalecimento da autoestima;

.Possibilitar a construção de projetos pessoais visando à superação da situação de violência doméstica;

.Proporcionar uma reflexão sobre os padrões comportamentais adotados, ressignificando-os e subslituíndo-os por
comportamentos mais saudaveis;

• Estimular e facilitar a fortalecimento do vínculo com a familia e outras redes de apoio significantes;

-Instruir visando o desenvolvimento e fortalecimento da autonomia pessoal e social;

• Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional visando à inclusão produtiva;

.Mediar o acesso as redes socioassistencial, educacional, de saúde e demais politicas públicas;

Público AlvofBeneficiários

Mulheres de 18 a 59 anos, vítimas de violência doméstica e seus dependestes, crianças e adolescentes de até 17
anos. Dispomos de acomodação adaptada para acolhimento de uma mulher com deficiência.

\ Área de abrangência

Atendimento para o município de Balneário CamboriúfSC.

Forma de Acesso

o encaminhamento das usuárias e seus dependentes para o acolhimento institucional devera ser realizado.
prioritariamente, pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, porém de caráter
emergencial. poderão realizar encaminhamentos os seguintes equipamentos: Delegacia da Mulher. Centro de
Referência de Assistência Social- CRAS e Casa de Passagem.

o acolhimento acontecerá mediante o cumprimento dos seguintes critérios:

Constatação do perfil realizado pela coordenadora elou equipe técnica do abrigo;

Oficio de encaminhamento;

Registro do Boletim de Ocorrência e pedido de representação de Medida de Protetiva,

Relatório Situacional da famila a ser entregue em até (5) cinco dias úteis.

Metodologia

Este equipamento é estruturado a fim de assegurar às mulheres as condições para o exercicio efetivo dos
direitos à vida, à segurança. à saúde, à alimentação, à educação. à cultura, à moradia, ao acesso à justiça. ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e

ONGVidas Recicladas-Filial Balneário camboriújSC

casa Das Anas

emaíl: adm.sc@vidasrecidadas.org
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comunitária, previstos na Lei 11340/06). O trabalho realizado com as vitimas engloba
cuidado, garantia de direitos, empoderamento e autonomia.

ACOLHIMENTOIPERMAN~NCINDESlIGAMENTO

O acolhimento acontecerá preferencialmente pela equipe técnica que realizará a entrevista inicial, a leitura e
assinatura do Termo de Compromisso (documento que explica as regras institucionais e rotinas do abrigo) e cópia
de documentos pessoais para serem arquivados em prontuário. A abrigada terá a possibilidade de comunicar-se
através de contato telefônico com sua família ou outra rede de apoio pertinente. Caso o acolhimento aconteça
nos finais de semana. feriados ou após o expediente das técnicas, as cuidadoras sociais receberão os
encaminhados, sanando as dúvidas evidenciadas e explicando brevemente quanto ao funcionamento no abrigo.
Nesse caso, o acolhimento formal dar-se-á no primeiro dia útil consecutivo ao acolhimento.

Sendo realizados acolhimentos, o CREAS será notificado via oficio. Caso a mulher venha acompanhada crianças
elou adolescentes, o Conselho Tutelar também será notificado.

DIREITOS e BENEFIcIOS

Mediante o acolhimento as mulheres e seus dependentes serão conduzidos para os seus aposentos com
banheiro e chuveiro térmico. Receberão roupa de cama e de banho, produtos de higiene pessoal e vestimentas.
Serão disponibilizados produtos de limpeza e acesso a máquina de lavar para a higienização de suas roupas e de
seus dependentes.

Serao ofertadas 6 refeições por dia em horários pré-determinados.

Visando a ressignificação da situação e vivência da violência a Equipe Técnica fomecerá os seguintes seNiços:

- Escuta qualificada semanal com profissional psicólogo;

- Grupo de Mães mensal com o objetivo de trabalhar questões emergentes da infãncia e criação das participantes;
fortalecer o vinculo mãe-criança; desenvolver estratégias educacionais que impulsionem a autoestima da criança
e do adolescente; fomentar discussões e trocas de experiências; divulgar material informativo (texto, música.
slides ou videos) de promoção à saúde e cidadania. Através de dinamicas diversas. incentiva-se a troca de
estratégias de superação. O tema de discussão é selecionado de acordo com a demanda e interesse das
participantes. As reuniões acontecem às 10h30min. tendo duração planejada de uma hora. O Grupo acontece na
sala da instituição enquanto as crianças realizavam outras atividades na brinquedoteca, sendo estas
acompanhadas pela Agente Social. (Essa atividade pode ocorrer com maior trequência caso haja demanda);

