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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LAR MATERNAL BOM PASTOR 

PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020. 

 

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO: 

 No mês de março não houve acolhimento, teve 03 desacolhimentos, permanecendo no momento 10 crianças.  

Foram realizados 91 atendimentos em Psicologia, 78 atendimentos de Serviço Social, 63 com Nutricionista, 38 

com Enfermeira e 119 com a Pedagoga. 

Teve 08 atendimentos médicos/Pediátricos/Odontológicos. 

Foi enviado ao Fórum 04 PIAs (Plano de Atendimento Individual). 

 

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO: 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO OBJETO DO CONVÊNIO 

Captar recurso para assegurar o acolhimento 

de até 15 crianças de 0 a 12 anos incompletos, no 

valor de R$ 3.933,33 (três mil novecentos e trinta e 

três reais com trinta e três centavos) por vaga 

(criança), em situação de risco social e/ou pessoal, 

vítimas de negligência, abandono, situação de risco, 

abuso sexual, violência doméstica entre outros, sob 

medida de proteção determinada pela Vara da Infância 

e da Juventude da Comarca de Balneário Camboriú. 

Promover a proteção integral das crianças, 

trabalhando com absoluta prioridade no que tange sua 

integridade física, psíquica e moral, propiciando uma 

melhor qualidade de vida e resgatando sua auto-

estima, dignidade e cidadania. 

O presente Convênio tem por objeto estabelecer os 

procedimentos para a concessão de subvenção social 

fomentado por este Município à Associação Lar 

Maternal Bom Pastor de forma à captar recurso para 

assegurar o acolhimento de até 15 crianças de 0 a 12 

anos incompletos, no valor de R$ 3.933,33 (três mil 

novecentos e trinta e três reais com trinta e três 

centavos) por vaga (criança), em situação de risco 

social e/ou pessoal, vítimas de violência doméstica, 

sob medida de proteção determinada pela Vara da 

Infância e da Juventude desta Comarca de Balneário 

Camboriú. Com absoluta prioridade a proteção integral 

das crianças, no que tange sua integridade física, 

psíquica e moral, propiciando uma melhor qualidade 
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de vida e resgatando sua autoestima, dignidade e 

cidadania. Este objeto está em consonância com o 

Plano de Trabalho, que passa a integrar este Convênio. 

 

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Meta/Objetivo específico 01: inserir o primeiro objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalho 
aprovado pelo CMDCA 

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendimentos 

previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades encontradas 

Acolher e atender 15 
crianças em 
acolhimento 

institucional, na faixa 
etária de 0 a 12 anos 

incompletos, 
proporcionando todas 

as necessidades 
básicas essenciais ao 

pleno 
desenvolvimento e 

crescimento infantil. 

15 10 -Acompanhamento na 
chegada e na saída da 

criança; 

-Acompanhamento das 
crianças ao Fórum 

(audiência familiar); 

-Acompanhamento escolar; 

-Comemoração dos 
aniversariantes do mês; 

-Retorno ao seio familiar 
biológico; 

-Preparação para o 
desligamento. 

 Tudo a contento. 

 

Meta/Objetivo específico 02: inserir o segundo objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalho 
aprovado pelo CMDCA 

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendimentos 

previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades encontradas 
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Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 

negligência, violência e 
ruptura de vínculos. 

15 10 -Acompanhamento da 
criança em atendimento 

especializado; 

-Grupos de irmão unidos; 

-Atendimento psicossocial 
com pais e familiares. 

Tudo a contento. 

 

Meta/Objetivo específico 03: inserir o terceiro objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalho 
aprovado pelo CMDCA 

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendimentos 

previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades encontradas 

Restabelecer vínculos 
familiares e/ou sociais. 

15 10 -Visitas dos pais; 

-Grupos de irmãos unidos; 

-Atendimento psicossocial 
com pais e familiares; 

Tudo a contento. 

 

Meta/Objetivo específico 04: inserir o quarto objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalho 
aprovado pelo CMDCA 

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendimentos 

previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades encontradas 

Possibilitar a 
convivência 
comunitária. 

