
1. DADOS DA MINUTA
Número do Termo - FUNDO

2 o Termo aditivo de Prorrogação
Termo de Colaboração 002/2018
l.l-FUNDO
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

1.2. GESTOR DA PARCERIA
Willian Matos Brand

1.4. Forma de Divulgação da Parceria:

o Edital de Chamamento
o Inexigibilidade
o Dispensa

\
Número d ,Termo. MUNICIP10

Te 015/2018

1.3 - Dala:
18 de dezembro

1.5.lnslrumentode Parceria:

O Termo de Fomento
x Termo de Colaboração
o Acordo de Cooperação

1.6. IDENTlFICAÇAQ DO OBJETO: (descrição detalhada do objeto da parceria, descrevendo lodos os elementos que
constituem o objeto da parceria)

ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAl DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA FISICA E SUAS FAMíLIAS.

STOR DA PARCERIA GESTOR DO FUNDO OU

,
r

2 • COMISSAO DE SELECAO
2.1. Análise da Forma de Divulgação da Parceria: 2.2. Análise do Instrumento de Parceria:
o Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
2.3 • Observações:

2,4 - Assinaluras



3.1. Análise da Forma de Divulgação da Parceria: 3.2. Análise do Instrumento de Parceria: '.
O Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
2.3 - Observações (Caso conclua pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador
publico sanar os aspectos ressalvados ou, mediante alO formal, juslificar a preservação desses aspectos ou sua
exclusão. Art 35, 1320 da lei Federal 1.01912014)

3.3 • Assinaturas
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3. SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚB~CA..o::>::.-...n.
.J¥.:!'/

4. SECRETARIA DE ARTICULACAO
4.1. Análise da Forma de Divulgação da Parceria: 4.2. Análise do Instrumento de Parceria:
O Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
4.3 • Observações:

4.3 - Assinaturas

5 - PROCURADORIA
5.1. Análise da Forma de Divulgação da Parceria: 5.2 - Análise do Instrumento de Parceria:
O Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
5.3. Observações:
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CHECK L1ST
QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR EDITAL DE CHAMAMENTO:. Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;. Minuta do EDITAL DE CHAMAMENTO, contendo como anexo: a minuta do termo de

colaboração e plano de trabalho preenchidos.
08$: 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, Doderá assinar o termo de colaboracão.
QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE
CHAMAMENTO:. Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado:. Justificativa assinada da INEXIGIBILIDADE ou da DISPENSA, nos moldes do arts. 30 e 31 da

Lei Federal 13.019/2014;. Minuta do termo de colaboração e plano de trabalho preenchidos;. 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:

• Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado:. Minuta do acordo de cooperação e plano de trabalho preenchidos;. 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
Art. 32 e 38\
Formulários, minutas podem ser encontrados no site abaixo.
htto:/lcontroladoria.balneariocamboriu.sc.oov.br/controladoriaJ231
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Associação de Apoio às Famifias de Deficientes Físicos \o ---ºi- c .
Balneário Camboriú - se \- ---

Utilidade Pública Municipal Lei n' 3816.12/12/2003 CNPJ; 0540503910001.02',,@ •
Utilidade Pública Estadual Lei n'13.398 de 22/06/2005.
Utilidade Pública Federal n. '08026.00411312006.00

Balneario Camboriú, 19 de novembro de 2019.

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

A/C SRA. SECRETÁRIA CHRISTINA BARRICHELO

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos por meio

deste. REQUERER O ADITAMENTO do l' Termo Aditivo ao Plano de Trabalho da

AFADEFI (Termo de Colaboração 002/2018 - FMAS). com vigência de 01/01/2020 a

31/12/2020. sob o titulo do programa denominado" Atendimento Socioassistencial de Defesa

para o Direito da Pessoa com Deficiência Fisica e suas Famílias", pelo prazo de 12 (doze)

meses, nos termos do art. 55 da Lei. 13.019/2014.

o aditamento proposto justifica-se pela especificidade dos

atendimentos prestados pela AFADEFI, pela alta procura de usuários com deficiência física e

seus familiares, bem como pelo fato de que o Município de Balneário Camboriú não oferta a

totalidade dos mencionados serviços especializados a fim de suprir a demanda de pessoas

J com deficiência.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos

protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

Rua 1500 n° 1837 Centro Fone: 47 - 366-0678
E.maU - afadefLbal@hotmail.com.:

www.afadefLorg

mailto:afadefLbal@hotmail.com.:
http://www.afadefLorg
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO
SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO 002/2018 - FMAS / TC 015/2018 - PMBC

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

relevância social, torna público o interesse de firmar o 2° Termo de Aditivo de

Prorrogação do Termo de Colaboração, amparado nos termos do art. 55, capul, da

Lei Federal nO13.019/2014 com Associação de Apoio às Familias de Deficientes

Fisicos - CNPJ: 05.405.039/0001-02, entidade sem fins lucrativos, para Parceria

através de Programa Socioassistencial de Defesa e Garantia de Direitos para

Pessoas com deficiências físicas e suas familias no valor de R$ 102.000,00 (cento e

dois mil reais) a ser repassado conforme critérios do Plano de Trabalho anexo ao

Termo.

O Termo de Colaboração completo estará disponivel no endereço eletrônico:

hltp:/Icontroladoria. balneariocamboriu .sc.gov. br/

Balneário Camboriú (SC), 18 de dezembro de 2019.

Anna Christ na Barichello

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balndrlo Camborlú - Capital Catarlnense do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001-01
Rua Dinamarca, 320 - Paço Municipal - CEP 88330.000 - (47) 3267.7000
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2° TERMO ADITIVO DE PRORROGACÃO AO TERMO DE COLABORA CÃO
00212018 - FMAS 1TC 01512018 - PMBC

QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, POR
INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÉNCIA SOCIAL E
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS FAMíLIAS
DE DEFICIENTES FíSICOS - AFADEFI.

o MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa juridica de direito público
interno, com CNPJ nO83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, nO320,
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, inscrita no CPF nO757.039.559-04 e a Associação de Apoio ás Famílias
de Deficientes Fisicos, inscrita no CNPJ sob nO05.405.039/0001-02 com sede á
Rua 1.500, nO 1.837 - Centro - Balneário Camboriú, doravante denominada
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVil, representada pelo Sr. Evandro Prezzi,
Presidente, residente à Rua Bras Cubas, n° 114 - Bairro Nova Esperança - Balneário
Camboriú inscrito no CPF nO 506.841.160-49, resolvem celebrar o presente 2°
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração, regendo-se pelo disposto na lei
Complementar nO 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes lei de
Diretrizes Orçamentárias e lei Orçamentária Anual, na lei nO13.019, de 31 de julho
de 2.014, consoante o processo administrativo n° 2017015821 e mediante as
cláusulas e condições seguintes:

E, por este Termo de Aditamento, conforme fundamentado e autorizado em parecer
juridico pelo interesse administrativo, constante nos autos, amparados pelo art. 55 e
57 da lei nO13.019/2014, combinado com o art.65 inciso I alinea "b" - da lei federal
nO 8.666/93, as partes signatárias e seus representantes legais, assinam e fazem
ainda, acordar o que segue:

I - DA ALTERAÇÃO DE PRAZO: Fica acrescido o prazo de 12 meses conforma
piano de trabalho anexo ao termo de colaboração 002/2018 FMAS / TC 015/2018-
PMBC.

11- DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor de R$ 102.000,00 (centro e dois
mil reais), passando totai do valor globai para R$ 306.000,00 (Trezentos e seis mil
reais) de repasse de recursos pelo município, distribuído conforme o Plano de
Trabalho anexo a este 2° Termo Aditivo.

11 BALNEÁRIO CAMBORIÚ. CAPITALCATARINENSE DO TURISMO
R". nin.",.,,,,". 110 I R.I,.n d" N.d ••••, •.~C I Cpn AA.HR.-qOO I fnnp:+~~ 41 UfÕ1.70R4I h., +~~ 411~fÕ1.1R1' www.n.(np • ..;•.••.••••hn.i ••.<r .••nv.h.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAl- FMAS
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111- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OS créditos orçamentários necessários ao
custeio de despesas relativos ao presente Termo Aditivo são provenientes da
funcional programatico abaixo discriminado.

Órgão Orçamentário: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Unidade Orçamentária: 27001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 4033 - Garantindo o Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Ação: 2.123 - Formalização de Termos de Parcerias com Organização da
Sociedade Civil - FMAS
Despesa: 281 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem fins
lucrativos
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários

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.

,18 de dezembro de 2019.

I

Administração Públi a Municipal

Organização da Sociedade Civil

11 BALNEÁRIO (AMBORIÚ. CAPITAL (ATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinama •.•.a. 171) I B.I,,,, rl•• N.,o\p< _ ~ I l"pn IllI,HR.qOO I Fnnp, .~~ 47 U~7.7rul4 I ~~., +•••• 47 llfi7.IR''; www.h"ln ••"..;r>I"~mhnrilJ.<~.pnv.hr



AFADEFI
Associação de Apoio as Famílias de Deficientes Físicos

Balneário Camboriú - se
Utilidade Pública Municipal Lei n' 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02
Utilidade Pública Estadual Lei n'13.398 de 22/06/2005.
Utilidade Pública Federal n.'08026.004113/2006-00

aALNE,O./lIO C,,""'BORIU. se

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CI~NCIA E CONCORDÃNCIA

Declaro que a Associação de Apoio as Famílias de Deficientes Físicos - AFADEFI está ciente

e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público n' 002/2018 e

em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e

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

Balneário Camboriú/SC, 17 de dezembro de 2019.

Rua 1500 n° 1837 Centro Fone: 47 - 3366.0678
E-mail -afadefi.bal@hotmail.com.;

www.afadefi.org

mailto:-afadefi.bal@hotmail.com.;
http://www.afadefi.org


Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos
Balneário Camboriú - se

Utilidade Publica Municipal Lei n' 3816.12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001.02
Utilidade Publica Estadual Lei n'13.398 de 22/06/2005.
Utilidade Publica Federal n.'08026.004113/2006.00

AFADEFI
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eALNEAAIO(:AMBORIl) .se

ANEXO 11

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDiÇÕES MATERIAIS.

Declaro, em conformidade com o Art. 33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei n' 13.019/2014,

que a Associação de Apoio as Famílias Deficientes Físicos - AFADEFI: dispõe de

instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos

previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

Balneário Camboriú/SC, 17 de dezembro de 2019.

Rua 1500 n° 1837 Centro Fone: 47 - 3366-0678
E.mail - afadefi.bal@hotmail.com.;

www.afadefi.org

mailto:afadefi.bal@hotmail.com.;
http://www.afadefi.org


AFADEFI
Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos

Balneário Camboríú - se
Utilidade Pública Municipal Lei n' 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02
Utilidade Pública Estadual Lei n'13.398 de 22/06/2005.
Utilidade Pública Federal n. '08026.004113/2006-00

8-'lLNEAROO CAMBOR'U _se

ANEXO 111

12.3- Endereço residencial ,Telefone e

e-maU

Declaro para os devidos fins, em nome da Associação de Apoio as Famílias de Deficientes

Fisicos - AFADEFi, 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 "a"

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES.
2.1-Nome do completo dirigente Farteira de identidade,

,órgão expedidor e CPF.

RG:5.809.835,SSP/SC
PF:506.841.160-49

Presidente.

Evandro Prezzi.