-Grupo de crianças quinzenal com o objetivo de promover a socialização das crianças e adolescentes abrigados
na Casa das Anas e a ampliação dos vinculos para além da família de origem. Desenvolve-se projetos de
promoção a saúde e dinâmicas para tratar de situações emergentes. Utiliza-se de desenho. brincadeiras.
elaboração de cartazes. colagens, contação de histórias dentre outros recursos hidicos. A reunião está agendada
para às 10h30min. tendo duração planejada de uma hora. O Grupo acontece na brinquedoteca da instituição. A
agente social auxilia a psicóloga durante a atividade. (Essa atividade pode ocorrer com maior frequência caso
haja demanda);

-Assembleia semanal a fim de promover a organização de um ambiente de convivência pacifico e de respeito
entre os usuários e toda a equipe institucional. garantindo a oportunidade da construção de regras de gesUio de
convivência de forma participativa e coletiva;

-Encaminhamentos para rede socloassistencial, rede de educação, saúde e demais políticas;

-Encaminhamento para assessoria juridica fornecida pela OAB por elas elou outros profissionais e instituições
parceiras;

-Preenchimento de Ficha Cadastral, Ficha de Atendimento e elaboração de Plano Individual de Atendimento e
Avaliação Psicossocial e declarações;

ONG Vidas Reelcladas-Fíllal Balneário Camborlú/SC

Casa Das Anas

email: adm.sc@vldasredcladas.org
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-Organização de atividades que fomentem o convivio comunitário, como passeios, palestras, grupos e oficinas~ ~&:
Essas atividades podem ser oportunizadas em parceria com a rede ou favorecida por voluntários; (1"{" ('
-Incentivo â autonomia através de iniciativas que fomentem a inserção no mercado de trabalho, dentre elas a Jj
oferta de workshops; incentivo a capacitação, educação continuada, elaboração de currículo e agendamen ••...•..dé...
entrevistas;

-Iniciativas que garantam a participação cidadã, e garantia de direitos civis, sociais e políticos, como
conhecimento das leis. emissão de documentos e acesso á beneficios.

DURAÇAo DO BENEFIcIO

A permanência neste equipamento tem previsão de até 90 dias, podendo ser estendido por até mais 180 dias,
mediante análise do caso pela Equipe Técnica, Coordenação e Direção do Equipamento.

DESLIGAMENTO

O abrigamento não é compulsório. O desligamento pode acontecer em qualquer momento, mediante a assinatura
do termo de desligamento. que expressa o interesse da acolhida de evadir-se do programa e solicita o endereço
dos acolhidos.

Sendo realizados desacolhimentos, o CREAS será notificado via oficio. Caso a mulher venha acompanhada
crianças elou adolescentes, o Conselho Tutelar também será notificado.

A acolhida desligada deste serviço será contrarreferenciada para o CREAS do municlpio onde residirá.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Ininterrupto (24 horas)

4 • CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ONG Vidas Recicladas-Flllal Balneário Camboriu/S

Casa Das Anas

email: adm.sc@vidasredcladas.org

o seguinte Plano de trabalho tem por objetivo cumprir as metas abaixo relacionadas:

N' META QUANTIFICAÇAO AÇAO RESULTADOS
ESPERADOS

01 Acolher mulheres de 18 a Acolher alé 20 (vinte) Garantir moradia e condições de Proteção do,
9 anos, acompanhadas pessoas. vida digna em tennos de acolhidos e
u não de seus filhos de estrutura, salubridade e garantia do
lé 17 anos elou mobilidade, contemplando suprimento de
ependentes.

aposentos mobiliados e com suas necessidades
chuveiro ténnico; vestuário; básicas alé que
roupas de cama e banho; 6 estes resgatem
refeições diárias; produtos de sua autonomia ou
limpeza e higiene pessoal; sejam acolhidos
acesso a eletrônicos como por rede de apoio
televisor e máquina de lavar. ou outras

instituições de
acolhimento.

