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

FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA - Decreto 8.48912017 Art. 24

1 - DADOS DA MINUTA
1.1 • SecrNariMou Fundo

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - Fundo Municipal dos Direitos da
Crianca e do Adolescente.
1.1 - Ge~lor da Parceria U • !laIa:

Haydéc Assanti 25 de novembro de 2020

1.4. Fonna de Contralação: 1.5 - Termu de Parceria:

XEdital de Chamamento ( ) Termo de Fomento
o Inexibilidade (x) Termo de Colaboração

o Dispensa ( ) Acordo de Cooperação
1.6 -IDEJ\'TIFlCAÇAO DO OBJETO:

Atendimentos interdisciplinar para 54 vagas na AMA Litoral, referente ao projeto
Reabilitação de crianças e adolescente que possuem Transtorno do Espectro Autista,
durante o ano de 2021, confonne plano de trabalho apresentado.

1.7 _CARIMBO £ ASSISATURA GESTOR liA I.ft _CARI:\1BO E ASSlSATl!RA GESTOR [lO FUSIJO OU
PARCERIA SECRETÁRIO

li P
Haydêc Assànli - ~atricula 7.609
Gestora de parcerias - Decreto n° 8643/2017

2 - COMISSÃO DE SELEÇÃO
2.1 - An~li~e da Forma de Contl"lllaçJi.o: 2.2. AnlÍli~e do Tremo de ParcHia:

O Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
2..1.0bsen.açõrs:

2.4 _Assinatura.
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1. ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
lEI 13.019/2014

FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA ~ Decreto 8.48912017 Art. 24

3 • SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA
3.1 _Análi$c da Forma de Conlntaç:1o: 3.2 - Análise do Termo de Parceria:

O Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado Q Reprovado
2.3.0bscrnçõf'l:

3..3 • Assinaturas

4. SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO
4.1 • Análi,e da Forma d. Contralaçio: 4.2. Análise do Termo de Parceria:

O Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
4.3 - Obscrv.çõ~:

4.3 - Assinatura.
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1. ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRID CAMBORIÚ
lEI 13.019/2014

•

FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA~ D&Tcta 8.489/2017 Arl. 24

CHECKUST

QUANDO A FORl\IA DE CO~TRA TAÇÃO FOR rOR EDITAL DE CHAMAMEJ'I,;TO:
I. Fonnulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;
2. Minuta do EDITAL DE CHAMAMENTO, contendo como anexo: a minuta do lermo de fomento, termo

de cobboração ou acordo de cooperação c plano de trabalho preenchidos.
085: O processo deverá ser encaminhado à comissão de seleção via protocolo geral do município.Após
<lprovação devera ser fcita a publicação do edital de chamamenlo em sítio oficial na internet. Após 30 dias a
comissão de seleção irá providenciar o processo de seleção para escolha da Organização da sociedade ,ivii. Após
a sckção, poderá ser assinados o termo ou acordo com a organização selecionada.

QUAl'IiDO A FORMA DE CONTRATAÇÃO FOR POR INEXIGIBILIDADE DE CHAMAi\IENTQ:
I. Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;
2. Justificativa da INEXIGIBILIDADE, assinada;
3. Minuta do termo de fomento, lermo de colaboração ou acordo de cooperação e plano de trabalho

preenchidos;
4. Documentaçâo da entidade.

08S: Q processo deverá ser encaminhado à comissão de seleção via protocolo geral do municipio. Após
aprovação deverá ser feita a publicação do extraio da inexigibilidade, aguardar 5 dias e poderá ser assinado o
termo de fomento. termo 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 13.019/2014 Art. 32 e 38)

QUANDO A l,'ORMA DE CONTRATAÇ'\O FOR POR DlSPEXSA DE CIIA:\lA.\1ENTO:
I. Formulário para Aprovação de minuta, preenchido c assinado;
2. Justificativa da DISPENSA, assinada:
3. Minuta do temlO de fomenlo, termo de ,olaboração ou awrdo de cooperação e plano de trabalho

preenchidos;
4. Documentação da entidade.