15 10 -Visita e recreações infantis 
dos visitantes no Lar; 

-Passeio externo com as 
crianças; 

-Passeio e atividades 
diversas extracurriculares; 

Tudo a contento. 

 

Meta/Objetivo específico 05: inserir o quinto objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalho 
aprovado pelo CMDCA 
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Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendimento

s previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades encontradas 

Promover acesso à 
rede sócio assistencial, 
aos demais órgãos do 
Sistema de Garantia 

de Direitos e às demais 
políticas públicas 

setoriais 

15 10 -Encaminhamento de 
relatórios para o Poder 

Judiciário; 

-Encaminhamentos das 
famílias para outros 

serviços assistenciais e de 
saúde; 

-Acompanhamento no 
Posto de saúde (vacinas); 

-Encaminhamento dos 
bebês ao Pediatra; 

-Acompanhamento das 
crianças após avaliação 

Pediátrica; 

-Trabalho em rede com 
vários órgão afins; 

Tudo a contento. 

 

 

Obs.: Se no Plano de Trabalho contar mais objetivos específicos/meta, deverá copiar tantas tabelas quanto forem necessárias. 
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4. PÚBLICO ATENDIDO: 
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Outros: 
(coordenadores educ. 
especial ou mercado 
de trabalho ) 

TO
TA

L 

Número de atendidos diretos 

(Atendimento continuado: nº de 
matriculados em cursos, oficinas e 
outras atividades regulares/fixas 
desenvolvidas pelo projeto)  

Previsto 15 - - - - - 15 

Realizado 10 - - - - - 10 

Número de atendidos indiretos 

(Atendimento a famílias, professores, 
pessoas da comunidade ou outros 
beneficiados indiretamente pelas 
atividades permanentes/fixas 
desenvolvidas pelo projeto) 

Realizado - - - 10 - 

 

- 10 

Número total de atendidos pelo 
projeto 

(Total de atendimentos realizados pelo 
projeto apoiado com recursos do 
CMDCA) 

Realizado 10 - - 10 - - 20 

Número total de atendimentos pela 
instituição 

 

Realizado 386 - - 10 - - 396 

 

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS: 

 Não houve. 

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS: 
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1-Crianças atendidas pela entidade no mês de MARÇO.  

 

01 – J.V.M.:  06 anos (09/08/13) 

Filiação: Mãe – M.G.M. 

              Pai – NÃO CONSTA 

Entrada: 11/12/18 

 

02 – E.M.S.: 04 anos (14/11/15) 

Filiação: Mãe – I.M.S. 

              Pai – NÃO CONSTA 

Entrada: 24/07/19 

 

03 – E.G.S.: 08 ANOS (03/07/11) 

Filiação: Mãe – I.M.S. 

              Pai – NÃO CONSTA 

Entrada: 07/10/19 

 

04 – E.R.P.: 03 MESES (29/09/19) 

Filiação: Mãe – A.J.R.P. 

              Pai – NÃO CONSTA 

Entrada: 10/10/19 

 

05 – M.L.M.F..: 01 ANO (22/04/18) 

Filiação: Mãe – C.F. 

              Pai – J.M. 

Entrada: 24/01/20 

 

06 – K.L.: 07 ANOS (26/03/12) 

Filiação: Mãe – G.T.F. 

              Pai – C.L. 

Entrada: 11/02/20 
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07 – A.L.: 05 ANOS (03/10/14) 

Filiação: Mãe – G.T.F. 

              Pai – C.L. 

Entrada: 11/02/20 

 

08 – L.H.L.: 03 ANOS (17/06/16) 

Filiação: Mãe – G.T.F. 

                Pai – C.L. 

Entrada: 11/02/20 

 

09 – L.D.R.: 07 ANOS (27/03/12) 

Filiação: Mãe – N.D.R. 

                Pai – J.R. 