02 tendimentos com Atendimento para atê 20 Psicóloga e Assistente Social .Empoderamento e
Equipe Técnica (vinte) pessoas. para executar ., seguintes essignificação da

atribuições: ivência da
iolência. ~

laboracão de Plano Individual de ~.
. '#
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tendimento;

evantamento de demanda;

sicossocial;

Estudo Social;

elatório Individual;

tendimento Individual;

tendimento em grupo;

Registros de infonnaçóes em
rontuário;

ossibilitar a
onstrução de
ovos projetos de
ida que visem a
utonomia de
amilia e a
uperação da
ituação ~dé
iolência; ~-.,

.."~-.',.\o'. \\;~.

Articulação com os serviços da
rede de proteção básica e
especial através do CRAS,
CREAS e entidades
socioassistenciais;

03 rticulação com a rede
unicipial
ocioassistencial, de
aúde básica e
specializada, de
ducação e outras

politicas.

100% das abrigadas
encaminhadas para rede

Socioassistencial;

Para mulheres que
pennaneceram no
serviço por tempo
superior a 15 dias sem
previsão de
desligamento:

Participação em
municipais e
organizadas pela rede;

conselhos
reuniões

Exercício da
cidadania;
Promoção a
saúde, prevenção
de doenças e
agravos;
reabilitação e
tratamento;

Garantia dos
direitos da criança;

"

100% das crianças
encaminhadas para rede
de educação;

Para mulheres que
pennaneceram no
serviço por tempo
superior a 45 dias:

1000/0 encaminhados
para rede de saúde;

Encaminhamentos para Unidade
Básica de Saúde, pronto
atendimento, COE, CAPS,
agendamento de consultas e
exames;

ncaminhamentos;

olicitação de beneficios e outros
erviços socioassistenciais;

Redução da evasão
scolar;

Diminuição da
ulnerabilidade
ocia1.

Cadastramento na fila única;

Solicitação de Histórico Escolar;

Matricula;

Transferência;

Acesso ã documentação Civil;

Encaminhamento para
assessoria juridica através do
projeto OAB por elas.

Casa Das Anas

emai!: adm.sc@vidasrecidadas.org

Ampliação

Convivência
comunitária;

Participação de pelo
menos 50% das
mulheres nas atividades
propostas mensalmente;

Oferta de passeios elou oficinas
e/ou projetos elou cursos de
capacitação e de
profissionalização ofertados por
voluntários rofissionais ou

ONGVidas Recicladas-Filial Balneário CamboriújSC

ferta de atividades
socioeducativas.
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empresas parceiras. repertório cultural;

Estreitamento dos
vinculos;
capacitação;
profissionalização
e lazer.

05 Encaminhamento ao Encaminhar pelo menos -Elaboração de curriculo; - Empoderamento,
mercado de trabalho. 50% das mulheres que autonomia,

estejam abrigadas por - Agendamento de entrevista de superação da
tempo superior a 4 trabalho possibilitada por situação de

I~meses para o mercado parceiros oa rede hoteleira, vUlnerabilidade;~~;
de trabalho. supermercados outras " 'de acesso a beps e

empresas.; consumo. li
-'>:~

.Encaminhamento para emissão - -r'\ -J
,"

e segunda via de carteira de ~ \~- Wtrabalho; -' ,dA -
Articulação com o Sistema

Municipal de Emprego -SIME,
INE.

06 Elaboração de Plano Elaboração de PIA de Durante o atendimento individual - Empoderamento,
Individual de Atendimento 100% das mulheres que emanaI com a equipe técnica superação da
(PIA); permanecerem Assistente ou psicóloga) a situação de

abrigadas por tempo colhida é auxiliada a reconhecer violência e
superior a 30 dias. esafios e oportunidades vulnerabilidade;

judando a usuária a definir acesso a
metas para a elaboração de seu beneficios.
rojeto de vida.

A equipe técnica se reúne para
ealização de Estudos de Caso a
Im de discutir a singularidade de
cada usuária e traçar os
ncaminhamentosJaçães
cabiveis.