ORS: O processo deverá ser encaminhado à comissão de seleção via protocolo geral do município. Após
aprovação deverá scr feita a publicação do extraiO da inexigibilidade. aguardar 5 dias c puderá ser assinado o
termo de fomenlo, temlO de colaburaçãu o acordo de cooperação. Após assinatura do tcm1U uu acordu, ~crá
necessário publicar o extrato do tcono ou acordo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.019/2014 Art. 32 c 38)

I I



AMA LITORALse
Associação de Pais e Amigos do Autista

Utilidade Pública Municipal-lei nº 4977/26/02/2008
Utilidade Pública Estadual - lei nº 15.642/28/11/2011
Utilidade Pública Federal-lei nº 2.129/27/05/2013
CEBA5Portaria Nº62, de 27/05/2005

Balneário Camboriú SC, 03 de novembro de 2020

Oficio 060/2020

AlC - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ~ Douglas
Aguirre

Senhor Presidente!

A AMA Litoral - Associação de Pais e Amigos do Autista, CNP] 08.825.233.0001-35,

instituição sem fins lucrativos, busca oferecer os atendimentos com a equipe interdisciplinar para

crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista através do projeto: Reabilitação á

crianças e adolescentes que possuem Transtorr:.o do Espectro Autista.

Nesse sentido, solicitamos o Termo de Aditivo do projeto Reabilitação á crianças e adolescentes

que possuem Transtorno do Espectro Autista para o ano de 2021.

Desde já agradecemos á atenção,

AMA LITORAL. se
OCI!ÇÀODEPIJ\ E""GOl 00.wtlSTA
CNPJ:08.825.233/0001-35

UTlUDADE PÚBUCA - DECRETO 49n

Data: 03/11/2020

RuaSão Paulo, n° 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 - 0244
CNP!,08.825.233/0001-35

E-mail amalitoralsc@hotmail.com-amalitora1.blogspot.com

mailto:amalitoralsc@hotmail.com-amalitora1.blogspot.com
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1 - PROPONENTE - OSC

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

TERMO DE ADITIVO

PLANO DE TRABALHO

1.1.ENTIDADE PROPONENTE: Associação de 1.2. CNPJ: 08.825.23310001.35
Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral SC

1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua São Paulo, n 470, bairro dos Estados - Balneario
Camboriú SC. CEP 88339-025

• Houve alteração do endereço da sede .

1.4- CIDADE: 1.5- U.F: 1.6- DATA 1.7- DDDITElEFONE: (47) 3264-
Balneário SC DE 0244
Camboriú CONSTITUiÇÃO: 1.8- E-MAil:26/01/2007 amalitoralsc@hotmaiJ.com

1.9- SITE:

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da 1.11- CPF: 558.923.969-91
OSC): Lino Carlos Franzoi 1.12-C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR:

1.13- ENDEREÇO DA OSC: Rua São Paulo, n0470, Bairro Estados, Balneário Camborili;
'\SC

1.14- CIDADE: 1.15- U.F: 1.16- CEP: 1.17- DDDITElEFONE: (47)
Balneário SC

1.18- E-Camboriú
MAl L:catiafranzoi@hotmail.com
1.19-SITE:

1
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mailto:L:catiafranzoi@hotmail.com
egoncalves
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

2 - DESCRiÇÃO DO PROJETO

3.1 - TíTULO DO PROJETO:

Reabilitação á crianças e adolescentes
possuem Transtorno do Espectro Autista.

3.2 - PERíODO DE EXECUÇÃO:

Início: (Previsão em
que dia/mês/ano):01/01/2021

Término: (Previsão em
dia/mês/a no ):31 /12/2021

3.3 -IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Atendimento interdisciplinar á (54) cinquenta e

quatro crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista- TEA do município

de Balneário Camboriú SC na AMA Litoral SC.

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

o município de Balneário Camboriú faz parte da Região Metropolitana de Foz do

Rio Itajai, 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 110 município mais populoso do estado e o 20

menor em área total.

Com relação a criança e do adolescente, conforme documento Diagnóstico da

Situação de Crianças e adolescentes do município de Balneário Camboriúl setembro

2018, a qual traz informações do Censo 2010 que Balneário Camboriú possui 28.058

crianças e adolescentes ou seja 26% da população total.

