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SCGTP - DCCC - DP - Divisão de Parcerias
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Para:

STC - Secretaria de Desenvolvimento e
Inclusão Social
NC Anna Christina Barichello • Secretária

SCGTP - DCCC

Esta documentação faz parte do Memorando 40.074/2020



FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA - Decreto 8.489/2017 Art. 24

"'.o':.!'o.!'1 P R E f E I T U R A

S BALNEARIO
~CAMBORlO

1. ESTADODESANTACATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
lEI 13.019/2014

1 - DADOS DA MINUTA
I.' • Secroíaria ou Fundo

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - Fundo Municipal de Assistência
Social
1.2 - Gestor da Parceria 1.2 .08la:

Haydée Assanti 08 de dezembro de 2020

IA. Fonna deConlrataç;;o: 1.5 - Termo de Parceria:

XEdital de Chamamento ( ) Tenno de Fomento
D Inexibilidade (x) Tenno de Colaboração
o Dispensa ( ) Acordo de Cooperação
1.6 _IDENTlflCAÇAO DO OBJETO:
Atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com
Transtorno do Espectro Autista, durante o ano de 2021, conforme plano de trabalho
apresentado.

1.7. CARIMBO E ASSI:oiATURA GESTOR DA I.H - CAR)\IBO E ASSISA Tl'RA GESTOR DO FU!'"UO ou
PARCERIA SECRETÁRIO

a 1
Haydéc Ass2- ~atricula 7.609
Geslora de parcerias - Decreto nO 8643/2017

2 - COMISSÃO DE SELEÇÃO
2.1• ,\n,ili,c da Fonna d. Contnllaçào: 2.2 - Análi<e do Termo de Parceria:

O Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
2.3.0b •.•n'açõc,:

2.4. Assinaturas
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~ A_" P R E F E I T U R A

S BALNEARIO
~CAMBORlU

1. ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
LEI13.019/2014

3 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA
3.1 - Análise da Forma de Contratação: 3.2. Análi,e do Termo de Parceria:

Q Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
2.3- Ob~naçõC'5:

3.3 - Assinaturas

4 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO
4.1. Anilise da Forma de Conlrntaçio' 4.2 • Análise do Termo de Parceria:

O Aprovado o Aprovado
a Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
4.3 - Obscr\'açües:

4.3 - Asslnafuras



~., PREFEITURA
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1. ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
LEI 13.019/2014

FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA. Decreto 8.489/2017 Art. 24

CHECKLIST

QUANDO A FORMA DE CONTRATAÇÃO FOR. I'Da EDITAL m: CHA'\IAl\lE!lõTO:
1. fomlUlário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;
2. Minuta do EDITAL DE CHAMAMENTO, contendo como anexo: a minuta do termo de fomemo, lermo

de colaboração ou acordo de cooperação e plano de trabalho preenchidos.
OBS: O processo deverá ser encaminhado ã comissão de seleção via protocolo geral do municipio.Apos
aprovação deverá ser feita a publicação do edital de chamamento em sitio ofiei;)l na internet. Após 30 dias a
comissão de seleção ira providenciar o processo de seleção para escolha da Organização da socied<ldc çiviL Após
a seleção, poderá ser assinados o termo ou acordo com a organi7nção selecionada.

QUANDO A FORMA DE CONTRATAÇÃO FOR POR INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO:
I. Formu[ário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;
2. Justificativa da INEXIGIBILIDADE, assinada;
J. Minula do termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação e plano de trabalho

preenchidos;
4. Documentação da entidadc.

OBS: O processo deverá ser encaminhado à comissão de seleção via protocolo geral do município. Após
aprovação deverá ser feita a publicação do extrato da inexigibilidade, aguardar 5 dias e podcrá scr assinado o
termo de fomento, lermo de colaboração o acordo de cooperação. Após assinatura do termo ou acordo. será
necessário publicar o extrato do termo ou acordo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.0 [9/20 [4 Art. 32 e 38)

QUAl'iDO A FORMA DE CONTRATAÇÃO FOR POR DISPEl\'SA DE CHAMAMENTO:
I. Formulário para Aprovação dc minuta, preenchido c assinado;
2. Justificativa da DISPENSA, assinada:
3. Minuta do lermo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação c plano de trabalho

preenchidos;
4. Documentação da entidade.

DAS: O processo deverá ser encaminhado à comissão de seleção via protocolo geral do munieipio. Após
aprovação deverá ser feita a publicação do extrato da incxigibi[idade. aguardar 5 dias e poderá ser assinado o
termo de fomento, termo de colaboração o acordo de coopel"dção. Após assinatura do lermo ou acordo. serà
nccessârio publicar o extrato do lemlO ou acordo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.019/2014 Ar!. 32 c 38)



AMA lITORAL se
Associação de Pais e Amigos do Autista

Utilidade Pública Municipal-lei n94977/26/02/200B
Utilldade Pública Estadual-lei n91S.542/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei n!l 2.U9/27/05/2013
CEBASPortaria N!l62, de 27/05/2005

Balneário Camboriú, 26 de ourubro de 2020

Oficio 05612020

A/e
Sr. DouglasAguirre

Presidente do eMAS

Nesta

A Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral SC, instituição sem fins
lucrativos, CNPJ 08.825.23310001-35, localizada na Rua São Paulo, n' 470, bairros dos Estados
Balneário Camboriú SC, vem por meio deste, solicitar o termo de aditivo de tempo por mais de 12
meses referente ao Termo de Colaboração CMAS PMBC nO 00412018. A solicitação se justifica,
visto a necessidade da continuidade dos serviços prestados com as famílias dos atendidos, sempre
priorizando a efetividade dos atendimentos a fim de fazer a diferença na vida dos atendidos com
Transtorno do Espectro Autista e suas famílias.

Nesses termos,

Pedimos o seu deferimento.

Atenciosamente,

• OI

Presidente AMA Litoral

AMA L1TORAl- se
"5SOQAÇ1O DE PMS EAMIGIS DO AlJTlSTA
CN'J: 0&.125.233/0001-35

UTIUDADE PÚBliCA. DECRETO 49n

RuaSão Paulo, nP 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047)3264 -0244
CNPJ: 08.825.233/0001-35

E-mail amalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com

mailto:amalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com
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ANEXO VIII

Referência para Colaboração 01: Programa Socioassistencial de Defesa e Garantia de Direitos
para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas Famílias

1 - DESCRI ÃO DO OBJETO
1.1. TiTuLO DO OBJETO: 2.2. PERíODO DE EXECUÇÃO:

Inicio: 0110112021
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTlA DE
DIREITOS PARA PESSOAS COM TRANSTORNO 00 ESPECTRO Término: 3111212021
AUTISTA E SUAS FAMlUAS.