07 Reuniões Estudos de caso para -Capacitação da equipe Oportunizar a
100% das acolhidas que institucional; construção de
permaneceram 00 regras de gestão
abrigo em tempo -Elaboração de ata; de convivência de
superior a 15 dias; forma participativa

e coletiva.
Reunião mensal com
pelo menos 80% dos
funcionários;

Assembleia quinzenal
como pelo menos 80%
das mulheres acolhidas;

CRONOGRAMA DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Curto Prazo Médio Prazo longo
P=o

Ações (Primeiro mês {Segundo ao
d. quarto mês de (Demais

acolhimento) acolhimento) mK"da
llçolhlmento)

ONG Vidas Recicladas-Fillal Balneário C3mboriújSC

Casa Das Anas

email: adm.sc@vidasrecicladas.org
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1 Acolhimento , , ,
Atendimento inicial (recepção. apresentação ~;ê

~" J '1--2 das regras de convivência) , $

£ ~,o.
'Qj;;3 Atendimento psicossocial , , , ~::.\'\.:"~.;.

.J:I::J
4 Realização de estudo social , , ,

Elaboração do PIA juntamente com a rede
5 de atendimento e acolhida ,

Registro da, informações em prontuário
6 individual , , ,

Possibilitar e proporcionar o acesso ao,
beneficios, programas e outros serviços

7 socioassistenciais ,

B Encaminhamento e articulação com a rede , , ,

9 Oferecer atividades socioeducativas , , ,
Contribuir para o acesso à documentação

10 civil , ,
11 Assistente Jurídica , ,

Articulação com o Sistema de Garantia de
12 Direitos, quando necessário , , ,

13 Encaminhamento ao mercado de trabalho ,
Assembleias com usuárias para
estabelecimento de regras de convivência,
resolução em grupo de conflitos e questões

14 relacionadas às acolhidas X X X

15 Reuniões , , ,
Elaboração de relatório e prestação de

16 contas , , ,

4.1 • META (descriçao) 4.2-
4.3-INDlCADOR FISICO 4.4- DURAÇAO

ESPECIFICAÇÃOl
LOCALIDADE UNIDADE QUANTIDADE INíCIO TÉRMINO

Acolher mulheres de 18 Instituição Casa Pessoas 20 acolhidas 31/0712019 31/1212019
a 59 anos, das Anas
acompanhadas ou não
de seus filhos de até 17
anos e/ou dependentes.

ONG Vidas Recicladas-Filial Balneário Camboriú/SC

Casa Das Anas

email: adm.sc@vidasredcladas.org
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Atendimento com
equipe técnica .

a Instituição Casa
das Anas

Pessoas 20 acolhidas 31/0712019 3111212019

31/071201920acolhidasPessoas.
Equipamentos e

Serviços

CREAS, CRAS,
Secretaria do

desenvolvimento
e Inclusão Social;

Pronto
Atendimento;

Conselhos
Municipais:

de

rede

e
de

outras

Articulação com a
municipal
socioassistencial,
saúde básica
especializada,
educação e
potlticas.

PAI; PAIS; NAM;
TFD: CAPS; COI;

Hospitais,
Unidade de

Saúde Bãsicas e
Especializadas:

HRMRC:

DPCAMI;

Escolas
municipais,

estaduais, NEI,
CEJA;

SIME e demais
políticas

, Oferta de atividades
socioeducativas

Instituição Casa
das Anas:

Pessoas 20 acolhidas 31/0712019 31/1212019

Espaços
Públicos,
empresas
parceiras e

equipamentos.

Encaminhamento ao
mercado de trabalho.

Instituição Casa
das Anas;

Pessoas 20 acolhidas 31/0712019 3111212019

SIM E;

empresas
parceiras:

IGP, cart6rios,
MTE, receita

federal, correios.

Elaboração de
Individual
atendimento

Plano
de

CREAS, CRAS,
Secretaria do

desenvolvimento
e Inclusão Social;

Pessoas Até 20
acolhidas

31/07/2019 31/12/2019

PAI: PAIS;
CAPS. Unidade

ONG Vidas Redcladas-Filial Balneário Camboriú/SC

Casa Das Anas

emall: adm.sc@vidasrecidadas.org
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de Saúde

Instituição Casa
das Anas

5 • PLANO DE APLICAÇÃO

Reuniões Instituição Casa
das Anas

Pessoas 20 acolhidas 31/0712019 31/~~919 j ~Jt-I.c

(
...••.'Y "Y.;; .
'" '":= .,

5.1-5ERVIÇO ou BEM A SER DISPONIBILIZADO PELA 5.2-UNIDADE 5.3.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTIDADE

R$ 370.000,OO( Trezentos e setenta mil reais)Dotação R$ 05 parcelas
281- FMAS, Ação 2.123- (Formalização de Termos de
Parceria com Organizações da Sociedade Civil) e a
conta da Dotação 718. Ação 2.123

5.4 • A. Atendido
NA. Não Tendido
AP. Atendido
Parcialmente

R$ 370.000,00

5.5. ATIVIDADES OU SERViÇO A SEREM EXECUTADOS PELA ose 5.6-UNIDADE 5.7. QUANTIDADE
(contrapartida e contrapartida financeira, 59 houver)

Acolhimento Institucional para mulheres vitimas de violência domestica Pessoas 20 (vinte)
acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.