Nesse sentido, uma das questões que vem preocupando a população

Catarinense, bem como nível municipal e também enquanto instituição, é o elevada

2
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,
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA
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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 indivíduo, socialização/interação social e comportamentos

repetitivos/estereotipados, sendo que um é diferente do outro, de acordo com as

características apresentadas. Quanto antes for diagnosticado é possível realizar o

tratamento/estimulação adequada, de acordo com cada caso/especificidade, com vista

atingir um nível de desenvolvimento que consiga ter maior autonomia, melhora na

comunicação, interação social e comportamentos.

Diante disso, através do levantamento realizado em 2007 junto ao município,

verificou-se o alto índice de pessoas com Autismo na cidade e região. Assim foi

inaugurada a AMA Litoral SC em 2007 no municipio de Balneário Camboriú SC,

buscando oferecer atendimento interdisciplinar à crianças e adolescentes com

Transtorno do Espectro Autista e apoio à suas famílias.

Nesse sentido, o projeto visa dar continuidade ao atendimento interdisciplinar á

54 Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista na AMA Litoral SC em

Balneário Camboriú se, oferecendo assim um atendimento/tratamento adequado de

acordo com as particularidades de cada caso, tendo como objetivo contribuir na

qualidade de vida, autonomia, promoção de saúde e bem estar, além de colaborar no

processo de habilitação e reabilitação da saúde e interação/inclusão social, bem como o

apoio a suas famílias. Assim busca-se oferecer atendimento de psicologia, fisioterapia,

terapia ocupacional, fonoaudiologia e outros, a fim de contribuir na garantia dos direitos

dos mesmos e fazer a diferença na vida de cada um como sujeitos de direitos.

Desse modo, enfatizamos a importância de dar continuidade aos atendimentos

que vem sendo realizados na AMA Litoral com o objetivo de prezar pela eficiência dos

serviços realizados, com profissionais qualificados e capacitados com experiência na

questão do autismo que fazem a diferença nos atendimentos que vem sendo realizados

3
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
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pela instituição. Além da AMA litoral é uma instituição de referência na questão do

autismo, a qual buscamos sempre aprimorar o serviços prestados, bem como

transformar vidas.

3.5 NÚMERO DE ATENDIDOS E RESULTADO ESPERADO:

O projeto prevê o atendimento de 54 crianças e adolescentes diretamente e

indiretamente o apoio as famílias elou responsáveis. Nesse sentido pretende realizar o

atendimento clínico com a equipe interdisciplinar uma vez por semana ( de acordo com

cada dificuldade e particularidade de cada caso), a qual desenvolve atendimento

individual, em grupo/coletivo, atividades externas, entre outras, objetivando auxiliar no

desenvolvimento infantil, autonomia, habilidades, que envolve as questões do autismo,

desde a interação, comportamento, comunicação, conhecimento de mundo, entre

outros, contribuindo assim na promoção da saúde, processo de habilitação e

reabilitação, qualidade de vida e bem estar, bem como a questão da inclusão social.

3.5. METODOLOGIA DE TRABALHO

o respectivo projeto terá duração de um ano, 12 meses, a qual será realizad

na AMA Litoral~ unidade Balneário Camboriú se, sendo que pretende dar

continuidade no atendimento á 54 crianças e adolescentes de 0- 18 anos que

possuem diagnóstico Transtorno do Espectro Autista.

Nesse sentido haverá o pagamento da equipe interdisciplinar formada por

Psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogas, fisioterapeuta, serviços gerais,

secretária, coordenadora, assistente social (130 e férias), psicólogo voltado ás famílias

(130 e férias), sendo que a equipe interdisciplinar busca oferecer o tratamento adequado

de acordo com a particularidades de cada caso, oferecendo assim o suporte e apoio de

todos os profissionais, contribuindo assim na garantia dos direitos dos mesmos. Além do

4
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mais busca-se dar continuidade a parceria realizada com a Secretaria da Educação na

cedência de profissionais de educação fisica, música e pedagogia/educação

especial/psicopedagogia a fim de dar o suporte nos atendimentos na AMA Litoral e

contribuir na qualidade dos serviços presados.