1.3 • IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa SocioassistellGial de Defesa e Garantia de Direitos para Pessoas com
Transtorno do Espectro Autista e suas FamRlas.

1.4 _Descrlçao do objeto. público a ser atendido e realidade local:

Público Atendido: Pessoas com ltanstomo do espectro autista e suas filmllias. com f1:!ndaper capila de até U. salário minimo
OI/ renda familiar mensal total de até 03 salários mínimos, conforme Decreto 6.135 de 20 elejunho de 2007 que define os
parametros e aitérios do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal.

Realidade Local: A polllica de Assistência Social é recente no munícJpio de Balneário Camboriü e os Centros de Refeltncia de
Assistência Social (CRAS) MO conseguem atender as especificidades da população com deficiência do espectro autista.
rearlZllndo assim a proteÇão social básica para a efetivação de direitos e a corlSlrução de novos direitos para a referida
população. Diante desta realidade, o municipio busca a parceria com as Organizações da Sociedade Civil visando contnbuir no
processo de transformação da realidade local no âmbito do atendimento relacionado às pessoas com deficiência do espectro
atttista e suas famUias.

1A.1•• 0 atendimento socloassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com transtorno do espectro
autista e suas famílias, deve ter as seguintes caraeteristicas:

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 instancias e espaços de participação democrática;
d. identifICar as potencialidades dos usuários, contribuindo para a autonomia e prolagonismo social;
e _possuir capaciclade técnica para desempenhar °papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito
do seu território elou do módulo asststenclal, definido na Norma Operacional Básica do Suas (NOBSUAS);
f- responsabiliur-se, sol) coordenação do gestor local, pela organização da demanda e encaminhamentos dos usuérios para a
rede de proteçao instalada quendo for o caso, no âmbito de território de atuação;
g. realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários, mantendo sigilo, fespeitando °código de ética das/os
profissionais que executam os atendlmemos;
h. fimcionar no mlnimo de 8:00 ãs'18:00 horas, em 02 (dois) tumos, durante os cirlCOdias úteis da semana, podendo real~r
atividades no perlodo nolurno.

1.4.2. - A assisténcia prestada Inclui as seguintes atividades:

a. Acolhida particularizada ou coletiva;
b - atendimento em grupos (com metodologia proposta pela OSC);
c. atendimento em oficinas 5Odoeducativas executadas por profissional de nwel superior ou nrver médio;
d. visitas e atendimentos domiciliares;
e. atendimento à famma; .••~~9.
f - atividades comunitárias enfocando o fortalecimento familiar e comunitário (escola, na comunidade ou quaisquar o~~
de partlclpação social): p..'N'I"" ~ \. ;'11
g. desenvolvimento de aç.6es inlersetoriais, princlpalmenle çom as âreas de assistência social, educaçAo, saúde, :; lC,9-l"'fJ 6,9

\.0' ...••..0
(,~V. ,',~\.\V'

P-Ol IjIv
\)'W}O

BAlNEÁRIO CAMBORIÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 IBaIrro elasNações - SC ICep 88.338-900 IFone: 47 3267.7000 ~.balneariocamboriu.sc.go\l.b~
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h - Fonn~o politico-cidada dos usuáriOs e suas famílias, faxendo com que lenham condiÇÕeS de buscar o reconhecimento de
novos direitoS de cidadania e acesso a proteção social;
i - acessar/promover 05 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 demoaátic:a viSando a participação social e comunitária do usuário;
1- potencializar o desenvolvimento de autonomia e autogestão do usuériO atendido e suas famllias:
m - socialização dOS conhedmentos produzidos junto aos diferentes atores da politiCa de assistência social:
n - incidência na redução elas vulnerabilidades e riscos soclais:
o - cursos de capacitação e grupos para profissionais da Instituição com profissionais de área especlflca à
necessidade de intervenção/capacitação:

1.4.3. Recursos Humanos: A equIpe técnica mínima para o atendimento de 20 pessoas ÇOfn transtorno do espectro
autista será composta por:

a - 01 (umla) assistente social (mfnimo 30 horas semanais)
b - 01 (um) profisSional de nivel SUpeÓOf entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo/a. terapellla ocupacional,
pedagogato ou outralo profisSional necessário ao atendimento conforme Resolução CNAS nO17f2011. (minhlo 40 horas
semanais)

2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
3.3-INDlCADOR FlSICO 3.4- DURAÇAO

3.1-META

75% de participação das/os
usuãriasl09 em oficinas

socioeducativas

3.2-
ESPECIFICAÇÃO!
LOCALIDADE

Sede da esc

UNIDADE

Usu;Jiriaslos

QUANTIDADE
(100%)

20

INíCIO

0110112021

TÉRMINO

3111212021

75% de participação das famflias Sede da OSC
em grupos especificas

50% de visitas e atendimentos Domicilio das/os
domiciliares.'mês usuériOs atendidos

Usuários

Domicilio

20

20

0110112021

0110112021

3111212021

3111212021

I I

I
I

1000/0 de atividade
comunitária/ano

100% de Reuníões com a Rede
Intersetorial (Assistência Social.
Educação e demais órgllos do

Sistema de Defesa e Garantia de
Direítos)

100% de Reuniões com
Usuáriafos atendidos nos Centros

de Referênc:la de Assistência
Social- CRAS

Centros de
Referência de

Assistência Social
elou Escolas elou
Unidades 8;Jisicas

de Saúde
A definir pela esc

Centros de
Referência de

Assistência Social
-eRAS

Atividade
Comunil;Jiria

Reunillo

Reunião

08

06

06

0110112021

0110112021

0110112021

31!1212021

31/1212021

3111212021

3 - PLANO DE APLICA ÃO
3.1 - SERViÇO OU BEM A SER DlSPON1BIUZAOO PELA
ADMINISTRA ÃO PÚBUCA

3.2-UNIDAOE

AMA li A .,se
Df,. E \'G lDOAUTI5TA

CNPJ:08.82 .23~OOOl-3S
UCA - DECRETO 49n

3.3- QUANTIDADE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamal'Q, 320 IBairro das Nações - se I cep 88.338-900 IF<lne: 47 3267.7000 ~vw.balneariOJ;;lmbºdu.!C-&o_\!.JI_~
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Repasse mensal de recursos financeiros Monetária RS 8.500,00