IRua Bras Cubas, nO 114, Nova Esperança,

[eletone,47-99914-8658,
E-mail: prezzi.aurora@hotmail.com

Vice-Presidente IRG:305488601SSP/SC rua DomJaime,n. 539,Vila Real.
Beatriz Bukovjtz 'CPF: 017.973.919~09 II elefone: 99648-3212
I I rmail:biabensberg122@gmail.com

I~esoureiro IRG:7.336.909-0SSP/SC IRua1500,n' 1931.Centro.
MareioJoséMarchidosSantos .cPF:007.110.749-50 ~elefone:99905-9194I ----------1 _ _ _ IE-mail: marchimarc~4526@gmail.com
~'oç-Tesoureiro IRG:6056026451SSSP/RS IRuaMéxico,n. 2009,Nações

I
pauloJosuédoAmaral ICPF.736.997.640-87 ~elefone:99785-2669

, IEmail: vibe.someventos@gmail.com

ISecretáriaGeral IRG:5558365SSP/SC IRuaEstocolmo,n. 119,apto102,

Gisele Pereira ICPF: 078.719.409-37 Santa Regina, Camboriú-SC

I

~elefone:98867-4203
.E-mail: gisinhabc1289@gmail.com

regUndaSecretaria IRG:5818160SSP/SC IRuaBrasCubasn. 114Nova
AngelaRigol CPF:607.914.620-72 Esperança

~elefone:99992-1906

Rua 1500 n" 1837 Centro Fone: 47 - 3366.0678
E-mal! - afadefi.bal@hotmail.com.;

www.afadefi.org

mailto:prezzi.aurora@hotmail.com
mailto:biabensberg122@gmail.com
mailto:vibe.someventos@gmail.com
mailto:gisinhabc1289@gmail.com
mailto:afadefi.bal@hotmail.com.;
http://www.afadefi.org
egoncalves
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AFADEFI
Associação de Apoio as Famílias de Deficientes Físicos

Bafneário Camboriú - se
Utifidade Pública Municipal Lei n' 3816-12/12/2003 CNPJ; 0540503910001-02
Utilidade Pública Estadual Lei n'13.398 de 22/0612005.
Utilidade Pública Federal n. '08026.00411312006-00

IlALNEARIO CAMBORll,I. se

RG: 7079796525SSP/SC
'cPF: 001.541.410-89

.E-mail: angel_rigol@hotmail.com

IRua Armazém, n. 55, Vila Real

iTelefone:98458-9933

E-mail: fabijeziorski@hotmail.com

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou 31 .1

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 empregado

Diretora de Patrimônio
I
Fabiana Lucena Jeziorski

público, inclusive 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; Não serão

remunerados, a qualquer titulo, com os recursos repassados: (a) membro de Poder ou do

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal; (b)

servidor ou empregado público, inclusive 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 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. Balneario Camboriú/SC, 17 de dezembro de 2019,

Ev ro
Presiden! da

zzi
ADEFI

Rua 1500 n° 1837 Centro Fone: 47 - 3366-0678
E.mai! - afadefi.bal@hotmail.com.;

www.afadefLorg

mailto:angel_rigol@hotmail.com
mailto:fabijeziorski@hotmail.com
mailto:afadefi.bal@hotmail.com.;
http://www.afadefLorg
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CEP 88330,528

11.5'U.F: 1.6. DATA. DJ1.7. DDD/TElEFONE: 47 3366-0678

SC ICONSTITUIÇAO: 1.8. E.MAll: afadefibal@hotmall.com

107111/2002 1.9. SITE: www.afadefi.com

AFADEFI
Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos

Balneário Camboriú - se
Utilidade Pública Municipal Lei n' 3816.12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02
Utilidade Pública Estadual Lei n'13.398 de 22/0612005.
Utilidade Pública Federal n.'08026.004113/2006.00

PLANO DE TRABALHO DO 2' ADITIVO DE PRORROGRAÇÃOAO TERMO DE
COLA CORAÇÃO 002/2018. FMAS /TC 015/2018 • PMBC

1 - PROPONENTE - OSC.

1.1.ENTIDADE PROPONENTE: 1.2. CNPJ:
. 'sociação de Apoio as Famílias de Deficientes Físicos AFADEFI05.405.039/0001-02

11.3.ENDEREÇO e CEP:
Rua 1500 n' 1837 Centro

11.4.CIDADE:
Balneário Camboriú

,1.10. NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):,
'Evandro Prezzi

11 ,. ENDEREÇO DA OSC:
Rua 1500 n' 1837 Centro CEP 88330,528

1.11. CPF: 506.841.160-49

1.12. C.I.IÓRGÃO EXPEDIDOR:

[5.809835 SSP/SC

1.14. CIDADE: Balneário Camboriú 1.15.
U.F:
SC

1

1

'1.16.CEP: 11.17.DDD/TElEFONE: 47 3366-0678

1

1.8. E.MAll: afadefi.bal@hotmail.com
88330.528I' 11.9• SITE: afadefi.com

2. DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES.
1
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2.1 ~Nomedo completo dirigente 2.2-Carteira de identidade, 2.3- Endereço residencial ,Telefone e

)órgão expedidor e CPF. ~e-mail

Presidente. RG: 5.809.835, SSP/SC cua Bras Cubas, nO 114, Nova Esperança,

Evandro Prezzi. CPF: 506.841.160-49 I elelone,47-99914-8658,
iE-mail: prezzi.aurora@hotmail.com

Vice-Presidente RG: 305488601 SSP/SC çua Dom Jaime, n. 539, Vila Real.

atriz Bukovitz bPF: 017.973.919-09 I elelone: 99648-3212

iRG:7.336.909-0 SSPISC~esoureiro

~E-mail:biabensberg122@gmail.com

~ua1500, nO 1931, Centro.

Marcio José Marchi dos Santos CPF: 007.110.749-50 I'Ieletone: 99905-9194
E-mail: marchimarchi4526@gmail.com

Ilce-Tesoureiro IRG:6056026451 SSSP/RS Rua México, n. 2009, Nações

~elefone: 99785-2669Paulo Josué do Amaral CPF: 736.997.640-87

I Email: vibe.someventos@gmail.com
.._ .._----- - "- 1--- _

Secretária Geral RG: 5558365 SSP/SC IRua Estocolmo, n. 119, apto 102,

bise'e Pereira bPF: 078.719.409-37 ;Santa Regina, Camboriu-SC

relelone: 98867-4203

jE-mail: gisinhabc1289@gmail.com

SJ:I'1undaSecretaria IRG:5818160 SSPISC IRua Bras Cubas n. 114 Novat~~'~'CPF: 607.914.620-72 Esperança

felefone: 99992-1906

IE-mail: angel_rigol@hotmail.com

Diretora de Patrimônio .RG: 7079796525 SSP/SC ~ua Armazém, n. 55, Vila Real
I I
Fabiana Lucena Jeziorski ICPF: 001.541.410-89 elelone: 98458-9933

I IE-mail: fabijeziorski@hotmail,com

3 - DESCRiÇÃO DO PROJETO.

I .
3.1 - TITULO DO PROJETO:

lTENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAl DE DEFESA,

I. _1.2 - PERIODO DE EXECUÇAO:

Ejlnlcio: 01/01/2020

2

I

II
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mailto:biabensberg122@gmail.com
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COM
rérmino: 31/12/2020

GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS
DEFICIÊNCIA FíSICA E SUAS

I
13.3 -IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

I
Programa socioassistencial de defesa e garantia de direitos para,

as famílias.
pessoas com deficiência física (

,
'3.4. Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público
Irelacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da
Irealidade local e seu nexo com as atividades ou metas da parceria:

Público Atendido: Pessoas com deficiência física e suas famílias, com renda per capita de até ~ salário
minimo ou renda familiar mensal total de até 03 salários mínimos ,conforme Decreto 6.135 de 20 20 de
junho de 2007 que define os parâmetros e critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do governo
federal.

Realidade Local: A política de Assistência Social é recente no município de Balneário Camboriü e os
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) nâo conseguem atender as especificidades da
população com deficiência física, realizando assim a proteção social básica para a efetivação de direitos e
a construção de novos direitos para a referida população. Diante desta realidade, o município busca a
..--rceria com as Organizações da Sociedade Civil visando contríbuir no processo de transformação da
l,.,dlidade local no âmbito do atendimento relacionado às pessoas com deficiência física e suas famílias.
Ademais, a Afadefi convive diariamente com demandas de toda as ordens, que chegam à Entidade por
meio dos usuarios e suas familías que relatam as dificuldades cotidianas enfrentadas. Ademais, os
usuários convivem com o enfrentamento de todos os tipos de discriminação e preconceito (inclusive no
seio familiar), no convivia social, laboral e escolar.

1.4.1.- O atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com
deficiência física esuas famílias, deve ter as seguintes características:

a - Constituir-se em um espaço coletivo dialógico;
b - fortalecer a participação, autonomia e protagonismo em movimentos sociais, organizações e
grupos de usuários; c - subsidiar a intervenção nas instâncias e espaços de participação
democrática;

3
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d - identificar as potencialidades dos usuários,contribuindo para a autonomia e protagonismo social;
e -possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede
assistencial no âmbito do seu território elou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional
Básica do Suas (NOBSUAS);
f~responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e
encaminhamentos dos usuários para a rede de proteção instalada quando for o caso, no âmbito de
território de atuação;
..•- realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários, mantendo sigilo, respeitando o código de
dica das/os profissionais que executam os atendimentos;
h - funcionar no mínimo de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da
semana, podendo realizar atividades no período noturno.

1.4.2. - A assistência prestada inclui as seguintes atividades:

a - Acolhida particularizada ou coletiva;
b - atendimento em grupos (com metodoiogia proposta pela OSC);
c ~atendimento em oficinas socioeducativas executadas por profissional de nivel superior
ou nível médio;
d - visitas e atendimentos domiciliares;
e - atendimento à familia;
f ~atividades comunitárias enfocando o fortalecimento familiar e comunitário (escola, na comunidade ou
quaisquer outras formas de participação social);

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

4
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1.4.3. Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para o atendimento de 20 pessoas com
deficiência física será composta por:

a - 01 (um/a) assistente social (mínimo 30 horas semanais)
b - 01 (um) profissional de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo/a,
terapeuta ocupacional, pedagogalo ou autra/o profissional necessário ao atendimento conforme
Resolução CNAS n' 17/2011, (mínimo 40 horas semanais),
.01 (um) profissional de nível médio, para equipe de apoio aos atendimentos. (40 horas semanais).

4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
I
Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estai
blaro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter

Ipronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas I
fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para (
~~i_d~_, I
\1.1 - META ~,2-

--- .-

4.3- INDICADOR 4.4- DURAÇÃO
ESPECIFICAÇÃ FíSICOb,

UNIDADE :QUANTIDA INíCIO TÉRMINO
iLOCALlDADE DE

17.c:o~de participação das/os 'Sede da OSC Usuárias! 06 01/0112020 31/12/2020
Ill..•...•árias/os em oficinas 'os

~Ocioeducativas I~5%de participação das famílias Sede da OSC Usuários 26 01/01/2020 31/12/2020
em grupos específicos

I75% Atendimento individual Sede da OSC Usuários 40 01/01/2020 31/12/20

I
175% de visitas e atendimentos ,Domicílio 'Domicílio 15 01/01/2020 31/12/2020

ras/~stlomiciliares/mês
usuanos
6tendidos

5
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2075% de atividade iCentros de "'tividade 08 '01/01/2020 31/12/2020
I IC .t.comunitária/ano 'Referência de amunI a

rsssistência ria
Social elou
Escolas e/ou
I .
IUnldades
Básicas de
Saúde

11;j% de Reuniões com a Rede V< definir pela Reunião 08 01/01/2020 31/12/2020I
lintersetorial (Assistência Social, OSC
Educação e demais órgãos do
ISistema de Defesa e Garantia de,
Direitos)
I~OO%de Reuniões com Centros de 'Reunião 03 .01/01/2020 31/12/2020
IUsuáriatos atendidos nos Centros Referência de
de Referência de Assistência ~ssistência
~Social- CR"'S ~ocial - CR"'S

5 - INDIC"'DORES
5.1 SERVIÇO OU BEM'" SER 5.2 UNID"'DE 5.3 5.4
DISPONIBILIZADO PEL'" QU"'NTIDADE A -ATENDIDO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA- NÃO ATENDIDO

AP - ATENDIDO
PARCIALMENTE

Oficina com usuários acompanhados Oficina 08
Atendimento individual (semanal) Atendimento 40
Atendimento Familiar (mensal) Atendimento 15
Oficina com famílias Oficina 09

Atividade Comunitária Atividade 08

Visita e Atendimento Domiciliar (mensal) Domicílio 15

Reunião com grupos de usuários dos Grupo 03
CRAS
Reunião com a Rede intersetorial Reunião 08
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5.5 Atividades ou projetos a serem executados pela ase 5.6 Unidade 5.7 quantidade
Contrapartida e contrapartida financeira, se houver

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

•.,dicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração
da realidade local:

_Apresentação de folha de rosto do Plano de Acompanhamento Familiar com dados cadastrais dos
usuários participantes;

- Lista de presença dos usuários e/ou suas familias, com assinatura dos usuários, confirmando a
participação nas atividades realizadas (atendimentos, reuniões, oficinas e intervenções);

. Relatório de execução de atividades realizadas agenda dos profissionais e/ou das atividades (com datas E
horários).

Além da apresentação dos documentos acima, a ase deverá atender no mínimo os seguintes itens:

. 75% de participação efetiva de usuários e famílias nos grupos ofertados;

- 20% dos usuários estar participando em espaços de deliberação e controle social;

~ '10%dos usuários serem encaminhadas para o serviço de convivência e fortalecimento de vinculos do
_ ...:ntrode Referência de Assistência Social do território em que moram:

- 80% das famílias de usuários, com renda per capita de até % salário minimo ou renda mensal total de
até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único:

-100% das famílias acompanhadas inseridas no Sistema informatizado disponibilizado pela Gestão da
política de assistência social do município.
Pesquisa semestral de satisfação dos usuários atendidos.

MAR
.500,00

6 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
6.1. CONCEDENTE (REPASSE)
META JAN FEV

Exercício 2019 .500,00 8.500,00

ABR
8.500,00

MAIO
8.500,00 8.500,00

JUN

7
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16.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$102.000,00

:6.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA
7.1 NOME COMPLETO 7.2 CPF

Maria Aparecida Nunes da Silva 651.801.359-15
Sianca Muller Terrassan Campos 051.516.398-85
A contralar

8 - PREVISAO DE DESPESAS E RECEITAS

,
11

8.500,00

102.000,00

,

8.4 - TOTAL

------------
NOV DEZ

8.500,00

7.3 Endereço Residencial
Rua 2870 n' 585 Centro

Rua lzidoro Caetano nO 502 Pioneiros

OUT
8.500,00

AFADEFI

'8.2- '8.3- VALOR, ,.
UNIDADE UNITARIO

102.000,00

SET
8.500,00

AGO
8.500,00

JUL
8.500,00

META
SALNEARIOCAMBORIU _sc

Exercício 2019

iTermo de colaboração FMAS

,

8.1-Receitas Previstas

,
8.1.1- TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 102.000,00
,

Gasto Administrativo, Telefone, internet, Site,
IManutenção elevador, Materiais de expediente
,Manutenção de veiculo, manutenção de pequenos

l
reparos na sede da entidade.