Para ter acesso aos atendimentos, pode ser pela busca espontânea da família em

procurar o serviço com a documentação e o laudo médico, pode ser atraves de

encaminhamentos da rede. Salienta-se que caso haja a suspeita de autismo conforme

verificado pela rede e/ou médicos especializados a equipe da AMA Litoral aplica

algumas testagens/avaliações e também encaminha para a médica(o) psiquiatra para

avaliar e assim realizar um trabalho articulado e dar o laudo médico de acordo com a

situação que se apresenta.

O atendimento prestado inclui a triagem e/ou acolhida particularizada ou coletiva

a fim de realizar a anamnese a fim de identificar as potencialidades, habilidades,

dificuldades, para melhor trabalhar com cada um de acordo com cada caso e assim

contribuir no processo de autonomia e protagonismo social.

Nesse sentido a criança é atendido por diferentes profissionais, de acordo com a

dificuldades/necessidades apresentadas, tendo duração do atendimento

aproximadamente 30 minutos. Salienta-se que os atendimentos são organizado através

de uma escala/tabela de horários de cada criança, a qual passam por mais de um

profissional (de acordo com as dificuldades apresentadas), bem como participam de

atividades grupais. É importante salientar que a equipe realiza o estudo de caso e avalia

e verifica-se as necessidades e dificuldades para poder determinar os atendimentos com

cada especialidade e quantidade de dias (uma ou duas vezes na semana) da semana.

Além do mais é realizado os atendimentos individuais e em grupos com os

profissionais citados de acordo com cada caso, atendimento/atividades externas, além

de todo o trabalho com as famílias, buscando assim trabalhar questões voltadas ao dia a

dia, vivências, bem como para superar as dificuldades apresentadas que envolvem

desde a interação, comunicação, comportamento, entre outros. Tem momentos que

5
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pretende envolver também a família nas atividades propostas.

Reforçamos novamente que os atendimentos serão oferecido uma e/ou duas

vez na semana, de acordo com a necessidade de cada caso, atendimento de

psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física,

psicopedagogia/pedagogia, fonoaudiologia, musicoterapia e a equipe psicossocial

para apoiar as famílias. O método/forma de trabalho utilizado é através da abordagem

Integrativa Social, que trabalha e avalia de acordo com as características e

dificuldades apresentadas, além da articulação com diversas áreas profissionais.

Salienta-se que conforme as crianças atingem o desenvolvimento adequado

(conforme avaliação de toda a equipe clínica), a criança elou adolescente dá alta do

serviço, a qual é feita a devolutiva para a familia, a qual é chamado crianças e

adolescentes que está na lista de espera para atendimento.

Ressalta-se que uma vez na semana (dia todo) a equipe se reúne para discussão

de casos e reunião com a equipe, bem como nesse dia a equipe de profissionais está

disponível para momentos com as famílias, escolas, a fim de repassar informações em

relação a evolução, orientações, dificuldades encontradas e troca de ideias de cada

caso, a fim de haver melhores resultados.

Além do mais é oferecido apoio as famílias através de orientaçõe

acompanhamento familiar, encaminhamentos de acordo com as necessidades, grupos

com as familias, tendo como objetivo haver troca experiências, empoderamento das

famílias, discussão de temas que fazem parte do dia a dia, bem como falar sobre a

questão do autismo.

Assim, buscamos cada vez mais realizar um trabalho bem articulado entre família

e escola, através de orientações, grupos, capacitações como forma de haver melhores

resultados.

Em contrapartida a instituição fornecerá os materiais para serem trabalhados de

acordo com as especialidades de cada área.

Desse modo, através do respectivo projeto, busca.se oferecer atendimentos

6
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interdisciplinar á crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista que são

atendidos na AMA Litoral buscando fazer a diferença na vida das crianças e

adolescentes com autismo atendidas no projeto, auxiliando assim no processo de

habilitação e reabilitação, qualidade de vida e bem estar dos mesmos, bem como no