3.4- ATMDADES OU PROGRAMAS A SEREM EXECUTADOS PB.A CSC 3.5 - UNIDADE 3.6- QUANTIDADE

Oficina com usuários acompanhados Oficina 12

Atendimento individual (semana~ Atendimento 40

Atendimento Familiar (mensal)
Atendimento 40

OfICina com familias Oficina 12

Atividade Comun~ria Atividade 08

VISita e Atendimento Domiciliar (mensaQ DomlClliO 20

Reunião com grupos de usuérios dos eRAS Grupo 06

Reuniao com a Rede intersetorial Reunião 06

Indicadores quarrtativos e quantitativos para a ateriçaodo cumprimento das metas ou de alternção da realidade loçal;

_Apresentaç30 de folha de rosto do Plano de Acompanhamento famlr1arcom dados cadastrais dos usuãrios participantes;

_ lista de presença dos usuários elou suas tamllias. com assinatura, confirmando a participação nas atividades realizadas
(a!endrnentos, reuniões, ofidnllS e IntelVenções);

_ Relatório de exectlção de atividades realizadas. agenda dos profissionais elou atividades (com datas e hor.lrios).

Alem ela apresentação dos documentos acima, a OSC deverá atender no mlnlmo os seguIntes itens;

.75% de participaçAo efetiva de usuários e famlEas nos grupos ofertados;

_20% dos usuários estar participando em espaços de der.beração e controle social;

.50% dos usuários serem encaminhadas para o serviço de convivência e fortalecimento de vlnculos do Centro de Referência
de Assistência Social do território em que moram;

• 80% das f;lmnias de usuários, com renda per capita de até 'l4 salário mlnimo ou renda mensal lotai oe até 03 salários minimos
serem encaminhadas para irlserção ou atuallzaç:io do Cadastro Único;

• 100% das fammas acompanhadas inseridas no Sistema informatizado disponibilizado pala Gestão da politica de assistência
social do municipio.

4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
4.1- CONCEDENTE (REPASSE)

META JAN F MA AB MAl J
Exercício R$8..500,oo R$ 8,500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 RS 8.500,00 R$ 8.500,00
2018

A A OUT N V OEZ •
Exercicio \\ I

2018
R$ 8.500.00 R$ 8.500.00 R$ 8.500,00 RS 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00

4.1,1-TOTALGERAL CONCEDENTE: R$102.00Q,QO

4.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão Orçamentârio.: 27000 - Fundo Municipal de Assistência Social;
Unidade O mentâria: 27001 Fundo Municl I de Assistência Social Fun - o: 8. Assistência Socíal; C.

~. S ÍlI"'"
BALNEARIOCAMBORIÚ. CAPiTAlCATARINENSE DO TURISMO ~ \.\10 ~~.,f$J:\..'3S 1

Rua Dinamarca, 320 IBairro das Nações. se ICep 88.338-900 IFone; 47 3267.7000www.balneari~~~~~mt:P ~O ~~1
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Subfunçao: 244 - Assistência Comunitária; Programa: 4033 - Garantindo o Sistema Único de Assistência ~
Social _SUAS;Ação: 2.123 - Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil
- FMAS;Despesa: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos; Fonte de
recurso: 100000 - Recursos Ordinários.

5 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS MENSAIS
5.1-Receltas Previstas 5.2-UNIDADE 5.J..VALOR UNITÁRIO 5.4. TOTAl.

Repasse mensal de recursos fmanceiros Monetária RS 8.500,00 Rsa.SOO,DO

IS_1_1-TOTALGERAL RECEITAS: RS102.000,OO

5.5-Despesas Previstas 5.SoUNlDAOE 5.7-VALOR UNITÁRIO 5.8. TOTAL

AssIstente Social (rnlnimo 30 hofas semanais) 1 RS 3.000,00 RS 36.000,00

ProfissiOnal de nlvel superior entre as seguintes categorias 1 R$ 3,000,00 RS 36,000,00
profissionais: psicólogo, terapeuta ocupadonlll, pedagoga/o
ou olltralo profissional que atenda a nec;essldade do selViço
ofertado, conforme Resolução 17 CNAS/201 1. (mlnlmo 40
horas semanais)

Serão 02 profissionais de psicologia. sendo 20 horas
semanais cada orofissional

ProfissionaiS de nivel médio: agente social etou assistente 1 RS 1.300,00 R$15.600.00
admInistrativo (40 horas semanais)

Gasto Administrativo (até 15% do valor tolaQ 1 RS1200.oo R$ 14.400.0000

15.1.2 -TOTAL MENSAL DE DESPESAS: R$ 8.500,00 ]

BALNEÁRIOCAMBORIÚ~ CAPITALCATARINENSE DO nJRISMO
Rua Dinamarca, 320 J Bairro das Nações- SC ICep 88338-900 I Fom'!: 47 3267.7000 Yo'WW.~ln~arioca.mborlu.s"go\l.br
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6-OBSERVA ÓES GERAIS

Todas as ações desenvolvidas pela ase para o desenvolvimento das ações relacionadas à
parceria, devem estar pautadas pela Politica Nacional de Assistência Social (PNAS) e pela Norma
Operacional Básica (NOS/SUAS), como também, demais normativas e regulamentações que
norteiam o funcionamento dos serviços, programas, projetos e beneficios socioassistenciais como
politica pública de defesa e garantia de direitos.

Além do atendimento aos itens 1.4.1 e 1.4.2 a asc deverá, sempre que identificar a demanda, fazer
os encaminhamentos, dos usuários e suas famflias. para a rede de selViços socioassistenciais da
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, quando for o caso, como também, para as
demais politicas públicas de defesa e garantia de direitos implantadas na rede municipal.