Entrada: 18/02/20 

 

10– I.E.L.C.: 11 ANOS (17/08/09) 

Filiação: Mãe – P.L. 

                Pai – J.C. 

Entrada: 19/02/20 

 

11 – A.V.L.C: 07 ANOS (12/02/13) 

Filiação: Mãe – P.L. 

                Pai – J.C. 

Entrada: 19/02/20 

 

12 – A.T.L.C.: 03 ANOS (26/11/17) 

Filiação: Mãe – P.L. 

                Pai – J.C. 

Entrada: 19/02/20 
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   2- Crianças Acolhidas de Balneário Camboriú em MARÇO. 
 

Não houve acolhimento. 

 

          3- Crianças desacolhidas de Balneário Camboriú em MARÇO. 

 

01 – I.E.L.C.: 11 ANOS (17/08/09) 

Filiação: Mãe – P.L. 

                Pai – J.C. 

Entrada: 19/02/20 

 

02 – A.V.L.C: 07 ANOS (12/02/13) 

Filiação: Mãe – P.L. 

                Pai – J.C. 

Entrada: 19/02/20 

 

03 – A.T.L.C.: 03 ANOS (26/11/17) 

Filiação: Mãe – P.L. 

                Pai – J.C. 

Entrada: 19/02/20 
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Nome da Atividade Descrição da Atividade  

Acompanhamento sistemático através de um plano 
de ação para cada situação 

Contato com a criança e a família; 
Entrevistas domiciliares; Atendimentos individuais e em grupos; 
Encaminhamento para a rede de serviços 

Reunião de equipe técnica Elaboração das atividades a serem desenvolvidas com a 
crianças e suas respectivas famílias. 

Reintegração e ou integração Familiar. Acompanhamento psicossocial das crianças e suas respectivas 
famílias sejam elas de origem ou substitutas, com vistas à 
reintegração ou integração familiar. 

Capacitação de funcionários  Realizamos Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/ 
educadores e demais funcionários 

Trabalho junto as Redes de intervenções do município Encaminhamento e discussão/planejamento conjunto com 
outros atores da rede de serviço do município, para as 
intervenções necessárias ao acompanhamento das famílias que 
tem seus filhos acolhidos. 

Trabalho multidisciplinar junto ao Ministério Público e 
Vara da Infância e juventude. 

Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade 
judiciária através de relatórios periódicos/ audiências 
concentradas sob o trabalho de reintegração familiar que está 
sendo acompanhado pela equipe técnica do abrigo e rede de 
serviços 

Acompanhamento familiar Acompanhamento da família de origem ou substituta/adoção, no 
período pós reintegração e ou integração familiar. 

Manutenção dos vínculos Auxílio da família para lidar com sua história de vida, 
fortalecendo a auto- estima para construção dos vínculos afetivos 

Cuidados médicos  Acompanhamento da criança ao médico, dentistas, CAPS e 
tratamentos necessários para uma boa saúde. 

Providência documentos das crianças Certidão de nascimento, cartão de vacina,  RG, CPF e outros 
quando necessário 

Atividades Físicas As crianças participam de atividades físicas oferecidas na escola e 
em projetos existentes na rede municipal no contra turno 
escolar. 
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ATENDIMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA MÊS MARÇO/2020 
 

  
Atendimentos realizados – Psicologia  
 

Quantidade 

Acompanhamento escolar (questões educacionais e 
comportamentais) 

3 

Atendimento psicológico individual 
 

32 

Atendimento psicológico em grupo 
 

15 

Atendimento familiar na instituição 
 

4 

Elaboração de documentos e encaminhado ao judiciário 
 

6 

Elaboração de projetos em conjunto com a assistente social da 
instituição 

1 

Elabora relatórios psicológico (Plano individual de 
atendimento - PIA/ PIA familiar, relatório psicológico) 

3 

Elabora relatórios de acompanhamento familiar 
 

1 

Organização de translado e documentação de crianças 
autorizadas a passar um período com a família 
biológica/extensa 

2 

Participa do Conselho Municipal de Direito da criança e 
adolescente - CMDCA 

1 

Participa do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS 

1 

Participa de audiências concentradas com o judiciário e com a 
Rede 

1 

Participa de reuniões mensais com a equipe da instituição 
 

1 

Comemoração dos aniversariantes do mês  Trabalha-se a importância da data de aniversário como algo 
exclusivo e bom, resgatando a individualidade e trabalhando a 
auto-estima. 