apoio as suas famílias.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

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

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

4.1 - META 4.2 - ESPECIFICAÇÃO! 4.3 - INDICADOR FíSICO 4A-DURAÇÃO

LOCALIDADE UNIDADE QUANTIDA INIcIO TÉRMINO \,"DE
Atendimento PSICOLOGIA/AMA 03 3300 OIDE 31 DE

de LITORAL PROFISSIONAl ATENDIM JANEIR DEZEMB
PSICOLOGI S ENTOA0 ODE RODE

A ANO 2021 2021
FONOAUDIOLOGW 03 3300 OIDE 31 DE

Atendimento AMA LITORAL PROf[SSIONAI ATENDIM JANEIR DEZEMB
de S ENTOA0 ODE RODE
FONOAUDI ANO 2021 2021
OLOGIA

Atendimento TERAPEUTA OI 1500 OIDE 31 DE
de TERAPIA OCUPACIONAL / PROFISSIONAL ATENDIM JANEIR DEZEMB
OCUPACIO AMA LITORAL ENTOA0 ODE RODE
NAL ANO 2021 2021

7

L



•.••• PREFEITURA

~ BALNEARIO
" ' '" CAMBORlU'~""50*~

,
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

crn.dCQ
B,lt"""'rlO Cambcn'"

Atendimento
de

FISIOTERA
PIA

FISIOTERAPIAI AMA
LITORAL

OI 1500
PROFISISONAL ATENDIM

ENTOA0
ANO

OI DE
JANEIR
ODE
2021

31 DE
DEZEMB
RODE
2021

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

4.5 -ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM
EXECUTADOS PELA OSC (contrapartida e
contrapartida financeira, se houver)

4.6 -
UNIDADE

4.7 - QUANTIDADE

Atendimento interdisciplinar á crianças e
adolescentes com Transtorno do Espectro Autista.

atendidos 54 atendidos

Pagamento dos profissionais, 13° e férias/ encargos
sociais e despesas administrativas.

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

~ .
Indicadores Qualitativo:

\• Desenvolver as habilidades/potencialidades de cada cnança elou adolescente

atendido na AMA Litoral de acordo com a particularidade de cada caso;

• Melhorar a articulação entre AMA, família e Escola com visa contribuir no

desenvolvimento escolar e social.

• Minimizar as dificuldades e auxiliar na inclusão da pessoa com autismo no meio

escolar,

• Realizar orientações, atendimento adequado para a criança e a família com visa

contribuir na garantia dos direitos;

• Melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo e suas famílias,

• Acompanhar e encaminhar aos serviços necessários, garantir os direitos e incentivar

8
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pela busca de melhores condições e alternativas,

• Contribuir no processo de habilitação e reabilitação a fim de contribuir na melhoria da

qualidade de vida e bem- estar.

Indicadores quantitativos

• 54 crianças e adolescentes - atendimento interdisciplinar e individual

• Proporcionar as (54) famílias dos atendidos orientação, acompanhamento,

empoderamento familiar, encaminhamentos conforme a necessidade a fim de

contribuir na garantia dos direitos;

• 15 avaliações/ano - realizar diagnóstico de crianças e adolescentes com suspeita do

TEA;

• 12 escolas- oferecer suporte para as escolas, onde as crianças e adolescentes atendidos

na AMA frequentam a fim de haver a inclusão e boa adaptação.

• 50% de participação efetiva de usuários e famílias nos grupos ofertados

• 75% de presença nos atendimentos individuais

• 50% de participação nos atendimentos de clínicos externos com usuários e famílias

• Lista de presença dos usuários e/ou suas famílias, com assinahlra, confirmando a

participação nas atividades realizadas (atendimentos, reuniões, grupos, oficinas e

intervenções).

• Relatório de execução de atividades realizadas, agenda dos profissionais e/ou

atividades (com datas e horários)

• Fotos

• Prestação de contas

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

\

I
I

9 I
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5.1 - CONCEDENTE (REPASSE)

META' JAN FEV MAR ABR MAIO JUN

R$
R$ R$ R$ R$Exercício 13.529,0

31.930,53 31.930,53 31.930,53 31.930,53 R$ 31.930,S3
2021 6

META JUL AGO SET i OUT NOV DEZ

R$
R$ R$ R$9S.12S,3

Exercício 31.930.S
31.930,S3 31.930,S3

R$48.710, 4(salário
R$21.809,722021 3 , 17 +adiantame

i nto 13')

5.1.1 - TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 434.618,56

512 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA'..