UDo Carlos Franzoi

residente da AMA Litoral

BAlNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 IBairro das Nações - se ICep 88.338-900 IFone: 47 3267.7000 www.balneariQ.gl.!!lboriu.sc..&.o~b.!
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Anexos do Edital 002/2017 -FMAS

Balneári .. se, de outubro de 2020

Uno Carlos Franz j
Presidente da Ama Litoral

<Y) Defendo () indeferido

-Gestor de parceria
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Rua Dinamarca, 320 IBairro das Nações - se ICep 88.338-900 IFone: 47 3267.7000 www.bal_n~griOCêlmboriu.sc.go~.bJ:
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ESTADD DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMA LITORAL se
OBJETO: atendimentos socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com
Transtorno do Espectro Autista, durante o ano de 2021
VALOR TOTAL DO REPASSE: RS 102.000,00 (cento e dois mil reais)
PERíODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

JUSTIFICATIVA

1) Considerando as especificidades da Lei nO 13.019/2014 quanto à inexigibilidade
do chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seu artigo 31 que dispões que: "Será
considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre
as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto do plano de
trabalho ou quando as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade espedfica( ...r;

2) Considerando ainda o Decreto Municipal 8.489/2017, em seu artigos 23 e 24, que
dispõe acerca do dever do Administrador Público Municipal de justificar a ausência do
chamamento público, dando amplo conhecimento para que aqueles que se sentirem
prejudicados possam apresentar sua impugnação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
extrato a ser publicado em diário oficial;

3) Considerando que o município de Balneário Camboriú faz parte da Região
Metropolitana de Foz do Rio Itajaí, no litoral norte do estado de Santa Catarina, Brasil. Conforme
dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística possui uma população estimada
em 2019 de 142.295 habitantes, sendo o 11° município mais populoso do estado e o 2° menor
em área total. Com relação a criança e do adolescente, conforme documento Diagnóstico da
Situação de Crianças e adolescentes do município de Balneario Camboriú/ setembro 2018, a
qual traz informações do Censo 2010 que Balneário Camboriú possui 28.058 crianças e
adolescentes ou seja 26% da população total.

4) O elevado número de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista, a
fim de oferecer um tratamento de acordo com as necessidades e assim fazer a diferença na vida
de cada um. Salienta~se que o autismo é uma alteração que afeta a capacidade de comunicação
do individuo, socialização/interação social e comportamentos repetitivos/estereotipados, sendo
que um é diferente do outro, de acordo com as caracteristicas apresentadas.

5) Considerando ser a AMA Litoral SC a única entidade da cidade que dispensa
tratamento e a atender as necessidades dessas crianças e adolescentes e suas famílias na
defesa e garantia de seus direitos, e possui instalações adequadas para os atendimentos
propostos:

Diante do exposto, solicito que:

1. TORNE-SE PÚBLICO esta justificativa, levando em consideração o plano de
trabalho anexo, para que havendo outra instituição que comprove igual competência e,
manifeste seu interesse;
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2. ENCAMINHEM~SE os documentos mencionados nos arts, 14 e 24 do Decreto
Municipal n° 8489/2017 à Comissão de Seleção de Parcerias, Secretaria de Controle
Governamental e Transparência Pública, à Procuradoria Jurídica e à Secretaria de
Articulação Governamental para devida manifestação.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL

Não havendo nenhuma impugnação quanto à formalização desta Parceria, o TERMO DE
COLABORAÇÃO será assinado pelos envolvidos, a partir do 5° dia da data da publicação do
extrato da Justificativa no diário oficial, para que se produza os efeitos legais dele esperados.

Balneário Camboriú, 08 de dezembro de 2020.

Christina Barrichelo
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
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•
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: AMA LITORAL se
CNPJ: 08.825.23310001-35

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DIvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se â situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parâgrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <htlp:llrfb.gov.br> ou <htlp:llwww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RF8/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:17 do dia 29/10/2020 <hora e dala de Brasilia>.
Vâlida até 27104/2021.
Código de controle da certidão: CD8B.28A7.057F.B392
Qualquer rasura ou emenda invalidarâ este documento.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome(raz~o~o~iall:

CNPJ/CPF:
AMA LITORAL se
08.825.233/0001-35

(Solicitante sem Inscrição no Cada5tro de Contribuintes do ICMS/Se)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados
da 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 dividas 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 leg~l:
Numero d~ certidão:
Data de emissão:
Validade (lei n~ 3938/66, Art. lS8,
modificado pelo artigo 18 d~ lei n
lS,SlO/11.);

A autenticidade desta certidão
http;/ /www.~ef.sc.gov.br

Lein~ 3938/66, Art. 1S4
2OO14(113374914S
29/10/202008:20;04

28/12/2020

deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço;

E.te documl!nto foI assinado dlgltalml!ntl!
Impresso em: 29/10/2020 08:21:18
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Data: 29/1012020

Requerente: AMA LITORAL SC Código: 144780

Identificação do Contribuinte

Nome: AMA LITORAL SC Côdigo: 144780

Endereço: RUA SAO PAULO, 470 - ESTADOS

Municipio: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88339-025

CNPJICPF: 08.825.233/0001-35 UF: SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

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 â verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.b r>,

BALNEARIO CAMBORIU, 29 de outubro de 2020.

Código de Controle da Certidão: 2020169481

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://www.balneariocamboriu.sc.gov.b


Página

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMA LITORAL se (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ, 08.825.233/0001-35
Certidão nO: 28141477/2020
Expedição: 29/10/2020, às 08:30:33
Validade: 26/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no
CNPJ sob o n° 08.825.233/0001-35, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 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.

vuvidas e sugestões: çndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br


25111/2020 Consulta Regularidade do Empregador
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CAI A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição: 08.825.233/0001-35
Razão Social:AMA UTORAL 5C
Endereço: R SAO PAULO470 I ESTADOSI BAlNEARIO CAMBORIU / se /88339-025

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: 12/11/2020 a 11/12/2020

Certificação Número: 2020111202123497191600

Informação obtida em 25/11/2020 13:56:11

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

hUps:/lconsulta-erf.caixa.gov.br/consultacrf/pagesJlistaEmpregadores.jsf 1/1

http://www.caixa.gov.br


AMA mORAL se
Associação de Pais e Amigos do Autista

Utilidade Publica Municipal-lei n~ 49n/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual. lei n'l 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei nll 2.129/27/05/2013
CEBASPortaria N!!62.de 27/05/2005