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

META INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇAO

Acolher mulheres de 18 a Números de acolhimentos
59 anos, acompanhadas
ou não de seus filhos de • encaminhamento
até 17 anos elou
dependentes. • relatórios

Atendimento com equipe Quantidade de Atendimentos
técnica individuais. grupais e

encaminhamentos .Ficha de atendimento Individual;

• Usta de presença; cópia das atividades
realizadas.

Articulação com a rede Numero de reuniões.
municipal encaminhamentos, ligações

socioassistencial, de saúde lelefônicas, oficios expedidos e ..cópiade oficio, fOlos, lisla de presença.

básica e especializada, de recebidos. declaração. cópia de e-mail ou copia da conla
telefônica.

educação e outras
politicas.

ONG Vidas Reeicladas-Filíal Balneário Camboriú/S

Casa Das Anas

emall: adm.sc@vidasredcladas.org
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Oferta de
socioeducativas

atividades - Quantidade e descrição das
atividades ofertadas para adultos,
crianças e adolescentes abrigados. Fotos e lou lista de presença

Encaminhamento
mercado de trabalho.

Reuniões

ao -Número de mulheres ativamente
procurando oportunidade de
trabalho

-quantidade de acolhidos

Cópia de curriClJlo, carteira de trabalho e
encaminhamento fornecido pelo SIME.

Apresentação de ata de assembleia elou fotos
elou assinatura de lista de presença.

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

PARCELA 20 vagas MES

01 R$ 64.833,58 AGOSTO

02 R$ 64.833,58 SETEMBRO

03 R$ 64.833,58 OUTUBRO

04 R$ 64.833,58 NOVEMBRO

05 R$ 110.665,68 DEZEMBRO

SOMA R$ 370.000,00 -

ONG Vidas Reclcladas-Filial Balneário Camborlú/SC

casa Das Anas

emai!: adm.sc@vidasredcladas.org

f



vidas
recicladas
ONG

7 • DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

7.1.NOME COMPLETO FUNÇÃO 7.2-CPF

Mariana Torres Roveda Coordenadora Geral 060.004.399-11

Kelli Flávia Spricigo F. de Andrade Assistente Social 024.995.809-09

Carolina Cardoso Kerber Psicóloga 108.202.027-38

Thiely Munhoz Vaiz Assistente Administrativo
015.943.010-00

Simone Malacame Edel Agente Social
004.169.229-29

Pamela Ritieli dos Santos Agente Social
031.180.850-61

Diandra Viana Finochetle Educadora social dia 075.844.579-24

Camila Rafaela Flores Figueroa Auxiliar de educadora 045.773.490-60
social Notuma

Francieli Machado Educadora social noite 065.830.189-69

Natasha Oliveira Educadora social noite
031.716.360-42

Nagibe Damus Educadora social dia
081.542.619-44

Beatriz Vitória de Souza Nunes
Auxiliar de educadora

social noite 115.808.619-97

Maria Viviane Bravo Flores Cozinheira 009.729.640-61

Josecler Manfredini C. Pereira Pedagoga 608.010.189-00

Carlos Ubiratan Marcondes Júnior Motorista
012.108.500-79

ONGVidas Recicladas-Filial Balneário Camboriú/SC

Casa Das Anêls

emaíl: adm.sc@vidasreclcladas.org
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8 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

(ADITIVO 20 VAGAS - PERloDO 01/08/2019 ATÉ 31/12/19)

FOLHA DE PAGAMENTO VALOR POR MÊS VALOR ATÉ DEZEMBRO

lU 51.16642 lU 51.166 42 lU 255.832 10
VALOR DO ALUGUEL

VALOR POR MÊS VALOR ATÉ DEZEMBRO

~ 5.500 lU 5.50000 lU 27.50000
AGUAI LUZI TELEFONEI

VALOR POR MÊS VALOR ATÉ DEZEMBROINTERNET IGI>5
R 2.000 R 2.000 10.000 00
GENEROS VALOR POR MES
AUMENTldOS/HIGIENE E VALOR ATÉ DEZEMBRO
UMPEZA