S.2 - PROPONENTE (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, QUANDO HOUVER)

META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN

Exercício R$O,OO R$O,OO R$O,OO R$ 0,00 R$O.OO R$O,OO '\2020

META JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Exercício R$O,OO R$O,OO R$O,OO R$ 0,00 R$O,OO R$O,OO
2020

IS.2.1-TOTAL GERAL PROPONENTE: R$ 0,00

10
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6 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

6.1 - Receitas Previstas 6,2 - UNIDADE 6,3 - VALOR UNITÁRIO 6.4- TOTAL

Repasse mensal de Monetário R$13.529,06 R$13.529,06
recursos financeiro janeiro
2021

Repasse mensal de Monetário R$ 31.930,53 R$255.444,24
recursos financeiros
Fevereiro a setembro de
2021

Repasse mensal de monetário R$48710,17 R$48.710,17
recursos financeiros
outubro 2021

Repasse mensal de Monetário R$95.125,34 R$95.125,34
recursos financeiros
novembro 2020

( salário +adiantamento
13° salário)

Repasse mensal de R$ 21.809,n R$21.809,n
~recursos financeiros

Dezembro 2020

( Salario+13°+férias)

Orçamento anual 2021= R$ 434.616,55

TOTAL: 434,618,55

16.1.1 - TOTAL GERAL RECEITAS: R$434,618,55

6.5 - Despesas Previstas 6.6 - UNIDADE 6,7 - VALOR 6,8 - TOTAL
UNITARIO

lt
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COORDENADORA
140h (8h as I2h e das 13:30h

as 17:30h)
R$ 3.330,46 R$ 46.119,74SECRETÁRIA

140h (8h as I2h e das I3:30h
as 17:30h)

R$ 1.559,92 R$21.243,29FONOAUDIÓLOGA
120h vespertino_C13:30h as

I7:30h)

R$ 1.613,89 R$21.937,93FONOAUDIÓLOGA
12Gh vespertino_C13:30h as

I7:30h)

R$ 1.598,08 R$21.780,53PSICÓLOGA
1

R$ 1.569,03 R$22.225,28FISIOTERAPIA
140h (8h as I2h e das 13:30h

as I7:30h)
R$ 2.599,21 R$ 35.061,72FONOAUDIOLOGA

140h (8h as 12h e das 13:30h

~

as 17:30h)
R$ 2.623,79 R$35.585,04PSICÓLOGA

1
R$ 2.599,46 R$35.585,08 ,

PSICÓLOGA
1

R$ 1.553,49 R$22.114,49FAXINEIRA
12Gh matutino (8h as 12h)

R$ 958,61 R$12.642,58TERAPEUTA
1OCUPACIONAL

40h (8h as 12h e das 13:30h
as I7:30h)

R$ 2.870,96 R$38.473,79ASSISTENTE SOCIAL
140h (8h as 12h e das 13:30h

as 17:30h (Pag. 130 e ferias)
R$ 3.059,95 R$3.059,95

12
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PSICÓLOGA DA FAMÍLIA 1(Pag 13' e ferias) R$ 1.401,58 R$1.401,58
SECRETÁRIA 140h (8h as 12h e das 13:30h

as 17:30h) (Pag. 13' ferias) R$ 1.207,96 R$1.207,96
Despesas: contador, telefone,

Váriosenergia elêtrica, água, material
de limpeza, material de
escritório, transporte,
alimentação, IPTU. R$ 25.682,93

Encargos Sociais: IRRF, INSS,
FGTS, PIS R$ 90.496,67

TOTAL: R$
434.618,55

!6.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 434.618,55

7 - OBSERVAÇÕES GERAIS

8 - DECLARAÇÃO

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

• Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são
membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, 111da
Lei n'13.019/14);
• Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei n°
13.019/2014;
• A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria,
conforme as vedações dos artigos 38 a 41 da Lei n013.019/14;
• A organização não tem dívidas com o Poder Público;

13
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• Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei
n"13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e
não incorrendo em nenhuma das vedações legais;
• A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de
documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social,
comprovantes de residência e outros) e que os apresentará administração pública quando
solicitado e antes da assinatura da parceira, para fins de conferência;
• A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como
proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a
administração pública não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional;
• A organização prestará contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporário pela
concedente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;
• A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações
comerciais e legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que
atende às convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes;
• A associação receberá 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, 03 de novembro de 2020.