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMA UTORAL 5C
REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, em primeira chamada às
dezenove horas e a segunda chamada às dezenove horas e trinta minutos, reuniram-se em
Assembleia Geral Ordinária na sede da AMAutoral 5C, Associação de Pais e Amigos do Autista,
sita a rua dois mil e oitenta no centro de Balneário Camboriú, os membros associados na
instituição. O Presidente Uno Carlos Franzoi deu as boas vindas aos presentes e deu inicio a
Assembleia Ordinária para a escolha da diretoria. Da mesma forma, o presidente explanou a
respeito da prestação de contas das atividades desenvolvidas do exercício do ano de 2017/2019.
Previamente analisadas e aprovadas pelo conselho fiscal. logo o presidente justificou novamente
que votação da diretoria não ocorreu em maio 2019, pois houve alteração do Estatuto, sendo que
se baseamos no Estatuto antigo. Em seguida, o presidente deu inicio ás eleições da diretoria
executiva. Não havendo manifestação o presidente fez a indicação de alguns nomes, os quais
foram aclamados por votação. Assim, foi eleITa a Diretoria, com a seguinte composição:
Presidente: Uno Carlos Franzoi, corretor de seguros, Nacionalidade Brasileiro, casado, portadora
da cédula de identidade n9 1.045.373-37 e inscrito no CPFsob nº 558.923.969-91, residente a
Avenida Brasil,nº 3590, apto 901, bairro Centro, Balneário Camboriú/SC; Vice-Presidente: Claudia
Rocha dos Santos, corretora de imóveis, divorciada, portadora da cédula de identidade nº
34664366 e inscrita no CPFsob n2 564.241.750-91, residente à rua 1001, n2235, apto 54 Bairro
Centro,; Primeira Seaetária: Greice Hoeller, vendedora, Nacionalidade Brasileira, casada,
portadora da cédula de identidade n2 4486400 e inscrito no CPFsob n2 052.488.319-03, residente
na Rua 906, n2130, apt, bairro Centro - Balneário Camboriú/5C; segunda Seaetária: Ana Lúcia
Rodrigues Motta, do lar, Nacionalidade Brasileira, casada, portadora da cédula de identidade nº
8044729864 e inscrito no CPFsob 633.455.100-06, residente a rua 1500, n1352, apt 101, bairro
centro - Balneário Camboriú /SC; Primeiro Tesoureiro: Eduardo Engler da Frota, corretor de
imóveis, Nacionalidade Brasileiro, casado, portadora da cédula de identidade n2 5014207798
SSP/RSe inscrito no CPFsob n2 559.744.730/00 residente à rua 224, n285, apto: 301, bairro Meia
Praia - Itapema/5C; segunda Tesoureira: Geovana MichelleGonçalves üns Reichardt, professora,
Nacionalidade Brasileira, casada, portadora da cédula de identidade nº 32541023 e inscrito no CPF
sob 022.812.349-67, residente a rua Araranguá, n2637, bairro Municípios - Balneário Camboriú
/5C; Conselho Fiscal foram eleitos James Cley Corrêa, profissão professor, Nacionalidade
Brasileira, casado, portadora da cédula de identidade nº 4/r-3.059.603 e inscrito no CPFsob n2
920192349-04, residente a rua Brás Cubas, n2 111, apto: 103, bairro Parque dos Bandeirantes -
Balneário Camboriú/5C; Milene Raquel Germani Becker, profissão do lar, Nacionalidade Brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade nf!7743511 e inscrita no CPFsob nf! 023.658.360-38,
residente a rua Bahia, n2 213, bairro Estados - Balneário Camboriú/SC; Paloma Ariane Moeller e
Silva, auxiliar administrativa, Nacionalidade Brasileira, divorciada, portadora da cédula de
identidade n2 4626767 e inscrito no CPFsob n2043.809.109-46, residente a rua Dom José, n220,
bairro Vila Real - Balneário Camboriú/5C; e como suplentes foram eleitos IIca Araújo Harbs
Couto, profissão do lar, Nacionalidade Brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n2
4536489 e inscrito no CPFsob n2 050.247.429-74, residente a rua 990, nº283, apto:l01, bairro

Rua2080,n°51,Centro- BalneárioCamboriú/SC.Fatle: (047)3264- 0244
CNPJ: 08.825.233/0001-35

E-mailamalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com

mailto:amalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com
egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight



t.=r.1UlOS E"D - - .~-
;,..... ........A:3& ':, ti>..

AMA UTORAL SC ('j /,',;' ¥; '.~-:'
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Centro - Balneário Camboriú/SC; Mareei de Oliveira Niechel, atendente, Nacionalidade Brasileira,
casado, portadora da cédula de identidade n~7.732.787 e inscrito no CPF sob nº 028.049.940-07,
residente a rua Bahia, n!!213, bairro Estados, Balneário Camboriú/SC;. Ficou então decidido por
todos que o mandato da Diretoria e do Conselho Fiscal será de vinte e quatro meses, iniciando,
portanto nesta data e encerrando no dia dezoito de setembro de dois mil e vinte e um. Tomando
posse, os novos diretores agradecem a confiança, e o presidente em exerocio da por encerrada a
reunião ás vinte ho e arenta e cinco minutos.

U Cf'CarlosFranzoi Greice Hoeller

Presidente Primeira Secretária

13 • novembro d. 201'Of;lUf~.Balndrlcl C
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Rua 2080, n° 51, Centro - Balneário Camboriú/SC. Fone: (047) 3264 -0244
CNPJ: 08.825-233/0001-35 •

E-mail amalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com
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No dia vinte de novembro de dois mil e dezenove às dezenove horas, na '.~~" .i,. r-: •.~ \
da unidade da AMA Litoral se. reuniu-se a diretoria da instituição para resolver; ~~ p "'0 "6)
os assuntos pertinentes a mudança de local, visto que o imóvel, onde estão \ 1.::;:..-.;
situados foi solicitado pelo proprietário que vai retomar a residir novamente no ~
seu imóvel. Sendo assim, após varias buscas de novos imóveis, encontrou-se
uma casa ampla, com ótimo espaço a qual foi escolhida por unanimidade por
toda a diretoria para a nova sede da AMA Litoral SC. Desta forma a partir do
dia dezenove de dezembro de dois mil e dezenove. a nova sede da instituição
estará localizada na rua São Paulo, nO 470, Bairro dos Estados, na cidade de
Balneário CamboriúlSC. O Presidente Uno expos ao presentes de que o novo
local necessita de. reforma para as adequações de funcionamento da
instituição, mencionando de que os valores provavelmente pelos orçamentos
apresentados uttrapassem os valores de setenta mil reais.. Em seguida a
coordenadora da instituição eatia, comentou a respeito do processo judicial de
n' 50013491520174047208 que tramita na 2' Vara Federal de ltajai-SC e onde
a empresa S&A Participações e Negócios Ltda tem interesse na aquisição
deste precatório, sendo assim, todos os presentes por unanimidade entraram
em concordância e optaram para que se firmasse contrato e cedesse os
precatórios para esta empresa ,visto que o valor acordado ficou de cem mil
reais. Esses valores segundo o Presidente Uno serão transferidos para a
instituição através de dois depósitos. O primeiro de quinze mil reais e após a
assinatura do contrato o restante do valor, que é de oitenta e cinco mil reais,
fechando desta forma o valor combinado. O Presidente colocou que essa seria
a única opção para que se obtivesse o recurso de imediata para a reforma,
visto que várias outras tentativas de levantar o valor foram tentadas, como a
vaquinha on line, que alcançou o valor de três mil seiscentos e setenta e oito
reais e ou empréstimo bancário que ficou inviável pois seria somente para
pessoa física. Portanto essa opção do adiantamento do acordo do precatório
foi oque se teve de solução palpável para que pudéssemos realizar as
refo s ecessárias no novo espaço e assim darmos andamento ao nosso