Atividades de Lazer e Cultura  A entidade propicia às crianças atividades de lazer, levando-as a 
parques, cinemas, shoppings, teatro, etc. 

Acompanhamento escolar Providência de vaga da criança na rede pública de ensino e 
participação nas reuniões para fins de conhecimento do 
rendimento escolar. 
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Participa de estudos de caso com a equipe interdisciplinar 
 

1 

Participa com a equipe multiprofissional de capacitação para as 
educadoras 

1 

Prepara a criança para adoção 
 

0 

Prepara a criança para o desligamento da instituição 
 

0 

Participa de audiências especificas para decidir questões de 
ordem familiar dos acolhidos 

0 

Realização de visita psicossocial in loco 
 

2 

Registro de crianças na corregedoria de justiça 
 

5 

Reunião com a equipe forense 
 
 

0 

Orienta a equipe de educadoras acerca dos cuidados de 
estimulação essencial dos acolhidos 

2 

Organização da documentação das crianças acolhidas 
 

9 

Total: 91 
 

Atendimentos realizados – Assistente social 
 

 

Captar recursos através de projetos para custear os gastos da 
entidade 

3 

Elaborar PIAs (Plano de Atendimento Individual e Familiar), 
Relatório Psicossocial e Relatório Social de Visita 

4 

Elaborar e apresentar Planos, Programas e Projetos que visem 
o desenvolvimento integral da criança 

0 

Encaminhar a criança para atendimento médico avaliativo 3 

Encaminhar relatórios informativos e avaliativos à Vara da 
Infância e da Juventude e Ministério Público acerca do 
atendimento às crianças acolhidas 

10 

Informar a Vara da Infância e da Juventude em até 24 horas a 
chegada da criança na Instituição 

4 

Participar de audiências concentradas juntamente com a Rede 1 

Participar do Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS) 
 

1 
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Preparar as crianças acolhidas e seus familiares para 
reintegração familiar 

0 

Prestar orientação sistemática aos educadores e acolhidos 5 

Programar, executar e avaliar atividades junto à família da 
criança, visando a sua promoção social e a efetiva participação 
no processo de reintegração 

8 

Proporcionar à criança contato com a comunidade, pela 
utilização de seus recursos assistenciais, educacionais, 
médicos, recreativos, culturais e religiosos 

16 

Realizar a reinserção da criança acolhida ao seio familiar 
biológico, extensa ou colocação em família substituta, nos 
casos em que houver destituição do poder familiar 

0 

Realizar atendimento sistemático com as crianças e seus 
familiares 

17 

Realizar a execução de todas as ações necessárias ao 
atendimento às crianças acolhidas e com suas famílias, 
encaminhando ao Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS) ou/e ao Centro de Referência Especializada em 
Assistência Social (CREAS), assim como para os demais 
programas e projetos da rede de atendimento da criança 
Articular com as demais políticas (trabalho, educação, cultura, 
lazer, saúde, etc.) 

0 

Realizar reuniões técnicas com a direção da instituição 
 

2 

Realizar visitas domiciliares 
 

2 

Subsidiar e monitorar o processo de adaptação da criança no 
ambiente familiar 

0 

Trabalhar pela garantia do direito à convivência familiar, 
desempenhando um importante papel no processo de 
reintegração familiar das crianças 

2 

 
 

Total: 

 
 

78 
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Atendimentos realizados – Pedagoga 
 

 