R$ 4.500 00 R$ 4.500 00 lU 22.50000
DESPESAS AOMINI~RATIVASI
INDII\ETAS/HONORARIOS VALOR POR MÊS VALOR ATÉ DEZEMBROCONTABEISI MATERIAL DE
EXPEDIENTE

R' 6.87500 R$ 6.87500 lU 34.37500
SEGURANÇA VALOR POR MES VALOR ATÉ DEZEMBRO

R$ 45858 lU 45858 lU 2.29290
'TRANSPORTE/COMBUSTlVELI VALOR POR MES
MANUTENÇÃO DE VALOR ATÉ DEZEMBRO
VEÍCULO/SEGURO DO CARRO

lU
R$

lU2.50000 2.50000 12.50000
MANUTENÇAO DO IMOVEL VALOR POR MES VALOR ATE DEZEMBRO

R$ 1.00000 (lU 1.000 00 lU 5.000 00

VALOR TOTAL lU 370.000 00

ONGVidas Reclcladas-filial Balneário camborlú/SC
Casa Das Anas

email: adm.sc:@vidasrecicladas.org
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9 - OBSERVAÇÕES GERAIS -
A Equipe Técnica e Coordenação participam de reuniões com a rede, palestras e capacitaçõés:,~'" . :;,'1: ~_)~

{,'- ,••• •~ ~. .
\.•1.:-

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da
Lei, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:

a)

b)

o)

d)
e)

n
1

r 9)

h)

i)

j)

Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são
membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Munidpios. (Art. 39, 111da Lei
13.019/14)
Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da 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 matéria, em especial da Lei 13.019/2014,
tendo as condições legais de finnar a parceria com a administração pública e não incorrendo em
nenhuma das vedações legais;
A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos
apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de
residência e outros) e que os apresentarà 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 consultoria jurldica, técnica, contábil, financeira ou operacional;
A organização irà prestar contas dos bens transferidos a titulo de empréstimo temporàrios 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 atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às
convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes;
A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para
fins de convênio.

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

BALNEÁRIO CAMBORIO, 23 de Julho de 2019,

~

~JO})ToJ)\lJL
v

Assinatura do Representante ase

ONG Vidas Recicladas-Filial Balneário Camboriú/SC

Casa Das Anas

email: adm.sc@vidasrecicladas.org
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11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO ( INDEFERIDO ( )

Balneario Camboriü - SC,__ de de 2019.

Responsável pelo órgão r

ANEXO A - Documentação

Para celebração do Acordo de Cooperação, as ganizaçées da sociedade civil deverão
apresentar:

I - certidões de regularidade fiscal, previdenciári ,tributária, de contribuições e de dívida ativa
municipal;

11- certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto
registrado e de eventuais alterações ou, tratando~se de sociedade cooperativa, certidão
simplificada emitida por junta comercial, com no mínimo 1 (um) ano de existência;

ONGVidas ReeTc1adas-Fllial Balneário Camborlü/SC

Casa Das Anas

email: adm.sc@vidasrecicladas.org
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111- cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; r-:.s m
IV - relaçãonominalatualizadados dirigentesda entidade,comende;~'ç:~~~~~o e órgão
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;

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

VI - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;

ANEXO B - Vedações

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

I - não esteja regularmente constitulda ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional;

11- esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

,

ONG Vidas Reclcladas-Flllal BalneárIo camboriú/SC

Casa Das Anas

emall: adm.sc@vidasredcladas.org
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A Dlvl
DA UNIÃO

10/0712019

Nome: VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0001.22

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 (RF8) e a inscrições em Dfvida 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 RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alfneas '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>au<http:llwww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:25:22 do dia 10/0712019 <hora e data de Brasijia>.
Válida até 06/01/2020.
Código de controle da certidão: F977.9278.7F3D.F09C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

111



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (raz~osocial): VIDAS RECICLADAS
CNPJ{CPF: 08.706.506/0004-75
(Solicitante sem Insalção no Cadastro de C()ntribulntes do ICMS{SC)

Esta certidão é válida para o número do CPFou CNPJ Informado peto 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,
dIvida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:
N~mero da certld:lo:
Data de emissão:
Validade (Lei n9 3938{66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da lei n
15510{11.):