t. m mais para o momento o Presidente Uno deu por encerrada a
o s vinte horas e trinta e dois minutos.

•



- t:.IITl!IIJOtl'e ~lIma •••.1I111nna
orI••••tl. RI~lltrol CI••• _ I'''"GU NIIUl'III • dllntll'lll;e ••• Tlllo!•• I "'-,

KAIlA CRISTNA DA ,.Il.VA. ll!Imr intiMO
Rui Im, 11«1,c."' •.•••&""""0 CImb<lrtQ.,e, lI83:JO~18-(41) 2D33~.

~1.1>cC!lglllall.com
5' A O EMREQISTRODEPESSOAJUROrCA

Proloc ,005522 Oata:06JtJ5I2020 vrO:OOO8 o 8:2!'
Registro: 008249 Dllta:13J05f2020 LMo:A-047 Folha:1 7
O~lIdade: Int.5ll'llJ r Naturen: ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
20.11.2019

t!:tentante:AMA LITORAL se. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
-~ ~ ISOO:O s•., 1st.ct05

SO!loDigttal eleFi.call2.lçlo do tipo lunto. FSDJt821-8FYK
Corlflnt o. d'dos do.o em htlp:/fulo.ljsc.jln.btl

ti .13 de mllo d. 2020

r/t
KNlUo CRlS'TlNA DA YA. 01'101 trln.

\."tks carva •.~
A\\an6en Autorizado
E.scre"el'lte

•



AMA UTORAl se
Associação de Pais e Amigos do Autista

Utilidade Publica Municipal -lei n2 4977/26/02/2008
Utilidade Publica Estadual- Lein215.642/28/11/201l
Utilidade Publica Federal -lei nl! 2.129/27/05/2013
CEBA5Portaria Nº62, de 27/05/2005

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Atesto para os devidos fins, e para que surta seus efeitos legais, que a Associação de Pais e
Amigos do Autista - AMA Litoral se, inscrita no CNPJ sob o nº 08.825.233/0001-35, endereço: Rua
São Paulo, nº 470, Bairro Estados, Balneário Camboriú/SC, encontra-se' em pleno e regular
funcionamento, atuando de acordo com suas :rtldares estatutárias, bem como executa suas
atividades superior a 12 meses. '\

Atenciosamente,

alneárlo Camboriú C, z..E.-, --J~v_l~tk de 2020

Il'\OOIll'iSIl'~CIlEIlW
Nilson Fredenco Probsl

Vereador

RUõ3São Põ3ulo,n° 470, 8õ3irrodos Estados - Balneário Cambariú/SC - Fone: (047) 3264 -0244
CNPJ: 08.825.233/0001 -35
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AMA LITORALse
Associação de Pais e Amigos do Autista

Utilidade Pública Municipal - lei n2 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual-lei n2 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei n2 2.129/27/05/2013
CEBASPortaria N'?62,de 27/05/2005

L

LISTAGEM DOS ATENDIDOS - AMA LITORAL

DEZEMBRO 2020

usuÁRIo NASe -'
ADRIELGOULART 10/05/2013

AIKEN ARTHUR RIBEIRONOVAE5 10/11/2013

ALANA GODOY SILVEIRA 08/11/2006

ÁLVARO FEUPEDE PAULA DA 51LVA 21/08/2014

AMANDA SERPACHERNICOSKI 28/0S/1988

AMORA CEcfLIA VEIT DA SILVA 02/12/2016

ANDRIEL HENRIQUE CREMONTI N. RODRIGUES 08/05/2017

ANTONI N1NCKMORO 21/03/2016

ANTHONY MOElLER E SILVA 03/04/2012

ANTÕNIO MIGUEl LEAL FRANCA DE PAULA 28/06/2017

ARADIA MAZIA BARREIROSDE AtEXANDRI 04/03/201S

ARTHUR JOSÉCAVALHEIRO BERTOtO 11/04/2017

BENJAMIM TOBIAS DA COSTA 01/08/2014

BERNARDOREYPORTNOI 08/03/2009

BRAYANHENRIQUE DOSSANTOS 03/02/2017

CASSIANESAULA RIBEIROPERRI 23/01/2009

D'AlESSANDRO DIAS MINUTO 06/01/2009

DANIEL AGOSTINHO VICTORERO 27/01/1996

DANIEL DESENA NUNES 12/01/2015

DANIEL NICLEVISKDEOLIVEIRA GONÇALVES 25/01/2006

DANIEL VICTOR PIRESPEREIRA 30/08/2001

DAVI ALEXANDREALMEIDA 03/01/2009

DAVI BEUTING SEVERO 03/08/2011

DAVI COSTAROCHA 26/031201S

DAVI MATHEUS STOSKIDE FRANÇA 16/11/2015

OIOGOCOUVOOOS CASA lS/12/2011

EOIELOURENÇODECARVALHO 20/0212009

EfRAIM HENRIQUE DOSSANTOS PEREIRA 01/06/2014

ELIEZERCHAVESPAESLANDIM SEAAPIÃO 23/06/2016

EMANUEL GONÇALVESBUZZO 03/02/2012

£NIO COSTANAPP 09/08/2016

ERIKNATHAN DA SilVA 06/06/2012

FÁBIO HENRIQUE FIRMINO MOllNARI 15/01/2009

FELIPEFElIX 1s/01/2014

FELIPEGABRIELDA SILVA 02/10/2010

FERNANDO GABRIELSPROTE 16/0212008

Rua 5ão Paulo, n° 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/5C - Fone; (047) 3264 - 0244
CNPJ; 08.825.233/0001-35