Atendimento nas tarefas escolares, reforços escolares, estudos 
para as provas 

15 

Artes: pinturas, desenhos, confecções de materiais em EVA 
 

25 

Acompanhando e promovendo passeios nas férias e datas 
especiais 

0 

Busca e entrega de: documentações curriculares e de 
transferências 

4 

Contar histórias através de leitura de livro ou por visuais, 
usando sempre métodos criativos de ensino 

26 

Ensinando de forma lúdica as boas maneiras; formação de 
bons hábitos 

15 

Fazer as matrículas para as crianças do ensino fundamental 
nas escolas; e as crianças da Educação Infantil na Secretaria 
da Educação 

2 

Festas de formaturas, e apresentações escolares; jogos 
 

0 

Formação capacitação profissional junto com a Equipe 
Técnica 

1 

Intervenção, para tentar amenizar os conflitos vivenciados 
 

4 

Jogos e brincadeiras 
 

25 

Musicalização infantil 
 

10 

Orientando sempre que necessário no dia a dia das crianças 
 

12 

Orientação na organização dos calendários de atividades 
escolares 

0 

Reunião dos Pais e Mestres, busca dos boletins escolares 
 

0 

 
Total: 

 
119 

 
Atendimentos realizados – Enfermeira 
 

 

Acompanhamento médico (consultas médicas, exames) 
 

14 
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Acompanhamento da equipe de saúde, nas situações de 
vacinação na instituição 

0 

Acompanhamento oftalmológico e fonoaudiológico 
 

1 

Acompanhamento dos infantes no atendimento odontológico 
semanalmente na Unidade Básica de Saúde do Bairro Rio 
Pequeno. 

1 

Realiza o agendamento de consultas médicas conforme 
disponibilidade do atendimento da Unidade Básica de Saúde 
sendo agendado consulta semanalmente com a pediatra Drª 
Maria Tereza e o pediatra Dr.  Igor Simões, que realiza 
atendimento na Unidade Policlínica de Saúde 

6 

Solicitações de exames de laboratório para melhor diagnóstico 
e tratamento medicamentoso 

4 

Recebe no Lar a visita da pediatra trimestralmente para 
avaliação 

0 

Nas Especialidades temos o acompanhamento mensal na 
Unidade Cedit de um lactante com o infectologista Dr. Raphael 

1 

Atualização das cadernetas de vacinação conforme calendário 
vacinal do Ministério da Saúde   

9 

Realizar quando necessário e solicitado consultas 
intermunicipais tais como: Hospital João de Gusmão e Pequeno 
Príncipe. 

0 

Total:  
38 

 
 
 

Atendimentos realizados – Nutricionista 
 

 

Controlar a compra, armazenamento, produção e distribuição 
dos alimentos, zelando pela qualidade dos produtos, 
observadas as boas práticas higiênicas e sanitárias 

4 

Conferir após o recebimento cada um dos produtos adquiridos 
(embalagem, integridade do produto e data de validade), 
acondicioná-los em locais apropriados 

16 

Elaborar e programar cardápios para cada serviço.  Solicitar e 
acompanhar a aquisição de alimentos para composição dos 
cardápios  
 

4 

Identificar crianças portadoras de patologias e deficiências 
associadas à nutrição, para o atendimento nutricional 
adequado  

0 

Orientar e treinar os funcionários sobre manipulação de 
alimentos, visando à segurança alimentar 

4 
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Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços 
de alimentação e nutrição  
 

4 

Realizar a avaliação nutricional, a fim de acompanhar a 
evolução nutricional para possíveis intervenções 

2 

Realizar registro de dados antropométricos (peso e altura)   9 
Realizar educação alimentar e nutricional (EAN) com 
funcionários dos serviços de nutrição 

2 

Realizar treinamento de práticas de alimentação com os 
demais funcionários da instituição  
 

2 

Realizar adequações estruturais e de higiene das cozinhas e 
áreas relacionadas à alimentação 

4 

Realizar controle higiênico sanitário de instalações e da 
produção de refeições  
 

4 

Solicitar aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha 
 

4 

Zelar para que o serviço de nutrição se apresente fundamental 
para a promoção, manutenção e recuperação da saúde de 
indivíduos ou grupos.  
  