AMA LITORAL. se
OQ!çlO DE PAIS e AMIGOS DO .IJJTISTA
CNPJ: 08.825.233/0001-35

UTlUOADE puaLICA. - DECRETO 4977
DATA: 03111/2020

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO ( INDEFERIDO ( )

Balneário Camboriú - SC, 03 de novembro de 2020.

14
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Responsável pelo órgão reI? s dor de recursos
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Memorando 38.164/2020 BAL EA z
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De: Marilia Coelho da Rosa Setor:SCGTP- DCGC- Departamento de Controle de Con êp1a&-e-~- .
Contratos
Despacho: 3: 38.164/2020
Para: SCGTP - DCGC - DP - Divisão de Parcerias AC: Haydee Izabel Assanti
Assunto: Processo AMA-FMDCA 2021 Balneário Camboriú/SC, 02 de Dezembro de 2020

Boa TardeI Análise da Comissão de Seleção.

Venho através deste informar que após análise de documentação identificamos a falta da Justificativa de
inexigibilidade do Fundo, bem como solicitamos a regularização sobre o Aditivo, visto que no envio consta Segundo
aditivo e na Proposta Primeiro Aditivo. Aguardamos as devidas atualizações para deferimento. Atenciosamente,

Art.

Marilia Coelho da Rosa
oordenadora

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900. 1Doc' W«oN.1doc.com.br

Impresso em 05101/2021 17:29:50 por Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

-Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo: - Henry Ford

https:/lbc.1doc.com.brI?P9=doclvia&hash=600682D1740B88929B664A86&ild= 1 1/1
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Despacho' 5: 38.16412020 __ "'jffj:í
Para: SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos AC: Marilia Coelho I

daR~a I
Assunto:Processo AMA.FMOCA2021 BalneárioCamboriúfSC,02 de Dezembrode2020

I

Balneário Camboriú, 02 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 adotadaj

O mérito da proposta está em conformidade com a modalidade adotada, visto ser um Termo de
Colaboração, onde há transferência de recursos, para Reabilitação á crianças e adolescentes que possuem
"ranstamo do Espectro Autista.

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

A proposta se identifica com interesse do município no atendimento interdisciplinar à (54) cinquenta e quatro
crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. TEA do município de Balneário Camboriú se
na AMA Litoral se
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. Todavia, verificamos os salários e surgiu
uma divergência nos valores de profissionais com a mesma função, solicitamos portanto uma verificação
nesses valores, em vista dos mesmos não estarem claros. Verificar se há crédito orçamentário disponivel,
pois não há informação no Plano de Trabalho.

) 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;

As 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 Haydeé Assanti, matrícula n° 7609, 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.

hltps:/lbe.1 doe.com .brl?p9"'dodvia&hash"'OD9AAE52DFBA 12E258FO 15DB&itd'" 1 1/2
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Conclusão: Esse parecer é procedente a aprovação da minuta do Termo de Colaboração com r
pois não consta assinatura no Plano de trabalho e na Justificativa do responsável pelo Fundo.

Fernanda Trindade Alves da Silva
Técnico pedagógico

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca. 320, Nações, CEP 88338-900' lDoe' WW'N,1dOC,com,br

Impresso em 05/01/2021 14:04:01 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,' - Owight Eisenhower

hltps:/lbe.1doc.eom.brnpg=doclvia&hash=OD9AAE52DFBA12E258F015DB&itd=1 212
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De: ~ntonio Cesaria Pereira Junior Setor: PRGR • GACPJ • Gabinete Dr. Antonio ceSári~e~~~:
Junior •••~
Despacho: 8: 38,164/2020 .
Para: SCGTP • DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos
Assunto:Processo AMA.FMDCA2021 BalneárioCamboriú/SC,04de Dezembrode 2020

No despacho 5 foram apontadadas algumas pendências que devem ser regularizadas.