E-mail amalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com

mailto:amalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com
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GABRIELAVILA DEOLIVEIRA OB/03/20B

GABRIEL DOMBROSKI MOROSOV 23/01/2001

GABRIEL FERNANDESPRIM OB/OS{2016

GABRIEllUIZ PEREIRAANDRADE 2l{02/201S

GABRIELSCHAlLENBERGERDESOUZA 29{12/1999

GABRIELSILVA DESOUZA 06{06/Z011

GABRIELZANCHIETA BORGES 11/12/2008

GA8RIELA KREISCH 28/03/1998

GUilHERME BONIFÁCIO GRISARD 13/05/2006

GUilHERME CAVALHEIRO DOS SANTOS 10/04/2009

GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA MANSKE 24/07/2007

GUSTAVO KOlM BARICHElO 22/04/2005

HECTORAUGUSTO FERREIRAMACHADO 07/04/2010

HENRIQUE BRllUNGER 22/09/2016

IGOR DOS SANTOSMIGUORINI 09/06/2003

ISABELLACOUTO 16/01/200B

ISABElll PEREIRAUMA 04/01/2013

JEAN CARVALHO DECAMARGO 05/08/2009

JEAN FERNANDO DEOLIVEIRA JUNIOR 27/05/2013

JOÃO BATISTABRONZATTl OLIVEIRA 05/09/2012

JOÃO GABRIEL RIBEIROFERREIRA 05/05/2011

JOAQUIM DE ALMEIDA NUNES 31/12{2014

JOS~EDUARDO DEOLIVEIRA DA COSTA 11/11/2013

!OYCE MANUELA PEREIRA 23/01/2008

KAlElANTUNES FERREIRA 27/05/2008

LAURO MARCOS PIPPERJUNIOR 06/11/2009

LEONARDO ASSUNÇÃO MARTINS 04/06/2010

LEONARDO TEllOR CARDOZO MARTINS 2Oj01/Z011

UNO CARLOSFRANZOI JUNIOR 27/03/1990

lIV AGATHA CARVALHO 19/06/2017

lORENZO STEIN 05/06/2012

I LUCASEDUARDO VARGAS DORNellES 04/05/2005

LUCASNORBERTOCAMPOS 04/09/1998

ILUCIANA AllAGA FUENTES 29/05/2015

MARTlNA MACHADO HENEBERG 26/09/2013

MATHEUS STURMERAMANDIO 06/01/2015

MATHIAS BECKERNIECHEl 06/02/2014

MAXJANDTVICENTE 1S/01{1999

MIGUEL ANTONIO SANTO SANCHES 27/10/2012

MIGUEL DOSSANTOSALVES NOGUEIRA OS/02/2013

Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 - 0244
CNPJ: 08.825.233/0001-35

E-mail amalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com

mailto:amalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com
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MIGUEL FERNANDO FERRAZ 01/09/2015

NÁTAlY MAYARA REICHARDT 27/05/2002

NOAH 50SA MATOS 28/07/2015

PAULO AlfREDO WA TANUKI VASCONCELLOS 24/01/2009

PAULO HENRIQUE nOCK ARRUDA 30/07/2013

PEDROHENRIQUE BORGESDO AMARAL 15/01/2012

PEDROYOHAN BISCAIA 24/11/2014

RENAN DECASTRO 03/01/2006

SAMUEL DA SILVA 05/12/2014

SAMUEL SILVA DESOUZA 10/07/2007

SOFIA TABOROA 00 AMARAL 22/10/2009

SORAVACOATI AMARANTE DA ROSA 11/04/2011

THAlfS MIGUEL 005 SANTOSAVllA LOPES 18/05/2014

THAVNÁ GABRIELtY LEMESCORREA 23/11/2003

THIAGO DECASTROMOREIRA DA SILVEIRA 27/08/2012

VICTOR HUGO VAZ 10/08/2010

VINIcIUS RODRIGUESMOTTA 27/08/2004

WllLlAM DAVID SANABRIA 26/07/2014

Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados. Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 - 0244
CNPJ: 08.825.233/0001-35

E-mail amalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com

mailto:amalitoralsc@hotmail.com-amalitoral.blogspot.com
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Memorando 40.074/2020 ~} ~~t~1J/
De: Fernanda Trindade Alves da Silva Setor. SCGTP - DCCC - CS - Comissão de Seleção ,~
Despacho. 2: 40.074/2020
Para: SCGTP - DCGC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos AC: Marilia Coelho
da Rosa
Assunto: Processo AMA-FMAS para 2021

Balneário Camboriú, 08 de dezembro de 2020.

Conforme artigo 35, V, da Lei Federal 13.019/2014, segue o parecer:

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

o mérito da proposta está em conformidade com a modalidade adotada, visto ser um Termo de
Colaboração, onde há transferência de recursos, atendimento socioassistencial de defesa e garantia de

_ireitos para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias, porém não cita ser aditivo, apenas
no termo de prorrogação.

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

Contempla justificativa do fundo, porém a mesma não cita o aditivo.

3) Da viabilidade de sua execução e a verificação do cronograma de desembolso;

A proposta de plano de trabalho se mostra viável a sua execução.

4) Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da
execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da
execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;"s fiscalizações serão feitas através da tomada de contas pela Secretaria do Desenvolvimento e Inclusão
Social, através do Fundo Municipal de Assistência 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.

5) Da designação do gestor da parceria;

Foi designado a senhora Haydée Assanti, matrícula n° 7.609, gestora da parceria.

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

Foi designada Comissão de Monitoramento e Avaliação através do Decreto Municipal de 9.786 de 2019.

Conclusão: Esse parecer é procedente a aprovação com ressalvas da minuta do Termo de Colaboração e
do Plano de trabalho, necessitando acrescentar, comprovante de residência, listagem dos membros,
estatuto, ata.

hllps:/lbc.1 doc.com.brl?pg=docl ..••ia&hash=A 1B13B852E514BD8E2081 F64&ild=1 1/2
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Fernanda Trindade Alves da Silva
Técnico pedagógico

Prefeitura de Balneário Gamboriu l1Doc

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 883J8..900. 1Doc' W'hW.1doc,com.br

Impresso em 05/01/2021 16:53:35 por Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." • Dwight Eisenhower
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Memorando 7: 40.074/2020

De: Antonio J. - PRGR - GACPJ

Para: SCGTP - DCCG - Departamento de Controle de Convênios e Contratos. Ale Marília R.