A autenticidade destil certidão
http://www.sef.s.t.gov.br

lei ni 39~/66, Art.154
190140016100315
23/01{2019 08;46;16

21/09/2019

deverá ser (I)nflrmada na página da Secretaria de Estado da fau!nda na Internet, no endereço:

Este documenlo foi assinado digitalmente
ImpreS50 em: 23/01{201908:46:16

j



i SANTA CATARINA CERTIDÃO NEGATIVA DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU DÉBITO MUNICIPAL...,"'"..
IAlNfAIllO Secretaria da Fazenda N" 2488112019
CAMBORIlJ

Processo Administrativo NO: 2019 Data: 29/05/2019

Requerente: VIDAS RECICLADAS Código: 239608*"n,cip,0'.I~<!' (\
Identificação do Contribuinte \~~ ",/

ç. ~\$--(1
Nome: VIDAS RECICLADAS Código: 23960 •. ~r."rt~;...~
Endereço: RUA 2050, 355 - CENTRO

Municipio: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-456

CNPJiCPF: 08.706.506iOO04-75 UF: SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Cins Próprios

Observações:
•

CERTIFICO que, inexiste débito impeditivo da expedição desta certidão em nome
- do contribuinte acima, ressalvada a PMBC o direito de cobrar qualquer importância
• que venha a ser considerada devida.

BALNEARIQ CAMBORIU, 29 de maio de 2019.

Assinatura e Carimbo

Atendente:

Esta certidão tera Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ConsultaRegularidadedo Empregador Page 1 of 1

Voltar 11. Imprimir

CA'Jl'a.A
CAIXA :CONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrlçio:
Razão
ela.:
Endereço:

OS.706.506/0004-75

VIDAS RECCLADAS

R 2050 355 I CENTRO I BALNEARIO CAMBORIU I se I 88330-456

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 adma identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico - 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.

Valldade:11/07/2019 a 09/08/2019

Certificação N6mero: 2019071104084622147296

Informação obtida em 23/07/201912:22:07

A utilização deste certificado para os fins previstos em lei esta
condicionada a verificação de autentlddade no slte da caixa:
www.caixa.gov.br

i •. >í
:.', ..__.•••la;.•..,,:'s.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇfl. DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: VIDAS RECICLADAS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.706.506/0004-75
Certidão nO: 174874972/2019
Expedição: 28/06/2019, às 08:11:26
Validade: 24/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Consolidação das Leis do
de 7 de julho de 2011, e
do Tribunal Superior do

C I C L A DAS
CNPJ sob o nO
de Devedores

Certifica-se que VIDAS RE
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no
NÃO CONSTA do Banco Nacional08.706.506/0004-75,

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440,
na Resolução Administrativa nO 1470/2011
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

,

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dtvidas e s~gestó~s: cndt@tst.jus.br



P.\RECER PROCESSO N° 201<)021952

• .• , P R E. F E I T U R A ESTADO DE SANTA CATARINA

~
BALNEA"RIO PREFEITURADEBALNEÁRIOCAMBORIÚ ~-- ...•.

~ SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E "'Ô~""!':.::.:,\
t o_'..s CAMBORlO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - Lei Municipal 3815j2015 /..4.- Í\G '"1,'__ - \2 I?'-' D)

~

Balneário Camboriú, 25 deJulho de 2018.

Assunto: Terceiro Termo Aditim ao Termo:lo Colaboração UlJ5j2018 - F~L\S Te 018/2018- P~IBC:

Requerente: Secretaria de lnclmào Social

Requerido: 01'(-; Vidas Rceicbdas CNFj 1lR.70(i.506/00l11-22

1) Do fllcrito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;

.\ propo~ta de plano de trabalho está de acordo com a moJ<lIiJaoe de parceria escolhida, Termo de Colaboraçào.