I I
8.6- B.7-VALOR
'UNIDADE 'UNITARIO

01 pessoa R$ 2.900,00

01 pessoa R$ 2.600,00

01 pessoa R$ 2.200,00

I
- ,.Despes3s Previstas

ssistente social

Profissional Nivel Médio

01 R$ 700,00

'8.B - TOTAL

R$ 34.800,00

R$ 31.200,00

R$ 26.400,00

R$ 9.600,00

8
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I
8.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 102.000,00
I

9-OBSERVAÇÕES GERAIS

10- DECLARAÇÃO
qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, ~

~DMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:
~ Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membro~
I do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, 111 da Lei 13.019/14)
• Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
I
• A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme a~
\ vedações dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.
• A organização não tem dívidas com o Poder Público;
~ Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo a!

condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma da!
vedações legais;

t A organização possui todos os documentos originais referentes as cópias simples de documento!
apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes dE
residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da assinatur~
la parceira, para fins de conferência;

t 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 públicc
não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional;

I
~ A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pel~

concedente destinados a consecução do objeto do acordo de cooperação;
t A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais E

legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende a!
convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes;

t A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins dE
convênio.
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 de dezembro de 2019.
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11 • APROVAÇÃO PELO CONCED NTE

IBalneáriO Camboriú - SC,
NDEFERIDO (

de 2017

de recursos
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, que a Associação de Apoio as Famílias de Deficientes Físicos

- AFADEFI, e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no Art. 39

da Lei n013.019/14. Nesse sentido, a citada entidade: . Está regularmente constituída ou, se

estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional; . Não foi omissa no dever de

prestar contas de parceria anteriormente celebrada; . Não tem como dirigente membro de

Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de ôrgão ou entidade da administração pública

da mesma esfera governamental na qual será celebrado o Termo de Fomento, estendendo-

se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o segundo grau .. Não teve as contas rejeitadas pela

administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no Art. 39,

caput, inciso IV, alíneas "a~ a "c", da Lei nO 13.019/14; . Não se encontra submetida aos

efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar

com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e 39 .1 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 enlidades da esfera de governo

da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar

de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as

esferas de governo; . Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrivel,

nos últimos 8 (oito) anos; e . Não tem entre seus dirigentes, pessoas cujas contas relativas a

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

de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada
Rua 1500 n° 1837 Centro Fone: 47 - 3366-0678

E-mail -afadefi.baf@hotmail.com.;
www.afadefi.org

mailto:-afadefi.baf@hotmail.com.;
http://www.afadefi.org
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responsâvel 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 02 de junho de 1992.
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Por R$ 9g/mês.
sua empresa fala ilimitado.
loca! e 000. pra celular
e fixo de qualquer
operadora. além de ter
20 GB pra usar
como Quiser.
UGUE 0800 031 0800,
opçÃO 4.
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ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILJAS DE DEFICIENTES FISICOS
RUA 1500 1837
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SERViçoS lITlUZAOOS

TOTAL DA SUA FATURA 164,85

OI TOTAL .
~ OIMÓVEL
'ª' OI FIXO
Iijj) OIINTERNET

TOTAL DE MENSAUDAOES 164,85

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAHIUAS oe O8'lOemes flSK;OS A
CNPJ:05.405.039/0001-02
. MERO.ooCLIENTE: 2217422009

NUMEROOAFATURA:302<105591
N' PARA D~aITO AUTOMÁTICO; <l019232St7CB
QUANTIDADe De UNHAS TELEFONICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?
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Confiraoutros servi~os pa'a Sl/<lemp'ese
no nosso s'te.

-_ .._-_ .._-------
ENTENDA SEU CONSUMO
OVillorda 9l/ilfatura nos últimos meses

Nov 2018 t•••••••• 164.85

Ol/t201g I..,--:;~._ 68.54

-Pagl/e Sl/a fatura em dia e eVite a SusperlSao
Parcial Ol/Totaldos Servi~ose a cobrança de 1%
de juros prú-rata dia e muita de 2% ao mês por
atraso, Evite despesas desenecemrias e um
tempo de Reestabeleclmer'ito do servi~1Jde <\8
Mras.
A utilila~ao elo se""i~o de pagamer'ito em
10leric8 sem a apreser'itaçao da fatura. estll
sujeito a CObrança.Pare mais 1r'iIOrma~08Sligue
"144 ou 1057.
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Serviço Nao Telecom
Vator Assl"éltura Serviços Oigltals
A\louota

ResumI) de Tlibuto$ - ISS Fixo NO(]

Base de Cálculo
Allo"ota
Velor
Rllsumo dll Trltlutos -ISS Móvel/TV N' O

Bilse de Cálculo
Allo"ola
Valor
Resumo de tributos
Serviço <elecom (Base de CalculO)
A\iouota

Telefones ele CQntato CQm a Oi
0600 CJ1 01300
'144 dQ 6\1" Oi Móvel

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas IR$j Vator ICMS Valor Iss. Valor PIS ValQr COFINS

Serviço Telecom 21.39 o.oll 0.70 3.27

Serviço Nao TelecQm 0.00 0.01l IMO 0.00

Outros Serviços 0.00 0.00 0,10 0.47

Total Tributos 21,39 0,00 0,80 3,74

Note: FUlldamerto tallat Lei 12.74112012 e Resolução ANATEL63212014
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ContritlulçOes para o FUST [1%) e FUNTTfl [O.~%I
sotlre o valor dosseNiços. n300 repassaóos às
tarifas.
Contato Anatel; 1331
Os códigos de seleç;o de prestadoras de longa
distancia Sa:l: 12 CTBCTe\ecQm, 13 Foner, \4 Brasil
Telecom, 15 TelefOnlca, 17Transit. 21 Emtlratel.
23 InteUg, 24 Primeira Escolhe, 25 Glotlal Vtlle~e
TeleCQm. V Aerotech, 31 Oi, 36 Altlra, 41 TlM,
43 Sercomtel. 45 ~TlH. 65 Vésper SA,
69 vé'sper SP. 911Pcorp, 65 Telecam 65_
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RESUMO DOS TRiBUTOS

BOlse de Calculo
AliQ\,Iota
Valor

ICMS

.• O,B5
25%
10.21

ICMS

6E.7S
15%
17,18

42FB_77EE. 26Bl.BBSO.D5A9 ,BfCA_59E9.A93D

FABt.1223, ZBOO.Fl06.C3FF .0<lFO.6047, F58B

UB-SER\E: 1

TRIBUTOS

ICMS("Iio1VALOR[R$!
DESCRiÇÃO
AssI,~.Nra ~om Franquia OiMOVVI 13.45 ,.
Ass,nalU" F'anQui.lntarnat ~_Ovel V.40 ,.
Tolal nota fiscal
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NOTAFISCAL (]ESERViço DETELECOMUNlCAçOES Nill'lERO DA NF: 2844801 SERIE: C S

RESUMO DOS

OIS"_
tHO.l:~~-66

Base de Cálc
iNlôC-U1'~"" ~tf6q
•••••• """"","" ~NAI __ li'. _lo' sç. 610*001

AlIql)ota

"'8 ••••f_""'_ ~_•.•CoM'l~VIA:O""'.coop: 6!07 Valor

""","<00'_""_""'._00'"- ..- _.-.-- - -.-- . -
DESCRIÇÃO

VALDR[R$] ICMS["']

.o.sg;n.tu••.•de \.DII
6,30 "âsinatur& com Franqul. OiFl>:o 29,56 ,.

.l\ss1r>8Nr&El9M'large
~U9 "

UgaçOesLocais
0,00 ,.

lcng& (]i.t~nciil K;,<;;c"al 0.00 "
Total nota fiscal

68,75
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5' ALTERAÇAO E CONSOLlDAÇAO DO ESTATUTOAFADEFI - AssocioÍi'~<-H,;,."".,.~
ApoIo és Fammas de Deficientes Fisicos", sede Rua 1500, n' 1837. CEli1fr~""

IN
Balneário Comboriú-SC, Brasil, Atos Conslitulivos Registrados no Cartório 'E:. I.\~,
Titulas e Documentos e Pessoas Juridicas de Balneário Camboriú - SC.(&n;:>~p'ó
data 25.11.2002 sob n' termo 1072 Livro - A-04 Pessoas Jurídicos fls. l~"?>,?~.
arquivados em Cartório e com CNPJ 05.405.039/0001-02: " IV

Decreto Municipal n' 4.453 de 26 de Julho de 2006.
Lei Estadual n' 13.398 de 22 de Junho de 2005.

A F A D E F I - ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS FAMíLIAS DE DEFICIENTES FíSICOS

ESTATUTO SOCIAL

CAPíTULO I
DA DENOMINAÇÃO, DOS FINS E DA SEDE

Art, 1', A Associação de Apoio ãs Famílias de Deficientes Físicos - AFADEFI.
sociedade civil, de duração indeterminada e sem fins econômicos, com
sede e foro à Ruo 1500. n. 1837. Cenlro, Balneário Carnboriú - Se. reúne
número ilimitado de associados, sem distinçào de origem, sexo. raço. clero,
idade ou opção política, partidária e filosófico, não havendo direitos e
obrigações recíprocas entre associados, e. tem por finalidade a proteção da
pessoa com deficiência física. orientando-se pelos seguintes objetivos:
1- Prestarapoio e suporte à pessoa com deficiência tísica;
11- Integrar a pessoa com deficiência fisica à sociedade e ao mercado de
trabalho:
111- Promover solidariedade e cooperação entre pessoas com deficiência
físico;
IV .:..Representar seus associados perante sociedade. órgãos públicos e
privados, buscando recursos e ações que visem à melhoria de suas
condções de vida e à manutenção das atividades do AFADEFI,bem como,
na proposição de medidos extrajudiciuis e judiciais em defesa dos interesses
da AFADEFIe associados;
V - Participar. organizar, promover e executor eventos c projetos sociais em
geral. em prol da AFADEFI e associados;
VI- Conscientizar a pessoa com deticiência física dos suas polenciolidades e
cooperar com o desenvolvimenlo destas potencialidades;
VII - Evidenciar o dever do co-responsobiHdade e co-participação do
coletividade. bvscando a cooperação enlre Poder Püblico e iniciativa...•.



CAPíTULO 11
DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO E DEMISSÃO DO SÓCIO

Art, 3°, Admitir-se-á como associado, o pessoa fisica ou jurídica que se
enquadrar em uma das categorias previstas nos artigos seguintes deste
EstatuTo,domiciliado na área de aluação da AF.ADEFI.
Parágrafo Unico. A demissão dar~se-6 o qualquer momento, bastando que o
associado apresente manifestação por escrito, informando seu inleresse no
desligamento.
Art. 4°. São categorias de associados:
1- Pessoa com deficiência física;
11- Fundador:
111- Benemérito;
IV - Contribuinte.
S 10. Considera~se "Pessoa corn Deficiência Física" o sócio com deficiência
física molora ou locomotora, congênito ou adquirido, conforme previsão
lego!.

....-:;::tT\Tüi~
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privada na integração da pessoa com deficiência fisica á socied~e e a -". ~
mercado de trabalho: \,\ {<ti',~\1~t~':.fJ ':~
VIII - Colaborar no desenvolvimento de política pública e de '. 'ó, .

comunitária, bem como. no cadastramento público de pessoas 14;"3m;"\ .
deficiência física; ''o (~~/
IX - Colaborar e prestar assistência econômico e psicológica aos familiares ._JlV
dos associados:
X - Encaminhar aos poderes competentes sugestões e propostas de leis
sobre matéria de interesse da AFADEFIe associados, bem como, zelar pelo
cumprimento da legislação de interesse da classe, comunicando evenluais
descumprimentos à autoridade competente, requerendo o que entender
pertinente;
XI - Promover e incentivar o prólica de atividades esportivas e culturais,
visando habilitação, reabilitação e inclusão social dos associados. bem
como, fomentar O participação destes em competições desportivas,
podendo palrociná-Ios. quando representarem a AFADEFI:
Xll- Promover a inclusão social e alividode:; de relevância pública;
Xlll - Promover outras atividades e iniciativas necessórias 00 alcance integral
das finalidades previslas nesle EsfaMo.
S ]0. A Diretoria Executiva poderó criar ponfo de otendimento aos
associados, em local próprio ou locado para este fim, diverso da sede,
desde que comprovada a viabilidade financeira e administrativo, e,
aprovado pelos Conselhos.
S 2'. A área de atuação da AFADEFI abrange o município de Balneário
Camboriú - se e municípios contíguos.
Art. 2°. A Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos,adota, para
uso exclusivo, a sigla AFADEFl, vedado o uso confraria às finalidades
definidas neste Eslalulo.