Data: 09/12/2020 às 16:41 :21

Setores envolvidos:

PAGA - DIST, SeGTP. OCCC, STC, PRGA - GACPJ, SCGTP - DCCC - DP, SCGTP - DCCC - CS

Processo AMA-FMAS para 2021

,,'C_ '.",0, I
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Antonio Cesaria Pereira Junior
Procurador

Nos termos do inciso VI do artigo 35 da lei 13019/14, aprovo o presente
procedimento, ressalvando porém a necessidade de justificar (art.59 da lei
13.019/14) se a entidade vem cumprindo de modo satisfatório o plano de trabalho e "
prestando contas corretamente. 1
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Código para verificação: D326-C806-5826-A 1E1
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Prezados,

~-i~1/.,-;> ~ ~.i\
Memorando 40.074/2020 Ã BA'LíJ&R,í!f '2r\~.G -,~\

~CAMBO~_
De: Haydee Izabel Assanti Setor: SCGTP - OCCC - OP - Divisão de Parcerias \-- I
Despacho: 9: 40.074/2020 "-- I
Para: SCGTP - DCCC - CS - Comissão de Seleção

Assunto: Processo AMA-FMAS para 2021

Diante do monitoramento e avaliação realizado por meio de visita à sede da Associação e de análise de Relatórios de
Atividades apresentado pela OSC durante todo este atípico ano, constatou-se que a parceria foi executada de
maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, com adaptações em função da pandemia do novo
Coronavirus, atingindo os resultados almejados.

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, observa-se que em análise à sua evolução,
considerando que a meta prevista de evolução foi de atingir o objeto descrito no Plano de Trabalho, conclui-se que
'oram atendidas em todos os meses da parceria, ainda que com a situação de pandemia do novo Coronavirus, a
entidade se adequou a novos métodos de atendimentos, atuando também on-line, de acordo com os relatârios de
atividades apresentados pela Entidade e juntados às prestações de contas financeiras, mensalmente.

As prestações de contas, todas aprovadas, encontram-se publicadas no Portal de Transparência da Prefeitura.

Haydee Assanti
Assistente Administrativo. Matricula 7.609

Gestora de Parcerias Lei 13.019 .Decreto nO8643/2017

Prefeitura de Balneário Camboriú • R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338.900 • 1Doc' WNW.1dOC,com.br

Impresso em 05101/2021 16:52:05 por Marília Coelho da Rosa. Coordenadora

"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você:. Cynthia Kersey

hIlPS://bc.l doc.com.brl?p9=docJvia&hash=31 e9A795C091 B4C2ED6A 73E9&itd= 1 111



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIADE DESENVOLVIMENTOE INCLUSÃOSOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

••.• p."(~flr~~,.

A 6ALNEARIO
,~~ CAMBORIl)

3' TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 00112018
• FMAS /TC 014/2 01 6. PMBC.

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

O MUNIClplO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurldica de direito público interno,
com CNPJ n° 83. 102.285 I 000 1-07, estabelecido na Rua Dinamarca, N° 320, por
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, através do Fundo
Municipal de Assistência Social, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, neste ato representada pela Sra. Anna Christina Barichello, Secretária e
CPF nO 757.039,559-04 e a Associação de Pais e Amigos do Autista, inscrita no CNPJ
sob nO.08.825 .233/000 1-35, com sede à Rua 2.080, nO 51 - Centro - Balneário Camboriú,
doravante denominada (o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo
Sr. Uno Carlos Franzoi, Presidente, residente na Av. Brasil, nO3.590, AP 901 - Centro -
Balneário Camboriú, CPF nO558.923.969-91 , resolvem celebrar o presente 3°TERMO
ADITIVO ao Termo de Colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n°
10 1, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual, na Lei n° 13.0 19, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo
administrativo n° 20 17028422 . mediante as cláusulas e condições seguintes:

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

I. DA ALTERAÇÃO DE PRAZO: Ficam acrescidos 12 (doze) meses conforme plano de
trabalho anexo;

11• DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da Parceria R$
102.000,00 (cento e dois mil reais), passando o valor global do repasse à entidade
constante no Termo de Colaboração para R$ 305.999,70 (trezentos e cinco mil
novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos) , alterando o valor global de
repasse de recursos pelo municipio , que fica distribuído conforme novo Plano de trabalho
anexo a este 3°Termo aditivo.

egoncalves
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ESTADD DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
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111.DA ALTERAÇÃO DAS METAS: Ficam alteradas as metas que passam a vigorar
juntamente da prorrogação deste Termo de Colaboração, con!.<2rme constá no n9vo Plano
de Trabalho anexo, sendo este peça indissociável deste referido termo.

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentãrio: 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 Organizações da Sociedade
Civil - FMAS Despesa: 281 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem

Fins Lucrativos ,
Fonte de recurso: 100.000 - Recursos Ordinários.

v - Ficam mantidas as demais disposições contratuais.

E, por estarem justa s e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03
vias de igual teor e forma. para que poss prod ir os devido~ efeitos legais.

Balneârio Camboriú, 18 de dezembro d

\

Anna Christina Barrichello - Secret ria de Oesen 01 imento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Socia

o Autista. AMA Litoral SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIADE DESENVOLVIMENTOE INCLUSÁOSOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL

,-o ~~E'Flr\,l~'"n SALN£ARIO
i?S CAMBORlú

EXTRATO ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CMAS PMBC TC 014/2018

o Município de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e
Inclusão Social, considerando de interesse público e relevância social, torna pública a
assinatura do Segundo Aditivo para prorrogação do Termo de Colaboração eMAS PMBC
Te nO014/2018, por Inexigibilidade, nos termos do art. 31 da Lei Federal nO13.019/2014,
com a asc Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral se, entidade sem fins
lucrativos para o projeto de atendimentos socioassistencial de defesa e garantia de
direitos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, durante o ano de 2021, no
valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) a ser repassado conforme critérios do
plano de trabalho em anexo ao termo.

o Termo de Colaboração completo estará disponível no endereço eletrônico:

http://controladoria.balneariocamboriu.sc .QOv.br

Balneário Camboriú - se, 08 de dezembro

A a Chri tina Bar .chello
Secretária e Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestora do Fundo Municipal dos Direitos a Criança e do Adolescente

http://controladoria.balneariocamboriu.sc
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