 

4 

 
Total: 

63 
 

 

 

 

 

 

 





Nome (razão social): ASSOCIACAO LAR MATERNAL BOM PASTOR
CNPJ/CPF: 10.618.455/0001-29
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 200140030977056
Data de emissão: 17/03/2020 10:37:53
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

16/05/2020

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 17/04/2020 08:51:07



N° 130734/2020

Requerente:

Data: 17/04/2020

Código:ASSOCIACAO LAR MATERNAL BOM PASTOR 213246

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL

Nome:

Endereço:

Municipio:

CNPJ/CPF: UF:

CEP:

Identificação do Contribuinte

Código: 213246

SC

88345-194

ASSOCIACAO LAR MATERNAL BOM PASTOR

PARAIBA, 385 - RIO PEQUENO

CAMBORIU

10.618.455/0001-29

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Averbação

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>.

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de abril de 2020.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 2020130734

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ASSOCIACAO LAR MATERNAL BOM PASTOR
CNPJ: 10.618.455/0001-29 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme 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 alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:39:08 do dia 28/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2020.
Código de controle da certidão: A165.B946.04FD.BF36
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 10.618.455/0001-29
Razão Social:ASSOCIACAO LAR MATERNAL BOM PASTOR
Endereço: PARAIBA 385 / RIO PEQUENO / FLORIANOPOLIS / SC / 88340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/03/2020 a 12/07/2020 

Certificação Número: 2020031503512141355204

Informação obtida em 17/04/2020 09:02:07

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

Voltar Imprimir



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ASSOCIACAO LAR MATERNAL BOM PASTOR
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.618.455/0001-29
Certidão nº: 9115578/2020
Expedição: 17/04/2020, às 09:13:06
Validade: 13/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i fica-se que A S S O C I A C A O  L A R  M A T E R N A L  B O M  P A S T O R

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
10.618.455/0001-29, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



















 
PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

TERMO DE PARCERIA  -  FMDCA 012/2019 
 
     Recebemos na data de 15 de maio de 2020, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, 
referente a 4ª Parcela, dando origem ao Processo 4/12/2020 – 4ª/12, no valor de              R$ 59.000,00 (cinquenta e 
nove mil reais), referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte 
situação: 

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social —  FMDCA EMPENHO Nº 2/2020 
ORDENADORDA DESPESA: Anna Crhistina Barichello FONE: 3366-0678 

ENTIDADE BENEFICIADA: LAR MATERNAL BOM PASTOR CNPJ: 10.618.455/0001-29 

ENDEREÇO:RUA RIO PARAÍBA Nº385, BAIRRO RIO PEQUENO - CAMBORIÚ 
 E-MAIL: larmaternalbompastor@gmail.com    
RESPONSAVEL: SAMUEL OLIVEIRA DE SOUZA CPF: 039.352.039-00 
NOTA DE EMPENHO: 02/2020 VIGENCIA:  INÍCIO 01/01/2020 TÉRMINO 31/12/2020 
GESTORA DA PARCERIA: Carmem Lúcia Nascimento  CPF: 895.196.399-34 

ANÁLISE CONCLUSIVA: 

 A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, 
estritamente no objeto acordado 

 Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a 
vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria. 

 A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a 
movimentação específica dos recursos. 

 Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem coma sua 
respectiva liquidação. 

 A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das 
formalidades 

 Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de 
trabalho. 

 Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em 
referência da FMDCA - Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente e seus agentes. 
 
O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, 
relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos. 
 
A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, CERTIFICAMOS A 
REGULARIDADE da presente prestação de contas conforme 
DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO - ANALISE TÉCNICA 
À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes. 
 

Em, 15/05/2020 
1 
 

_______________________________________ 
CARMEM LÚCIA NASCIMENTO 

Gestora da Parceira – Matr.1753 
 

De acordo, 
A Sra. Secretária, para deliberação 
 

_________________________________________ 
Anna Crhistina Barichello 

Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Portaria 23.689/2020 
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