, ,

1'~TifULO~
c}.),~ ••o••..•
, o,t @ "~\,"::' o
I "
\
V

"Fundador" ° sócio que participou do ato de fun . {<t,S 2". Considera-se
da AFADEFI.
S 3°. Considero-se "Benemérito" a pessoa que prestar relevante.~
contribuições à AFADEFl.bem como, por sua ação social. no âmbità\) ~~-,
nacional. contribuir para o bom êxito do infegração e da habilitação da "-,' ~
pessoa com deficiência física à sociedade e ao mercado de trabalho.
S 4°. Considera-se "Contribui('lte" a pessoa que, embora não sendo
deficiente físico. assocíor~se e recolher as contribuições sociais.
S 5°. Aos sócios Beneméritos e Fundadores é facultado o recolhimento das
contribuições sociais.
S 6°. O sócio Benemérito receberó o título representado por diploma. em
cerimônia solene, entregue por representantes do AFADEFl, indicados pela
Diretoria Executiva.
Art. 5°. o sócio receberá Carteira de Idenlificação Social. que indicará sua
categoria, entre outras informações, sendo assinada, no minimo, pelo
Presidente da AFADEFI.
S 1". Cabe à Diretoria Executivo a padronização da Carteira de
Identiticoção Social.
S 2'. O custo operacional da Carteira de Idenlilicaçãa Sociol poderá ser
repassado ao associado, no caso nõo haver viabilidade financeira da
AFADEFIarcar com esta despesa, conforme decisão do Diretoria Executiva,
ratificada pelos Conselhos.

CAPíTULO 111
DOS DIREITOSEDEVERESDOS ASSOCIADOS

Art. 6'. São direitos dos associados:
1- Volar e ser votado. para os cargos da Diretoria Executiva e dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal;
11-Voz e voto na Assembléia Geral;
111-Propor à Diretoria Executiva medido que julgar conveniente aos interesses
dos associados e da AFADEFI:
IV - Receber o Carteira de Identificação Sociol;
V - Conhecer relafórios das atividades sociais desenvolvida pela AFADEFI:
VI - Convocar Assembléia Gero! Extraordin6rio para destituição de membro
da Diretoria Executiva, dos Conselhos, desde que a convocação seja
ratificada por, no mínimo, de 1/5 dos associados.
Vil - O acesso irreslrHo aos docutnenfos e informações relalivas à prestação
de contas, bem como aqueles relacionados à gestão da entidade.
S l°. As informações acerca da prestação de contas e gestão, de que
tratam o inciso VII, serão publicados anualmente na íntegra no sitio
eletrônico da Associação.
Art. 7°. São deveres dos associados:
I - Cumprir e respeitar o Estatuto, regulamentos, regimentos, portarias,
circulares. decisões da Diretoria Execuliva e deliberações da Assembléia
Geral: ,
11-Manter em dia as mensali~odes sociais;
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111-Zelar pelos bens móveis e imóv~js da AFADEFI; . \."%: 1';7)" -';n:;;;ji-f
IV - Apr~sentar-sede forma respeltos~ qua~d.oesflver na sede da A~"':,~
ou solenidades em que a AFADEFI estela participando; f ;:: 'v \,..- "
V - Difundir e dedicar-se ao cumprimento dos fins do AFADEFI; \7-- ' ~_ .....'
VI- Comparecer às Assembléias Gerais; ''-0 ..-' r;@.
VII- Freqüentar a sede social e atos públicos promovidos pela AFADEFI."~ __ rz!/

da AFADEFI e se

CAPíTULO IV
DAS PENALIDADES

serão aplicadas pelo PresidenteArt, 8°, As Penalidades
consistem em:
I - Advertência;
11-Suspensãa;
111-Exclusão,
S l°. A advertência será aplicada em carâter sigiloso.por escrito. ao sócio
que não cumprir as exigências desfe Estatuto ou come ler falto leve ou
média, prevista no Regimento Inferno ou assim recont1ecida pelo Conselho
Deliberativo,
li 2°, A suspensão será aplicada pelo periada nãa inferiar a OI (um) mês, em
caso de:
1- sócio advertida por mais de (03) vezes durante o ano;
11- sócio que não participar de nenhuma Assembléia Geral no período de 02
[dois) onos;
111- sócio que cometer falto grave. prevista no Regimento Interno ou assim
reconhecida pelo Conselho Deliberativo.
g 3c. A exclusão será aplicada nos seguintes casos:
I - Reincidência de suspensão no período de 03 (três) anos;
11- Comelimento de falto gravíssima, previsto no Regimento Interno ou assim
reconhecida pelo Conselho Deliberalivo;
111- Ofensa às finalidades, objetivos e patrimánio do AFADEFI ou aos seus
associados.
Art. 9°. Os procedimentos a serem adotados e a definiçõo das violações
serão determinados no Regimento Interno da AFADEFI, elaborado pela
Diretoria Executiva, com a aprovação do Conselho Deliberativo.
Ar!. lO, Antes da aplicoção de qualquer penalidade serão ouvidos os
envolvidos e interessados, levando-se a termo suas declarações, inclusive do
suposto infrator, dando-lhe direito de apresentar resposta e provas. por prazo
não inferior a la (dez) dias.
Art. 11. Em caso do aplicação da penalidade de exclusão, caberá recurso à
Assembléia Geral Extraordinária. que confirmará a aplicação da penalidade
ou a reformará, com aprovação da maioria simples, respeitado o quorum de
2/5 dos associados.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÕI'IO E DAS FONTES DE RECURSOS
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Art. 12. O patrimônio da AFADEFIserô constituido de bens imóveis \' !'V::"~~ise",;}t,,., ..
quaisquer outros valores. ~~~~~,;.: \;C..
9 1°, A AFADEFIserá mantida por seu patrimônio, incluindo~se os frufõS~_ '< "'U./
rendimentos. ('-: .7' r:a
9 2°. Os valores em espécie serôo deposilados em canla bancário de --< __Tf!/
instituição financeira ou cooperativa de crédito. com sede ou filial no
municipio sede da AFADEFLde titularidade desta.
S 3'. Os bens patrimoniais da AFADEFI não poderão ser onerados.
permutados, alienados, vendidos ou doados sem a autorização da
Assembléia Geral, convocada especialmente paro eSTefim, com aprovação
de 2/3 dos associados.
9 4~.Em caso de doação de pequena quantia em dinheiro ou de cestas
bósicas a associado reconhecidamente necessitado, assim reconhecido
pela Diretoria Executiva e pelos Conselhos, a Diretoria Executiva poderá fazer
a doação sem a convocação da Assembléia Geral.
Art. 13.Constituem fontes de recursos financeiros da AFADEFI:
J - Contribuições sociais mensais dos associados;
11 - Subvenções financeiros dos poderes públicos:
111- AplicaçõG~ no mercado Financeiro;
IV - Doaçôes e legados;
v - Outras receitas.
~ l°. A AFADEFIaplicará. integralmentel os recursos na manutenção de suas
finalidades e objetivos.
S 2°. A AFADEFInão distribuirá lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes.
associados ou montenedores. sob nentlumo formo ou pretexto e não
remunerará por qualquer forma os cargos da Diretoria Executiva e dos
Conselhos.
Art. 14. Cabe à Diretoria Executiva a fixação do Contribuição Social. vólida
pelo período mínimo de 01 (um) ano, ou, se vigência menor, até findar os
mandatos eletivos.
S 1°, Em coso de associado que não reúna. comprovadamente. condições
financeiros de arcar com os custos da Contribuição Social, a Diretoria
Executiva poderá conceder o isenção pelo período máximo de 01 (um) ano,
devendo a isenção ser novamente requerida e a necessidade novamente
comprovada.
~ 2°. O associado que se beneficiar da isenção será advertido que deverá
informar à Diretoria Executiva caso sua condição financeira se modifique ..
possibilitando o pagamento da Contribuição Social. alertando-se dos riscos
da desobediência e da prática de IlOude

CAPíTULO VI
DA CONSTITUiÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS

Art. 15. A AFADEFI será constituído e administrada pelos seguinles Órgãos
Deliberativos, conforme atrib~,ções e competêõlcias definidos neste Estatuto:
1- Assembléia Geral;
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11- Diretoria Executiva; \ d"
111- Conselho Deliberativo; \"4' " N

~
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IV C Ih F. I '<i "''':"",~", -'.,.- anse o Isca. ~~ '(,
DA ASSEMBLÉIA GERAL -. i ,';yC'

Art. 16. A Assembléia Geral é soberano e constituído por todos os sócios. n9'< P. /
uso de seus direitos, e se reunirá, ordinariamente, no minimo uma vez ao aná?', ''Y'{j..;
no prazo móximo de 60 (sess80ta)dias após o encerramento do exercício ~-. /
financeiro. a, exfraordinariamente, foda vez que for convocada pelo
Presidente, pela maioria dos membros da Diretmia Executiva ou pela
convocação por solicitação de 1/5 dos associados.
Art. 17. Compete à Assembléia Geral Ordinácia privativamente aprovar as
contas do gestão administrativa.
S l°. Para instalação da Assembléia Gerol Ordinálio deverá haver a
presença mínima de 1/5 dos associados em primeiro convocaçõo e 30
(trintal minutos após, em segunda convocação, com qualquer número, com
aprovação por maioria simples,
S 2°, A convocação do Assembléia Geral Ordinória deverá ser feita por
edital. afixado no sede social e publicado uma vez em jornal de circulação
da área de atuação da AFADEFI, com antecedência mínima de 30 (trinjo)
dias, informando dia, hora, local e matéria a ser disculido.
Art. 18. Compete à Assembléia Gerol Extraordinário:
I - Alterar o Estatuto;
11- Destituir qualquer membro do Diretoria Executiva ou dos Conselhos, por
descumprimento de suas atribuições ou por ações que denigram a imagem
ou atentem conlra a AFADEF1,respeitado o direito de defesa:
111-Deliberar sobre a dissolução da ArAD!:FI:
IV - Deliberar sobre recursos em coso de rejeição dos contas;
V - Deliberar sobre os assunfos que o Diretoria Executiva julgar conveniente;
VI - Deliberar sobre qualquer assunto que os associados julgarem
conveniente, desde que a solicitação sejo ratificada por no mínimo 1/5
destes associados;
VI! - Eleger os membros da Diretoria Executiva 0 Conselhos.
S l~. Para instalação da Assembléia Gerol Extraordinária devera haver a
presença mínima de 1/5 dos associados em primeira convocação e 30
(trinta) minutos após, em segundo convocação, com qualquer número, com
aprovação por maioria simples.
S 2°. A Assembléia Geral Exfroordinária funcionará em horório específico.
S 3°. A convocação da Assembléia Geral Ex!t'aordinária será feita por edital,
afixada na sede social e publicado uma vez em jornal de circulação da
órea de atuação da AFADEFI,com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
informando dia, hora, local e matéria a ser discutida.
Art. 19. O voto será secreto na Assembléia Gerol de eleição e destituição de
membro da Diretoria Executivo e Conselhos.
Parágrafo único. Nos demais assuntos a Diretoria Executivo indicará a forma
de votação. ..•..
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CAP[TULO VII \~ ~ ~
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E DA GESTÃO ADMINISTRATIVA \"",,<,. ,t#:,

Art. 20. A gestão administrativa seró exercida por meio de: ",~~.~!~.t~'::'"
1- Diretoria Executivo; í[~''r;~5 .
li-Conselho Deliberativo; \~. ?,(;__
111-Conselho Fiscal. ',~,' .::t;.~
S ]0. O mandato dos membros. da Diretoria Executiva e dos Conselhos ser6< ~
de 02 (dois) anos, permitido uma única reconduçõo, exercendo seus
mandatos até a posse dos sucessores, sem qvalquer espécie de
remuneração. sendo todos eleitos na mesma oportunidade.
S 2°. O membro da Diretoria Executiva ou dos Conselhos que faltar. sem
justificativo formal. mais de 03 (trêsj reuniões ordinárias consecutivas, perdera
o mandato.
Art. 21. Ao Presidente da Diretoria Executiva é concedido o título de
"Presidente da AFADEFI", enquanlo viger seu mandato.

DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art, 22, São membros da Diretoria Executiva:
I - Presidente:
11-Vice Presidente:
lU- Secretário Geral:
IV - Segundo Secretãrio Geral;
V - Tesoureiro;
VI - Segundo Tesoureiro;
VII - Diretor de Patrimãnio;

. VIII - D;,etor Social;
IX- Diretor de Comunicação.
S 1 c. A Diretoria Executiva reunir-se-á em sessão ordinária. mensalmente. em
daia designada por seu Presidente ou substituto legal. e,
extraordinariamente. todas as vezes que for convocada pelo Presidente ou
pela maioria dos membros. A sessão se instalará com quorum mínimo de 05
(cinco) membros, com aprovação da maioria simples.
S 2°. Os membros da Direforia não respondem solidariamente pelos
obrigações assumidos pela AFADEFI, excefo quando restar configurado
crime patrimonial.
9 3". No caso de destituição. renúncia ou perda do qualidade de associado
de membro da Diretoria Executiva. o membro será subsfituído por seu
suplente, escolhendo dentre os associados. novo suplente, e. no coso de
não haver suplente. a Diretoria Executivo, por sua maioria, escolherá denfre
os associados. novo membro.
Art, 23. Compete à Diretoria Executiva:
1- Dirigir a AFADEFI.promovendo sua fin(]lidade e objetivos;
11- Respeifar e fazer respeitar o Estatuto;
III-Insti!uir Regulamentos e regimentos:
IV - Aprovor admissão de asS!cíados:
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v - Convocar Assembléia Geral; .., 'j
VI- Gerir o patrimônio da AFADEFI; ~-{;:?<'''33.pf,,;Wi
V!I- fazer doações; ":~l'l0C~~/~C '
V!II- C:,ntratar., ~upervisio~are: d~m~tírfuncionários; _ Y '?\' -~,
IX,-. Cnar, modificar e extinguir ergaos, setores, departamentos, comissoes e, "4s....o
atividades da AFADEFI: . 'IV
X - Apresentar relotório anual de confas pora apreciação e aprovação:
XI - Firmar contratos, convênios, termo de parceria, contrato de gestão.
termo de colaboração, fomento ou acordo de cooperação com entidades
públicos ou privadas, objetivando propiciar recursos a fim de se manter em
funcionamento fodos os projetos que visem o proteçào, promoção e bem
estar da pessoa com deficiência;
XII - Manter escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade:
XIll - Tersob sua direção o controle da execução dos serviços, obras físicas e
sociais da AFADEFI:
XIV~-Oufras atribuições definidas no presente ESTaTuto;
XV- Decidir os casos omissosdo Estatuto.
Art. 24. Compete ao Presidente:
I - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto. regulamentos e regimentos,
deliberações da Assembléia Geral, da Direforia Executiva e dos Conselhos;
11- Convocar Assembléia Gerol e reuniões da Direforia Executiva;
1II- Autorizar pagamentos;
.IV - Assinar com o Tesoureiro cheque da AFAOEFIe ou Iras documentos de
responsabilidade tinanceira da AFADEFI:
V - Assinar todo expediente da AFADEFI;
VI - Representar a AFADEFIem juízo ou fora dele, constituindo procurador
"od judido", ou para outros fins, com poderes específicos quando
necessário;
VI! - Receber subvenção ou contribuição pora a .AFADEFI, fazendo o
correspondente recibo em nome do ;\FAOEFI;
VII! - Contratar, promover, conceder licenças, advertir. suspender e demitir
empregados e controtar serviços permanentes ou eventuais de consultores e
fécnkos de qualquer natureza, ouvindo. quando necessário, os demais
membros da Diretoria:
IX- autorizar as despesas necessórias pora o funcionamento da AFADEFI;
X - Elaborar e apresentar à Diretoria Executiva para aprovação, a cada
inicio de exercíc10 plano de açõo para AFADEFI;
XI - Aplicar penalidades aos associados que violarem o Estatuto;
XII - Assinar contratos. convênios públicos. termos de porceria, contrato de
gestão, termo de colaboração, fomento. acordos de cooperação com
enlídades pública~ ou privadas. entre outros aplicáveis:
Parágrato único. O Presidente da NADEFI poderá contratar advogado ou
escritório de advocacia paraf prestoção de assessoriajurídica permanente,
ficando vedado, en~retanto, a'contrafação ou nomeação de seu cônjuge e
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exercício de quaisquer funções ou cargos remunerados dentro da entidõ~/r,) .f'.
Art. 25. Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suo falto.....Ó\t'~~-,'!~
impedimento e exercer as atribuições que lhe forem delegadas. :.p'" .....\~C.\.
Art. 26. Compete ao Secretário Geral: 'C; \( o!l. /
1_ Substituir o Vice-Presidente; <é. ~.Q
1\- Redigir as atas das Assembléias Gerais e das reuniões da Diretoria; '-~, r::JV
111-Superintender os serviços da Secretaria da AFAOEF1;
IV - Ter sob suo guarda o livro de atas e o arquivo geral:
V - Organizar e monler atualizado o quadro social;
VI - Expedir as Carteiras Sociais, quando Qulo(Ízodas, subscrevendo-as junto
com o Presidente;
Vil - Delegar atribuições 00 Segundo Secretário.
Art. 27. Ao Segundo Secretório compete substituir o Secretário em sua falta
ou impedimento e exercer as atribuições que lhe forem delegadas.
Art. 28. Compete ao Tesoureiro:
I - Cobrar as mensalidades quando instituídos e depositar os valores em
instituição bancária de movimentaçào financeiro da AFADEFI;
1I- Pagar as contas autorizadas pela Diretoria Executiva ou Presidente;
111~ Apresentar mensalmente balancete circunstanciado que depois de
aprovado pela Direloria Executivo, será assinado em conjunto com o
Presidente;
IV - Manter o controle de todos os valores pertencentes à AFADEF1;
V - Assinar com o Presidente cheques e outros documentos financeiros da
AFADEfl:
VI - Elaborar e apresentar ao COnlelho Deliberativo até 60 (sessenta) dias
antes do encerramento do ono sociaL que deveró coincidir com o ano civil.
o orçamento das receitas e despesas da AFADEFIpara o exercício seguinte;
VI- Superintender os serviços de contabilidade da AfADEfl.
Art. 29. Ao Segundo Tesoureiro compete substi1uir o Tesoureiro em sua falta
ou impedimento e exercer as atribuições que lhe forem delegadas.
Ar!. 30. Compele ao Diretor de Patrimônio:
1- Supervisionar. zelar e inventariar o patrimônio da AFADEFI;
11-Ter sob sua guarda e responsabilidade os bens da AFADEFI;
111-Manter os bens móveis e imóveis em perfeitas condições;
IV - Informar o Presidente e a Diretoria Executivo sobre eventuais furtos,
danos, defeitos, esbultlOs, turbações e atos atentatórios ao pleno gOlO dos
bens da AfADEfl.
V - Demais atos atinentes à sua funçôo.
Art, 31. Compefe ao Diretor Sacia!:
I - Organizar e promover atividades sociais, e'lentos cornemorafivos, evenfos
beneticentes e eventos para prornoção da AfADEfl e arrecadação de
recursos;
11-Submeter os projetos 6 a~ovaçâo da Diretoria Executivo;
111-Elaborar protocolos de cerimônias e demais alas atinentes;



DO CONSElHO DELIBERATIVO
Art. 33. O Conselho Deliberativo será composto por 05 (cinco) membros
efetivos e 05 (cincol suplentes.
Art. 34. Compete 00 Conselho Detiberativo:
I - Reunir-se quando necessário ou a pedido da Diretoria Executiva;
11-Opinar sobre o Plano de Ação da Diretoria Executiva;
111-Solicitar à Diretoria Executiva as informações que julgar necessária;
IV - Apresentar sugestões adminisJralivas para o Diretoria Executiva:
V - Convocar Assembléia Geral Ordinária em caso de omissão do Presidente
do AFADEFI:
VI - Convocar Assembléia Geral Extraordinária;
VII- Outros atribuições definidos no presente Estatuto.
Art. 35. Os membros do Conselho Deliberativo poderão eleger entre si um
Presidente e um Secretário duran1e o mandato ou parte dele, ou, eleger em
cado reunião ou ato.

DO CONSElHO FISCAL
Art. 36. O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros efetivos e 03
(três) suplentes.
Art. 37. Compete 00 Conselho Fiscal:
I - Examinar os relatórios. balancetes e demais documentos de cunho
financeiro, em especial. o balanço geral do exercício financeiro e o relatório
do Diretoria Executivo. emitindo sempre parecer;
11- Opinar. quando solicitado pela Assembléia Geral. Conselho Deliberativo e
pela Diretoria Executiva. sobre o desempenho das ações adminislrativas;
111- Reunir-se.mensalmente. para análise dos documentos referidos no inciso I
deste arligo.
Art. 38. Os membros do Conselho Fiscal poderão eleger entre si um
Presidente e um Secretário durante o mandato cu porte dele, ou, eleger em
cada reunião ou alo.

~ -'c~:
IV - Demais atos atine~tes à sua funçã? _ ~ /~7 . /

Art. 32. Compete ao Diretor de Cornvl"lIcuçoo: lttr{~{'JV~.~~.rt>.
1- Organi~ar e promover todo moteria! Publicitári? d~ interesse do ArA 'c.~~r:/'\
11-Organizar, catalogar e responder correspondenClos: 0": :) \>'-'
111-Demais atos atinentes à sua função. ;.1.7- \, rg>--

\': ~

CAPíTULOVIII
DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTOEDISSOLUÇÃO DA AFADEFI

Art. 39. O Estatuto Social poderó ser allerado por deliberação do Assemblêia
Geral. com o apresentaçoa do proposto. em documento formal, assinado
ou ratificada por aqueles que a convocaram. respeitando as regras de
quorum e aprovação prescrilos nesle Esialulo.
Art. 40. No coso de dissotução do AFADEFI. seja por determinação legat ou
por deliberação dos associados. o respectivo patrimônio liquido destinar-se-á
à uma entidade sem fins lucrativos ou instituição municipal ou estadual, de
fins idênticos ou semelhan:~ e de iguol natureza. cujo objeto social seja.
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prefer~nClalmente. OA m~smo dO..AFADEFL ~ que confempl:e a a~ ""I t~~
atuaçao de abrangenclo da Ar-ADEFI,designada por dellberaçoo d~i}\. -',
associados, em Assembléia Geral Extroordináriu especialmente convQcaQ'qJ 'xC:.'
para este fim, observados os requisifos dos legislações em vigor à época Cid «' ",Q._
dissolução. ~ - ./éJ;
~ 1°. Não havendo entidade ou instituição nas condições indicados neste. .
artigo, o remanescente do pa1Jirnônio social será devolvido à Fazenda do
Estada ou da União.
S 2u, No caso de dissolução por deliberação dos associados, a aprovação
dependerá da maioria absolula dos associados com direilo ao voto.

CAPíTULO IX
DAS ELEiÇÕES

Art. 41. A eleição da Diretoria Executiva e dos Conselhos será realizado numa
mesma oportunidade, no segunda quinzena de outubro do ano em que se
findar o mandafo, por meio de ASSerYlbléia Geral Extraordinária.
obedecendo às determinações deste Estatuto, convocado com 30 (trinta)
dias corridos de anfecedência, pelo Comissão Eleitoral composto por 05
(cinco) associados.
S ]0, Todos os candidatos devem ser associados da AFADEFIe domiciliados
no município sede do AFADEFl,devendo comprovar estes pressupostos no
ato de interposição da condidafulQ. seja por chapas ou isoladamente.
S 2°. O associado somente poderá conconer a um cargo eletivo. não
pOdendo estar inscrito a outro cargo ou chopa. A chapa candidata à
Diretoria Executivo poderá apoiar até 03 (trêsJ associados candidatos 00

cargo do Conselho Deliberativo e até 02 (doisj do Conselho Fiscal, ao passa
que, o associado candidato 00 cargo dos Conselhos pOderá apoiar apenas
uma chapa.
9 3°. A Diretoria Executiva indicará 02 (dois) associados para comporem a
Comissão EleitoraL o Conselho Deliberativo indicaró 02 (dois) associados, e, o
Conselho FiscalindiCará 01 (um) associado.
Art, 42. A eleição da Diretoria Executiva será pm meio de chapa, contendo
os candidatos aos cargos previsfos no artigo 22 desle Estatuto, devidamente
identificados e qualificados, com cópia da carteira de identificação civil e
social. comprovante de residência e com declaração firmada assumindo
lotai responsabilidade civil e criminal pela veracidade dos documentos
apresentados.
Parágrafo único, Fica vedado à eleição aos cargos da Diretoria Executiva, o
cônjuge e parentes consanguineos, ou afins, até o Z' grau. ou, por afinidade,
do presidente da entidade.
Art. 43. A eleição dos candidatos aos cargos dos Conselhos seró por meia de
inscriçõo autônoma e isolado, contendo neme do candidato e seu suplente,
devidamente identificados e qualificados, com cópia da carteira de
identificação civil e social. çomprovante de residência e com declaração