C(Jl1sidcr<lmlo lllle a lei 13.019/201+ determina no seu artigo 55 que a Yigência da parceria poderâ ser alterada em
\-ista {k~atr:lW na líbcraç~o de r{'curso~ e, conforme artigo 57, gue o plano de trabalho podcr:.1.ser revisto para.
alteraçào de nlon:s ou de metas, mediante termo aditivo ou paI' apostilamento:

.\rl. '15. A vigcncia da parceria poderá ~er alterada mediante solicitação da organização da sociedade
ci\'il. dn.idamCl1tl' formalinua <' IINitic:llh, a ';lT apfe';l'llr,,,h iI aclmini,;tmç:io pública em, n" minimo, trinta Jia,;
,1Il!(''; do n:nno inicialmente prc"i,;tfl

.\n. 57, O plano dc trahalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de mel;!s,
mediante lcrmo aditivo ou pur apnslila ;.lO plano de ttahalho original.

Dessa forma, é lícito tanto a prorrogação da vigência da parceria mediante termo aditivo.

2) Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da

parceria previ~ta nesta Lei;

•\ proP0Sl:'t se identifica com interesse do mumdplo em promo\'er acolhimento provisóno par:1 mulheres em

dtilllas de \"iolência, acompanh:llLls 011 não de seus filho~/ dependentes.

3) Da viabilidade de sua execução;
.\ proposra LI{' plano de tr:<balho ~{'mostra bem montada {'vi~í\"da sua execução tanto pela entidade quanro pela

administração pública.

4) Da verificação do cronograma de desembolso;

Flll possín'! "eriiicar yue o crollogramf! de Je~embolso se mostra viávd, em vista de ser informad:< a dotação c o

crédito) orçamentário di~pOllí,,('1.

5) Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução

da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física

c financeira, no cumprimento das metas e objetivos;

.\s fi~ealizaçôc~ ~erào [{'iras atra\.é~ da tomada de contas pela Secremria de Desenvolvimento e Inclusão SociaL

por meio de rl'1:ltório do gestor da parceria, pela comissão de monitoramento e avaliação através de visitas em

loco (' re!arr,rios apropriados te' pela secretaria de Contro1c GO\"ernamental e Transparência Pública. Serão

a\'aliado~ a~ met:lS {'objetivm de~criros no piano de trabalho c l'ua execução.

H,\LM ..\HIO C,\:I,IBOHtÚ-L\Pll:\1 \'AI.\kl;,L"IiSI: no f'lJI~fS:\tn
Itu,' lli"'ln.m-, ••, '!:w 11\~irro ,l,I_~:\;,,~ii,',- "iC i C"jl llB._nll-'lIlIllln",': ".')5.37 ,Ub7.70S4I I',n: +" -J7J'lli7.Hllb

••." ',.h, "~L.~",".I"



6) Da designação do gestor da parceria;
roi Je~ign:ldoo senhor Douglas Branco de Camargo, como gestor da parceria.

•• ~ PREfEITURA

S BALNEARIO
t~JCAMBORJú-

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

7) Da desil",'11ução da comissão de monitoramento c avaliação da parceria;
Foi designada Comi%ào de io.Ionitoramento c Anliaçào através do Decreto 9.465, de 2019.

Conclusão: Esse parecer ê pela APROVAÇÃO ao "lTcrcciro Termo Aditivo ao Termo ao Colaboraçào
005/2018 - [-'1\[,\5Te 018/2018- p~mc, e do plano de trabalho anexo .

.\tcllcinsamcntt.,

ommgue

Secretário de Comrolc Govcnlamcn, e Te sparência Pública

MLi'E",huo (,\\mOl'~ll;. C,\VIT,u.C\T,\RJ;'\r:.NSE no Tl:RISMO
1~".1Pin,Im'lrr,l, 320 1l>"irl'O lI..li N,,\íie,. se I (:,,1' mLl3lVlOIlIF"Il~' .5547 ]2&7,70641 f.'.I~; .•.:;::;47 T:lh7.1~2h
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiplO

PARECER PRGR n° 5'( 86 /2019

PRORROGAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018 FMAS
TERCEIRO TERMO ADITIVO
ONG VIDAS RECICLADAS
PROCESSO: 2019021952

Pretende a administração prorrogar o Termo de
Colaboração 005/2018 por mais 5 meses.

Ratifico a análise de fls. 34/35 realizada
pela Controladoria do Municipio, 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 i
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.

É o parecer.
Salvo melhor ]U1ZO.
Bal.Camboriú, 25 de julho de 2018.
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PROCURADOR - OAB/SC 6318

Balneário Camboriú _ Capital Catarinen!lE! do Turismo. CNPJ 83.102,285/0001-07
Rua Dinamarca, 320 _ Paço Municipal. CEP 88338.900 - (47) 3267.7071

1 _