•••
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firmada assumindo fatal responsabilidade civii e criminal pela verac '\ r1f>.~~~
dos documentos opresentodos. c .? .£,0' I
Art. 44. A Comissão Eleitoral elegerá entre si Presidente e Secretário. com aé, 'll.),,/
seguintes atribuições: \.:..-...•.~riO,
I - Presidente: presidir reuniões: receber inscriçoes; delegar tarefas; assinar -,~__JV
documentos: publicar edital; cumprir e fazer cumprir as determinações
atinentes ao processo eleitoral cjispostasneste Estatuto;
11- Secretário: Secretariar reuniàes; autuar inscrições; documentar fodo o
material produzido e cumprir as determinações do Presidente.
Parógrafo único. As reuniões da Cornissão Eleiloral serão levadas a termo,
devidamente assinadas. constituindo o processo eleitoral.
Ar!. 45. O prazo pora inscrição de ctlapas e candidatos será de 20 (vintel
dias corridos após a publicação do Edital de convocação. devendo constar
o último dia do prazo no Edital de convocação.
~ lv. Havendo a inscrição de único chapa inscrita elou havendo inscrição
do número exato das vagas dos Conselhos, o resultado será por aclamação.
~ 2". Havendo disputa eleiforaL as chopas e/ou candidalos poderõo indicar
02 (dois} fiscais eleitorais, que poderão participar de fodas os reuniões e atos
da Comissão Eleitoral.
Art. 46. Caberá à Comissão Eleitoral o controle. a recepção e a apuração
dos votos, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos e proclamando eleita
como vencedor a chapa e/ou candidato que obtiver mais votos entre os
concorrentes.
9 1°. Serão considerados eleilos Conselheiros Deliberativos e Fiscais,
respectivamente, os 05 (cinco) candidatos e 05 03 (três) candidotos que
obtiverem maior número de voios.
S 2°. As impugnações poderão ser interpostas até o encerramento da
Assembléia Geral e serão decididas pela Comissão Eleitoral antes da
proclamação do resultado.
S 3°, Os recursos poderão ser interposlos afé 05 [cinco) dias após a
proclamação dos resultados, à Comissão Eleitoral que decidirá em 02 (dois)
dias, pela maioria de seus membros, observados as normas estatutárias e os
normas eleitorais expedidas, utilizando as normas civis eleitorais nos casos
omissos.
Art. 47. Não será permitido o voto por procuração. salvo quondo se tratar de
associados legalmente interditados, bem como, menores de 16 anos, que,
respectivamente, serõo representados por seus curadores ou por seus
repfesentontes legais.
Art. 48. Apurados os veIos e reSOlvido às impugnações ou julgado ois)
recurso{s), o Presidente da Comissão Eleitoral proclamará a chapa e os
Conselheiros eleitos.
Parágrafo único. A posse dos eleitos far-se-á, no máximo, 30 (trintal dias após
O proclamação do resultado da eleição, recebendo de seus antecessores
todo ° patrimônio da i1FADEFI, arquivos, importâncias em dinheiro,
documentos, etc., conform~ suas alribuições, lavrando-se ata de tudo,
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assinando os .antecessores. os sucessores. os membros da comissõ~~~...;J<.
se assim desejarem, e as testemunhas presentes. -~::';' '(:-,

I"': \?\>-
CAPíTULO X ".~ *.-

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS ',,' .- ~
Art. 49. Além dos casos previstos neste Estatuto para destituição dos' <-,-- .
membros do Diretoria Executivo, dos Conselhos, demissão ou exclusõo de
sócios. admissão e demissão de funcionarias, o Regimento Inferno
estabelecerá outros motivos e/ou condutas que ensejarão o perda do
mandato ou da qualidade de sócio ou funcionário.
Art. 50. Os benefícios e programas básicos de otendimento do AFADEFI.
como leis definidos pela Diretoria Executiva. serão acessíveis o toda pessoa
com deficiência física que enquadrar nos crilérios adotados pela AFADEFIde
acordo com as possibilidades tinonceiras da A.FADEFI.
Art. 51. Os demais benefícios oferecidos pelo AFADEFJ serão acessíveis
prioriloriamenfe ao sócio efelivo.
Art. 52. Os serviços oferecidos pora os associados, de acordo com as
possibilidades financeiras da AFAOEFI. serão gratuitos poro os
reconhecidamente carentes de conformidade com critérios estipulados
neste Esla!uto e subsidiados paro os demais.
Art. 53. Fico eleito o Foro da comorcu de Balneário Camboriú - se, município
sede da AFADEF1.para dirimir as dúvidas e os conflitos que envolvam direta
ou indiretamenfe a AFADEFI.

CAPíTULO XI
DAS DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

Ar!. 54, O Regimenl0 interno deverá ser elat'orado no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias conlados da aprovação destas alterações estatutárias.

Balneário Camboriú, 04 de abril de 2017.
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - S!! ALTERAÇÃO CONTRATUAL AFADEFI

.~- "'-~

~

~'<'/f}''''''" ,~ ~1. ~

\r. r:--'Aos 4 (quatro) dias do mês de abril de dois mil e dezessete teve início a reunj~~J)'ri\; S"O/
€.xtraordinária convocada pelo presidente ~~ Afadefi, .r~a!iZa~a na sede da Entidade, "'7:-r:~-5 ~
sItuada tJ Rua 1500 n2 1837, centro, Balneano Cambonu-SC, as dezenove horas, tendo ~i- «~/

'4 '
como pauta os seguintes termos: A quinta alteração do estatuto social da AFI\DEFI. \,'é~ / ri} j

O presidente e>;plicou os motivos que levaram a convocar esta reunião, justificando que, '.~~~_ '7"
para a AFADEFI continuar Cl desenvolver projetos e firmar convênios com o Poder Público,

é imprescindivel e necessario que proceda a adequação do instrumento social com os

termos e previsões da Lei. 13.019/14. Para tanto, com intuito de realizar a adequaç50,
sofrerão alterações 0$ seguintes artigos:
Art. lQ, inclusão do inciso XII, com a seguinte redação: "Promover a inclusão social e
otividades de relevôncía pública. "
Art. 23, inclusão do inciso XIcom a seguinte redação: "Firmar contratos, convênios, termo
de parceria, contrato de gestão, termo de colaboração, fomento ou acordo de cooperação
com entidades publicas ou privados, objetivando propiciar rewrsos a fim de se manter em
funcionamento todos os projetos que visem o proteção, promoção e bem estar da pessoa
com deficiência/' e inciso XII: "Manter escrituraçõo de acordo com 05 princípios
fundamemais de c,:f!tobifidade e Normas Brasileiras de Contabilidade;"
Art. 24, inclusão do inciso Xli, com a redação: "il.ssíllor contratos, convenios públicos,
termos de parceria, contrato de gestõo, termo de colaboração, fomento, acordos de
cooperaçào c:omentidades públicos ou privadas, entre outros aplicáveis;"
Art. 40 sofreu emenda, passando a vigorar com a seguinte redação: "No caso de dissoluçõo
do AFAD£FI, seja por determinoçõo legal ou por defiberaçào dos associados, o respectivo
'patrimônio /;'qúíaa desrirlor~se-ó à uma entidade sem fins lucrativos ou instituição

.' mUl1icipal ou estadual, de fim idênticos ou semelhantes e de igual natureza, cujo objeto
social seja, preferencialmt!nte, o mesmo da AFAOEFI,e que contemple Q ôrea de atuação
de abrangência da AFAO£FI, designada par deliberação dos associados, em Assembléia
Geral Extraordinária especialmente convocada para este fim, observados os requisitos das
legislações em vigor à época da di5solução."
Após os esclarecimento$ de estilo, o Presidente colocou em üprovação as alterações
estatutárias supramcllcíoni.ldâs. Todos os mernbros presentes concordaram com as
modificações e emendas, aprovar:do-se por unanimidad a alteração proposta. Sem mais
nada a trawr, encerro a presente ata .na elo Presidente, por mim, e por,
todos os membros presentes. I
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EVANDRO J.

"\ RG: 5,809,8 •
CPF: 506,841.160-49.
RUA: BRASCUBA5 N2 114, NOVA E5PERANÇA,
Balneário Camboriú se.
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VICE- PRE5IDENTE.
ANTONIO FERNANDO DE BORBA,

RG: 7.388.799.
CPF: 014.589.7&0-50.

Rua Biguaçu n2 131 Municípios.
Balneário Camhcriú se.

~n.w£'trIl 0/", Wm
TES UREIRQl
MÁRCIO JOSÉ MARCHI 005 SANTOS.
RG: 7.336.909.0.
CPF: 007.110.749.50.
RUA: 1500 N' 1931.
Balneário Camborlú se.a. 52

• SECRETÁRj'Ã GERAL
iNOIRA RADKE CAROLa.
RG: 4.726158
CPF: 065.554.439.95.
Rua 2.328 N2 145 Apto 101 Centro.
Balneário camboriú se.
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SEGUNDO TE50UREIRO.
FABIO LUIZ VACAR.

RG: 4.519.350.
CPF: 051.711.289.23.

RUA: 1552 N° 260, CHiTRO.
Balneário Camborlú se.

SEGUND~ $ECRET iH
MARLENE MA~CH£SK! JAQLJES.

RG: 5.842.612.
CPF:004.977.100-05.

RUA: BOO,N2 1277, CENTRO.
Baln~árioCamboriú se,

, {YV1CMq;" ((---U~
DIRETORA DE PATRIMÔNIO.
MÁRCIA PEREIRA.
RG: 2.864.340.
CPF: 845.179.649.49.
RUA: AV. BELO HORIZONTE N01ai, AREIAS.
Camboriú se.
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MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

PAULlNA PEREIRA DA SILVA

SUPLENTE

RG: 5.832.116

CPF: 084.583.179.82

.
-'"

•
!TALAVIO VACA I

TITULAR

RG: 58.63.917

CPF: 251.896.389.87

.

~~
ADILSON PAULO DE ANDRADE

TITULAR

RG: 1.993.126.3

CPF: 818.016.969.34

~ ..w.N\'1Q~n.
DE80RA UHLMANN

SUPLENTE

RG: 1.503.050

CPf: 658.790.829.20

,
J I.J!J\ ulq' !l

VOLNEI AIRTON ROCHA

TITULAR

CRM{SC 9881

CPF: 174.449.420-72

ALMIRO UHLMANN

SUPLENTE

RG: 660.644

CPF: 309.378.509.00
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DIOGO GIOVANO JAQUES ~~Cl-\~':'./

SUPLENTE
RG: 3087895839
CPF: 000.566.800-07

•..

MARCfuo DOS SANTOS
TITULAR
RG: 1636361
CPF: 596.578.209-87

.

~~
JAl50N R08ERTO DE OLIVEIRA
TITULAR
RG: 3.730.880
CPF: 032.173.979-59

•

14A&;?~p
NEUCIR FRANCISCO BORSSATO
TITULAR
RG: 1.557.276-5
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MARCELO DE 50U2A FERRAZ
SUPLENTE
RG: £24249.
CPF: 051.898.389-72
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ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMIUAS DE DEFICIENTES FISICOS
RUA 1500 1837
CENTRO
88330-528 - BAlNEARIO CAMBORIU ~se
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Por R$ 99/mes.
sua empresa fala ilimitado.
local e 000, pra celular
e fixo de Qualquer
operadora, além de ter
20 G8 pra usar
como quiser.
UGU~ DeDO031 0800,
OpÇA04.
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TOTAL DA SUA FATURA 164,85
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i[164,B5

www.OI.Cmo\.BR

Confire outros serviços para sua empresa
no nosso Sito.

ASSOClACAO DE APOIO AS F'AHIUAS DE OEFIClENTES F:SICOS A

CNPJ: 05.41J5.03SlOO01-02
• RO-OOCUEN1E:22.17422009_ .•._. -

NÚMERO DA FATURA: 302405591 '
N" PARA D~BlTO AUTQMÁnco: 40192328f708
aUANTlDADE DE LINHAS TELEFONlCAS: 1

ENTENDA SEU CONSUMO
Ovalor da :!lua fatura nos últimos meses

PRECISA DE AJUDA?

G)164,85

,
'.

OJTOTAL
r:ll OI MOVEL..~ ,

~ OIFIXO

El OIINTERNET

SERViçoS UTlUZAOOS

TOTAL DE MENSAUDADES

-Pague sua fature lIm ::lia e evite a $uspensao
Pan::ial ou Total dos Serviços e a cobrança d91%
de fUros pr6-rata dia e multa de 2% ao mêS por
atraso. Evite despesas desenecessarias 9 um
tempo de Reestabeleelmelllo do ~rviCO de 48 -
horas.
A utilização do serviço de pagamento em
lotérici!Isem a apresentaçêo da fatura, esta
sujeito a CObra'lça. ParI maiS Informaç~ ligue
.144 ou 1067.

Lista.T.lefOnlQ
A Um tetefOnlca 11&OI. na lua ree11o, 8dlçllo atuat. é dIsponibilizada em doI$. volume$: um com telefonu l'IAo residenciais e um eom tll'l.etona
rnldenc:lllls. Amboti ~ volumflll., 1;8$0 MJe de $&1,1lntenl •••• podem •• r soUI:/tadOl; pelo número 10314. A Ugayêo 'gratuita, assim como" gratuita a
antt89ll d. Ulb te\8f&nlce. C.O nio haja sallcltar;io, OI teI.efonn ~ lllformado$ gratuitarMInte no Sortiço de Au.JtIljoã U.ta _ 102.-----~-----~-----~_..-.----~--.-----_.~._---_._-----------------------------------------------
_ CUENTl: FATURADE VENCIMENTO VALOR~'fjfi~~~~~~~~
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Certificado de
Assistente Social
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DD SUAS
COORDENAÇÃO GERAL DE CERTIFICAÇAo DAS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Coordenação de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social
Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3 lote 1 - Guará CEP.: 70.510-635 - Brasília/DF

OFiCIO N.' 19812018-CCEBICGCEBIDRSPISNASIMOS

Protocolo SEI: 71000.01138012018-93

Brasflia, 28 de fevereiro de 2018.

A Sua Senhoria ora) Senhor(a)
Presidente da(o) ASSOCIAÇÃO DE APOIO As FAMíLIAS DE DEFICIENTES FíSICOS. AFADEFI
RUA 1500, 1837 • CENTRO .
Cep' 88.330-528 8ALNEARIO CAMBORIUISC

Assunto: comunicado de deferimento

Senhor(a) Presidente,

1. Comunico-lhe o DEFERIMENTO da Renovação da certificação de entidade

beneficente de assistência social, protocolizada sob o nO 71000.081600/2017-65, da entidade

ASSOCIAÇÃO DE APOIO. ÀS FAMiUAS DE DEFICIENTES FlslCOS - AFADEFI. CNPj 05.40503910001.

02, conforme Portaría nO 40f2018, item 176, de 27/02/2018, publicada no Diário Oficia! da União

de 2810212018, com validade de 2910S1201B a 2810512023.

2 Ressafto que nova pedido de renovação da certiflcaçào de entidade beneficente

de assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentas e sessenta) dias

que antecedem Q termo final de sua validade, ou seja. 28/05/2023. em conformldaae com o ~1Q

do Art. 24 da lei n9 12.101/2009.

Atenciosamente,

,
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ALVARA SANITARIO



tr~ PREFEITURA

Eiiil BAlNEARIO
~CAMBORlO

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Secretaria da Saúde e Saneamento

Divisão de Vigilância Sanitária

ALVARÁ SANITÁRIO
N°. 9313

Nome da Pessoa Física ou Jurídica
ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS FAMíLIAS DE DEIFICIENTES FíSICOS
Denominação Comercial. Nome Fantasia

AFADEFI
Endereço - Logradouro (Rua, Avenida, Praça)

RUA 1500
Bairro

CENTRO
Atividades:

ASSOCIA ÃO OE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

CNPJ/CPF

05.405.039/0001-02
N°
1837

Municipio/Estado

BALNEÁRIO CAMBQRIÚ/SC

Concedido por

o estabelecimento supracitado estA autorizado a funcionar, eonfonne a Lei Estadual 0"6.320 de 20 de dezembro de 1983 e seus
regulamentos I Lei Municipal 0°1.303 de 16 de dezembro de 1993/Decreto 8.766 de 15 de dezembro de 2017 e enquanto satisfazer as
exigências da legislaçliosanitária vl~nle.

VALIDO ATE

#31/01/2020 #
DIVISÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA

Rua 1.500 nO 1.100 _ Centro Balneário (amborlu-SC' Fone 47 3261-6252 - Email: exerdcio.

Autoridade de Saúde

OBSERVAções:

MANTER EM LOCAL VisíVEL AO PÚBLICO

, 'C;vOi',;;loru,,,.•,,,O,--------------,
RECEBIDO EM __ '__ ' __ .

.
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( CPFICNPJ:

Condedldo a:

05405039/0001-02

ALVARÁ
de Licença e Localização

J

• AFADEFI.ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS •
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Atividades
• ASSOCIACAO DE OEFESA DE DIREITOS SOCIAIS'

Data Início Atividade _ Inscrição Munkipal Data de Emissão
26102/2003 105648 13/10/2011

[Ob""";O . ] .
De acordo com a Lei vigente, cicontribulnle é obrigado a comunicar a Prefeitura dentro de 15 (quinzel dias a baixa. sob

pen'à de responder pelas taxas devidas nos exerCÍcioúegulntes, ,.

É OBRIGATÓRIA A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCALVISivEL NO ESTABELECIMENTO ,:
VÁLIDO SOMENTE COM AT.L.l. ANEXA E AUTENTICADA E ALVARÁ SANITARI9

;.

1)afiÚl 'Teresa :Nitráe£R
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SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

.-~. 'N.,.-~•..'- ...~,
CERTIDÃO NEGATrvA OE "o
D~BITO MUNICIPA~: ? ..G '.

., 101-
W 9855112019' '" ,.....-'

."

Data: 10/12/2019

Requerente: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS C6djgo~ 105648

Nome:

Endereço:

Municipio:

CNPJ/CPF:

Finalidade:
,15 Próprios

Identificação do Contribuinte

AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS

RUA 1500,1837 - CENTRO

BAlNEARIO CAMBORIU

05.405.039/0001-02

Finalidade da Certidão

Código:

CEP:

UF:

105648

88330-528

SC

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<hUp:J/www.balnaariDcambariu.se.gov.br> .

BALNEARIO CAMBORIU, 10 de dezembro de 2019.

",ódigo de Controle da Certidão: 201998551

Esta certidão terá Validade pelo perfodo de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



•ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão sodal):

CNPJ/CPF:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO FAMILlAS DEF.FISICOS-AFADEFI
05.405.039/0001-02

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 adma Identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos admInistrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo legal;
Nllmero da certidão:
Data de emissão:
Validade (lI!lni 3938/66, Art. 158,
modificado pejo artigo 18 da lei n
15.510/11.):

A autenticidade dem certldllo
http://www.sef.st.I:OY.br

LeI n9 3938/66. Art. 154
190140136766641
10/U/2019 08:09:54

08/02/2020

deverá ser omfirmada na p.igina dll Secretarla de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:

Este dot\lmGnto foi usinado digitalmente
Impresso em: 10/12/2019 08:09:54

http://www.sef.st.I:OY.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
- Secretaria da Receita federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIvIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILlAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI
CNPJ: OS.40S.039/0001-lJ2

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos tennos do art. 151 da Lei nO5.172, de 25 de outubro de 1966 _
Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que detennina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Confonne disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 lntemet, nos
endereços <htlp:/Irfb.gov.br> ou <htlp:lfwwv.I.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2110/2014.
Emitida às 09:23:21 do dia 11/11/2019 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 09/0512020.
Código de controle da certidão: AF15.6FOF.F6D2.D700
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRASl\LHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS _
AFADEFI

(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.405.039/0001-02
Certidão na: 191524780/2019
Expedição: 10/12/2019, às 08:16:21
Validade: 06/06/2020 - 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

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILrAS DE DEFICIENTES FISICOS
A F A D E F I

(MATRIZ E FIL~S), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Certifica-se que

05.405.039/0001-02,
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.

DúvioRe e ~~gestões: cndt@tst.jus.b=

http://www.tst.jus.br
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar li Imprimir

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 05.405.039/0001-02
Razão SOclal~OCIACAO APOIO FAMILIASDEF FISICOS AFADEFI
Endereço: RUA1500 1837/ CENTRO/ BALNEARIOCAMBORIU/ se /88330.528

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 perànte o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certlflcádo não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contr1bulções elou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade:29/11/2019 a 28/12/2019

Certificação Número: 2019112903533102929770

Informação obtida em 10/12/201908:15:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa~gov.br

htlns1/consulta-af.calxa.gov.brlconsultacrflpageslconsuItaEmpregador.Jsf
1/1
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ATA DE ElEIÇÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS FAMíLlA1ó DE . &)
\ . '

DEFICIENTES FíSICOS - AFADEFlj MANDATO 2018-2020 ~~:H-2n;;;1'~';/
..,;.~_ft"....~~,---,..,.•.-

Ao quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezoito reuniram-se em Assembleia

Geral os associados da AFADEFIpara eleger a nova diretoria, com vigência de mandato

a partir de trinta de setembro de dois mil e dezoito até trinta de outubro de dois mil e

vinte. O Presidente da comissão eleitoral fez a primeira chamada as dezenove horas.

Não havendo quórum suficiente foi realizada nova chamada às dezenove horas e trinta

minutos, com o número mínimo de associados presentes. O Presidente da comissão

eleitoral elucidou como foi procedida a convocação para a referida eleição, informando

que a mesma restou publicada no Diário Eletrônico do Site do Jornal Página 3 da cidade

de Balneário Camboriú-SC ao dia um do mês de agosto de dois mil e dezoito, bem como

foi afixada convocação no mural da recepção da AFADEFI. O Presidente da comissão

eleitoral informou que, em não havendo a candidatura de mais de uma chapa, a forma

de votação seria por aclamação da maioria dos associados presentes. O Presidente da

Comissão comunicou que apenas uma chapa se inscreveu no processo eleitoral, sendo

apresentada chapa única para concorrer às presentes eleições. Após a apresentação da

chapa única, a nova diretoria foi aclamada por unanimidade as 19h50min, restando

composta pelos seguintes membros: DIRETORIA EXECUTIVA: PRESIDENTE EVANDRO

PREZZI,brasileiro, representante comercial, residente na Rua Brás Cubas, n. 114, Nova

Esperança, Balneário Camboriu-SC, inscrito no RG sob n. 5.809.835 e CPF n.

506.841.160-49; VICE-PRESIDENTE BEATRIZ BUKOVITZ, brasileira, divorciada,

comerciante, residente na Rua Dom Jaime, n. 539, Vila Real, Balneário Camboriú~SC,

inscrito no RG sob n. 305488601 e CPF n. 017.973.919-09; TESOUREIRO MÁRCIO

MARCHI, brasileiro, solteiro, vendedor, residente na Rua 1.500, n. 1.931, Centro,

Balneário Camboriú-SC, inscrito no RG sob n. 7.336.909-0 e CPF n. 007.110.749-50;

VICE-TESOUREIRO PAULO JOSUÉ DO AMARAL, brasileiro, casado, autônomo, residente

na Rua México, n. 2009, Nações, Balneário Camboriú-SC, inscrito no RG sob n.

6056026451 e CPF n. 736.997.640-87; SECRETÁRIAGERAL G1SElE PEREIRA, brasileira,

solteira, professora, residente na Rua Estocolmo, n. 119, apto 102, Bairro Santa Regina

IV, Camboriú-SC, inscrito no RG sob n. 5558365 e CPF n. 078.719.409-37; SEGUNDA

SECRETÁRIAANGELA R1GOl, brasileira, divorciada, representante comercial, residente

/~. --;:-- .------
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na Rua Bras Cubas, n. 114, Nova Esperança, Balneário Camboriú-SC, inscrita n .fRG sob' ~

n. 5.818.160 e CPF n. 607.914.620-72; DIRETORA DE PATRIMÓNIO FABIANA t:. t:;~~'JJ_21~t.,.~J.;./
.••... -. ''''',,",'

JEZIORSKI,brasileira, solteira. residente na Rua Armazém, n. 55, Vila Real, Balnear w,,:":~~.-_'

Camboriú-SC, inscrita no RGsob n. 7079796525 e CPFn. 001.541.410-89. TITULARES DO

CONSELHO FISCAL:ATAlAVIO VACARI, brasileiro, divorciado, mestre de obras, residente

na Rua Campos Novos, n. 578, Bairros"dos Municípios. Balneário Camboriú-SC, inscrito

no RG sob n. 583.391-7 e CPF n. 251.896.389-87; ALVONIR GREGÓRIO PEDRONI,

brasileiro, divorciado. aposentado, residente na Avenida Marginal leste, n. 580, apto 01,

Centro, Balneário Camboriú-5C, inscrito no RGsob n. 574644-2 c CPFn. 705.846.809-53;

VOLNEI AIRTON ROCHA, brasileiro, casado, médico, residente na Rua Campos Novos, n.

578, Bairros dos Municípios, Balneário Camboriú-5C, inscrito no RG sob n. 3025778767

e CPF n. 174.449.420-72. SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: DEBORA UHLMANN,

brasileira, casada, do lar, residente na Rua Síria, n, 860, Nações, Balneário Camboriú-SC,

inscrita no RGsob n. 1.503.050 e CPFn. 658.790.829-20; JAISON ROBERTODEOLIVEIRA

SILVEIRA,brasileiro, solteiro, aposentado, residente na Rua Guaramirim, n.1.263, Bairro

Taboleiro, Camboriú-SC, inscrito no RG sob n. 3.730.880 e CPF n. 032.173.979-59;

CRISTIANA LUDTKE DE OLIVEIRA, brasileira, casada, autônoma, residente na Rua 2.070,

n. 1071, Apto 02, Centro, Balneário Camboriú-SC, inscrito no RG sob n. 1011607197 e

CPF n. 89S.866540-87. TITULARES DO CONSELHO DELIBERATIVO: SANDRA CRISTINA

TONHOU DE CASTRO, brasileira, casada, costureira, residente na Rua Adacir Santos

Gomes, n. 311, Bairro Barra, Balneário Camboriú-SC, inscrita no RGsob n. 8.717.379-6 e

CPF n. 437.761.162-34; MARISTELA DOS SANTOS FRANÇA TEPLY, brasileira, casada,

autônoma, residente na Rua Monte Sanford, n. 39 Monte Alegre, Camboriú-SC, inscrita

no RG sob n. 4179525 e CPF n.062.177.009-48; UOIANE RAMOS RIBEIRO DO AMARAL,

brasileiro, casada, autônoma, residente na Rua México, n. 2009, Bairro Nações,

Camboriú-SC, inscrito no RG sob n. 9066486573 e CPF n. 972.027.970-20. SUPLENTES

DO CONSELHO DELIBERATIVO: MÁRCIA PEREIRA, brasileira, divorciada, zeladora,

residente na Rua Belo Horizonte, n. 181, apto 201, Ed. Nascer do Sol, Bairro Areias,

Camboriú-SC, inscrita no RG sob n. 2.864.840 e CPF n. 845.179.649-49; CAROLINA

VILAÇA GOMES GALUPPO, brasileira, casada, aposentado, residente na Rua 3.700, n.

270, apto 104, Centro, Balneário Camboriú.SC, inscrita no RG sob n. 15559812 e CPF n.

103.619.576-70; MÁRCIA TERESINHA BARBOZA, brasileira, solteira, do lar, r~sidente na ~

\.-----~'~ ':\• /~ lê;;\l )
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Rua Indonésia, n. 707, Bairro Nações, Camboriú.SC, inscrito no RGsob n. 4/R.3.2~;;4; ;))
~:h"-) • 4'

e CPF n. 029.115.149-39. O Presidente declarou que nenhum dos associados presente~'l~::~3~~~J':r
""~~,'~

manifestou interesse em ocupar os cargos de Diretor Sodal e Diretor de Comunicação,

bem como de ocupar os 2 (dois) cargos de membros efetivos e os 2 (dois) cargos de

membros suplentes existentes no Conselho Deliberativo, conforme previstos no art. 22

e 23 do Estatuto Vigente, Assim, diante do não interesse de candidatos para ocupar os

cargos mencionados, o Conselho Deliberativo será composto por apenas 3 (três)

membros titulares e 3 (três) membros suplentes. O Presidente da Comissão Eleitoral

declarou que os membros eleitos da nova Diretoria Exewtiva, do Conselho Fiscal e

Conselho Deliberativo, serão empossados em ato solene que será realizado no dia trinta

de setembro de dois mil e dezoito, encerrando a Assembleia as 20h20min. Sem mais

nada a declarar, encerro a presente ata subscrita por mim, Indira Radke Carolo,

advogada inscrita na OAB/Se 33.488 c CPFsob n. 065.554.439-95, pelo Presidente Eleito

c demais presentes nesta Assembleia, em lista de presença apartada.

,.~9)
""~ ..

INDIRA ~ADKE CAROlO

ADVOGADA

OAB/SC 33.488

-- t:.t1I00 a. 88ntaf.:.18ffn8 - ~---
011010do fhRifl •.••' CiYlodn "OSOU NIIlI.lrll' o d. lM..-dl;6tt o TvI.ln. d••

~oIn C_InO dO S!Iof•• OI\claIIrtt'MO
R~IIm, 11~.c••••.••.B__ C_rIU. se.ecmo-CI .l~rl2033~l!2.

rol" b04tllmtltum
7' AVERBAÇlo EM REGlimo DE PESSOA JVAlolCA

Protocolo. 004812 Deto 0510912018 livre ÕÓÕ7 Fõflã:l20
Regjslro 007711 Deta01/101201S Livro.A-044 FCJIt1e049
Oua~CI~O"e:Inlegral I N~IlKl!n' ATA DE ElEIÇ'!O 05,09.2018

Apresentante: MARC)1I0 DOS SANTOS
1''''0".•._"" ~;;;r£o;iõ .......u. A """"

leIo Digital de FISt.lluçlo tio tipo ltento. FFKD885D~TB
Conrira OI dado. do 1110em http:1 tjlt.jul.brl

Dou ft, B.lneirJo C.am outubro de 2011
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AFADEFI (~\!ltJI ~

~

. ,
Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físico "';'.;:;::o.J~.-:;z.;.~.~

Balneário Camboriú - se .':':~~-;.:..-'
Utilidade pública Municipal Lei n" 3816-12/1212003 CNPJ; 05405039/0001'()2
Utifidade Públic,l Estadual Lei n013.393 de 22/0612005.
Utilídade Pública Federal II.c08026,004113/2006.00

LISTA DE PRESENÇA NA ASSEMBlEIA GERAL DE ELEiÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE
APOIO AS FAMfuAS DE DEFICIENTES FfslCOS - AFAOEFI 2018/2020

Dia OSde Setembro de 2018.

N'
Dl

02

03

04

OS

06

07

08

09

10

11

12

13

14

lS

(

n
/ .

) J O
NOME .{m _\y('h ASSINATURA

01

Rua 1500 n~ 1337 Centro Fone; 47 - 366-0678
E-m ••il - afadefi.bal@hotmall.com.;

www.af~defi.org

mailto:afadefi.bal@hotmall.com.;
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AFADEFI '"" <" • ,0~"" ..••C33.1~. :.l'~

Associação de Apoio as Familias de Deficientes Físicos :..Qi::'~/
Bal"eário CamborilÍ - se

Utilidade Pública Municipal Lei nO 3816-12'1212003 CNPJ; OS4lJ5(),19;0001-02
Utilidade Pública Estadual Lei n013.398 de 22/06/2005.
Utilidade Pública Federal n. ~08026.004113!2006.00
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29

33

32

31

28

30

27

24

23

26

2S

22

2i

19

18

17

Rua 1500 n° 1837 Centro Fone: 47 - 366.0678
E-m<lil- afadefl.bal@hotmail.com.;

www.afadefi.org

mailto:afadefl.bal@hotmail.com.;
http://www.afadefi.org
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2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
002/2018 - FMAS / TC 015/2018 - PMBC

QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, POR
INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÁS FAMíLIAS
DE DEFICIENTES FíSICOS - AFADEFI.

o MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa juridica de direito público
interno, com CNPJ n° 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, nO320,
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, inscrila no CPF n° 757.039.559-04 e a Associação de Apoio ás Famílias
de Deficientes Fisicos, inscrila no CNPJ sob nO05.405.039/0001-02 com sede á
Rua 1.500, nO 1.837 - Centro - Balneário Camboriú, doravante denominada
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo Se. Evandro Prezzi,
Presidente, residente à Rua Bras Cubas, nO 114 - Bairro Nova Esperança - Balneário
Cambonú inscrito no CPF nO506.841.160-49, resolvem celebrar o presente 2°
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei
Complementar nO 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de
Diretrizes Orçamenlárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nO13.019, de 31 de julho
de 2.014, consoante o processo administrativo nO 2017015821 e 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. 55 e
57 da lei nO13.019/2014, combinado com o art.65 inciso I alínea "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 12 meses conforma
plano de trabalho anexo ao termo de colaboração 002/2018 FMAS I TC 015/2018-
PMBC.

BAlNEÁRIO CAMBORIÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

11- DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor de R$ 102.000,00,(centro e dois
mil reais), passando total do valor global para R$ 306.000,0 ntos e seis mil
reais) de repasse de recursos pelo município, ism uid I . ° ano de
Trabalho anexo a este 2° Termo Aditivo.
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111- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OS créditos orçamentários necessários ao
custeio de despesas relativos ao presente Termo Aditivo são provenientes da
funcional programático abaixo discriminado.

Órgão Orçamentário: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Unidade Orçamentária: 27001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 4033 - Garantindo o Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Ação: 2.123 - Formalização de Termos de Parcerias com Organização da
Sociedade Civil - FMAS
Despesa: 281 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem fins
lucrativos
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários

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, 26 de dezembro de 2019.

ittü (J{yJb9'
Organização da Sociedade Civil

11 BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE 00 TURISMO
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Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos' c- . j~~,r'
Balneário Camboriú - se ' _--O~

Utilidade Pública Municipal Lei n' 3816.12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02
Utilidade Pública Estadual Lei n'13.398 de 22/0612005.

PROCURAÇÃO

Eu Evandro Prezzi ,CPF 506.841.160,49,RG 5.809.835, na qualidade

de representante legal da Associação de Apoio as Familias de

Deficientes físico -AFADEFI inscrita com CNPJ 05.405.039/0001-02

autorizo o diretor Administrativo da Afadefi valdeci Matias CPF

426.589.269-87 e RG 2.724.123, A assinara termo de aditivo entre a

prefeitura municipal através do fundo Municipal de Assistência Social e

Associação de Apoio as Famílias de Deficientes físico -AFADEFI

Balneario camboriu 20 de dezembro de 2019

EVAN R ~ EZZI
PRESIDEN E D AFADEFI

CPF 506.841.160,49

RUA 1500, N.o 1.838 . CENTRO. BALNEÁRIO CAMBORIÚ -se.
Fone: 47 3366-oG78 J E-mail: afadefi.bal@hotmall.com

Site: afadefi.com.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMIlORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - Lei Municipal 381512015

Balneário Camboriú, 19 de dezembro de 2019.

Assunlo: 2° Termo Aditivo de Prorrogação-- FMAS - AFADEFI - Associação Apoio Deficiente Físicos.

Entidade Reguerente: FMAS - Associação Apoio Deficiente Físicos.

Órgão da Administraçào Pública: Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - Fundo Municipal da

Assistência Social ~FMAS

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

A proposta de plano de trabalho está de acordo com a modalidade de parceria escolhida. Termo de
Fomento, visto a iniciativa do plano de trabalho ser da Organização da Sociedade Civil.

Considerando que a lei 13.019/2014 determina no seu artigo 55 que a vigência da parceria poderá
ser alterada desde que devidamente formalizada e justificada, e, conforme artigo 57, que o plano de trabalho
poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostilamento:

Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organimção da sociedade civil.
devidamente formalizada e justiticada. a ser apn:sentada à administração publica em, no mínimo. trinta dias antes do
tcmlO inicialmente previsto.

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo
aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

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

2) Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mutua cooperação, da
parceria prevista nesta Lei;

A proposta se identifica com interesse do município no atendimento socioassistencial de defesa e
garantia de direitos para pessoas com deficiência fisica e suas familias.

3) Da viabilidade de sua execução;

A proposta de plano de trabalho se mostra bem montada c viável a sua execução tanto pela entidade
quanto pelo Conselho específico.

4) Da verificação do cronograma de desembolso;

Foi possível verificar que o cronograma de desembolso se mostra viável, em vista de ser infonnada
a dotação e o crédito orçamentário disponível.

BAL~F.ÁRIO CAl\IBORIÚ- CAPITAL CATARI:'IóE~S£ nO Tl'RIS:\IO
Rua Dinamarra.320 18airro das NlIções- se 1Ctp 88.338-900 1Fonr; +55 47 3267.70841 Fax; +55 47 3367.1826 ••.",w.br.sc.gO\'.hr
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PREFEITURA DE BAL.NEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - Lei Municipal 3815!201S

5) Da descrição de quais serão os meios disponíveis 11 serem utilizados para a fiscalização da execução
da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução
física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;

As fiscalizações serão feitas através da tomada de contas pela Secretaria de Desenvolvimento e
Inclusão Social, por meio de relatório do gestor da parceria, pela comissão de monitoramento e avaliação
através de visitas em loco e relatórios apropriados e pela secretaria de Controle Governamental e
Transparência Pública. Serão avaliados as metas e objetivos descritos no plano de trabalho e sua execução.

6) Da designação do gestor da parceria;
Foi designado o senhor William Matos Brand, matrícula nl>22.96], assistente administrativa como

gestora da parceria.

7) Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;

Foi designada Comissão de Monitoramento e Avaliação através do Decreto 9.617, de 2019.

lusão: Esse parecer é pela APROVAÇÃO ao 2" Tenno Aditivo de Prorrogação- FMAS - AFADEFI -
Associação Apoio Deficiente Físicos.

( ... ) Apresentação de parecer jurídico (Artigo 35, VI, Lei 13.019/2014

Atenciosamente,

ngues
Secretário de Contra e ai c Transparência Pública

Matrícu la 40.111

8ALJ'lriE,\RIOCUIBORIl'. currAL C,\TARI:'IIE;'IriSr.DO TlIRIS.\to
Rua f)jnamarca. 320 1Bairro tias l"óaç~n - se I Cep 811.]38-900 I Fone: +SS 47 3267.7OR4 I ".31: +:;S 47 ]367.1826 www.bc.sc.go\..hr



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIClplO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA GERAL DO MUNIClplO

PARECER PRGR n~Sbg/2019

2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO - FMAS - AFADEFI
ENTIDADE: Associação Apoio Deficientes Físicos
PROTOCOLO: 277/2019

PARECER JURIDICO

Nos termos do inciso VI do artigo: 35 da lei
13019/14, aprovo o presente procedimento.

,
t o parecer. "
Salvo melhor ]U1ZO. :,Bal.Camboriú, 20 de dezembro de.2019,.

~~
AN ~ 10 PEREIRA JR
PROCURADOR - OAB/SC 6318

Balneérlo Camborlú - Cllpltal Cahrlnense do Turiemo. CNPJ 83.102.285/01J01_01
Rua Dinamarca, 320 - Paço Municipal- CEP 88338.900 - (47) 3267.7071
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ESTADO DE SANTA CATARINA ,:3' \~ '1-:' "~',
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ I ~ .,-.- .'
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO i~.. 'i.IQ@,,'i" /SOCIAL , /.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ~

EXTRA TO DO 2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO 002/2018 - FMAS / TC 015/2018 - PMBC

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

relevância social, torna público o interesse de firmar o 2° Termo de Aditivo de

Prorrogação do Termo de Colaboração, amparado nos termos do art. 55, caput, da

Lei Federal n° 13.019/2014 com Associação de Apoio às Famílias de Deficientes

Físicos .. CNPJ: 05.405.039/0001-02, entidade sem fins lucrativos, para Parceria

através de Programa Socioassistencial de Defesa e Garantia de Direitos para

Pessoas com deficiências fisicas e suas famílias no valor de R$ 102.000,00 (cento e

dois mil reais) a ser repassado conforme critérios do Plano de Trabalho anexo ao

Termo.

O Termo de Colaboração completo estará disponivel no endereço eletrônico:

htlp:/Icontroladoria. bal neariocamboriu.sc.gov .brl

Balneário Camboriú (SC), 26 de dezembro de 2019.

(
,

Secretária de Desenvolvime to e Inclusão Social

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balne<lrio Camboriú - Capital Catarlnense do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua Dinamarca, 320 - Paço Municipal - CEP 88330.000 - (47) 3267-7000
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