Tratando-se de uma renovação, deve a administração verificar e justificar se a parceria vem sendo cumprida
regularmente, bem como a prestação de contas.

No demais, aprovo o procedimento.

Antonio Cesaria Pereira Junior
Procurador

Prefeitura de Balneário Camboriu - R. DInamarca, 320, Nações, CEP 88338-900 .1Doc. www.1doc.com.br

Impresso em 05/0112021 17:30:28 por Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

"As criticas são a motivação para o sucesso." - Vítorio Furusho

hnps:llbc.1 dOC.COffi.brf?pg =doclvla&hash=6B50F2783E35FF13F6307 A95&itd=1 1/1
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Memorando 2: 38.164/2020

De: Gislaine L. • SCGTP • DCCC • CS

Para: SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

Dala: 02112/2020às 09:29:59

Setores envolvidos:

SCGTp. OCCC, SeGl? - DCCC. DP, SCGTP - DCCC - CS

Processo AMA-FMOCA 2021

Bom dia! Vimos através deste informar que após analise de documentação identificamos a falia da Justificativa de
inexigibilidade do Fundo, bem como solicitamos a regularização sobre o Aditivo, visto que no envio consta Segundo
aditivo e na Proposta Primeiro Aditivo. Aguardamos as devidas atualizações para deferimento. Atenciosamente,

Dl
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Código para verificação: A 19F-B6D5-87CB-954F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

~ FERNANDA TRINDADE ALVES DA SILVA (CPF 007.XXX.XXX-95) em 02/12/2020 09:30:34

(GMT -03:00)
Emitido por: Suo-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doe)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do Iink:
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Memorando 11: 38.164/2020

Em resposta ao despacho 05.

De: AnnaB. - STC

Para: SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos - Ale Marilia A.

Data: 08/12/2020 às 11:12:06

Selores envolvidos:

PRGR - DIST, SCGTP - DCCC, STG, PRGA - GACPJ, SCGTP - DCCC - DP, SCGTP - DCCC - es, GAP - DIA

Processo AMA-FMDCA 2021

Prezados!

Considerando a necessidade das ações continuadas desempenhadas pelas Organizações da Sociedade Civil, é de
interesse do Municipio que seja aditivado o contrato oriundo do Edital de Chamamento Público nO 004/2019, com a
finalidade de parceria enlre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, através do FMDCA e as Organizações da
Sociedade Civil (OSes). Baseado no diagnóstico da necessidade de aplicação das verbas do Fundo da Infância e da ~
Adolescência, pois se faz necessârio manter as ações jâ desempenhadas, baseadas no diagnóstico atualizado no ~
ano de 2018 e aprovado pelo CMDCA. Em relação a entidade propositora ao objeto "Atendimentos interdisciplinar L.Lo
para 54 vagas na AMA Litoral, referente ao projeto Reabilitação de crianças e adolescente que possuem Transtorno .,...
do Espectro Autista, durante o ano de 2021, conforme detalhado no Plano de Trabalho e chancelado pelo Conselho ~
de Direitos. ~

~

Anna Christina Barichel10
Secretária

m
I

I
I
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N"013/2019

Minuta do Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração que entre
si celebram a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por
intermédio da Secretaria Desenvolvimento e Inclusão Social e a
OSC Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral SC

O MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público interno,
com CNPJ n' 83.102.285/0001-07, estabelecído na Rua Dinamarca, n' 320, por
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, doravante denominada
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada por Anna Christina
Barrichello, Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, CPF 757.039,559-04, e a
Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral SC, inscrita no CNPJ sob nO,
08.825.233/0001-35, com sede na Rua 2.080, n' 51, Centro, Balneario Camboriú,
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo
presidente Lino Carlos Franzoi, CPF 558.923.969-91, residente na Avenida Brasil, 3.590,
apt. 901, Balneário Camboriú, resolvem celebrar o presente TERMO DE
COLABORAÇÃO, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nO101, de 04 de maio
de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual,
na Lei nO 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo administrativo
n0013/2018 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente aditivo do Termo de Colaboração, decorrente de chamamento
público tem por objeto o projeto de reabilitação à crianças e adolescentes que
possuem Transtorno de Espectro Autista, atendimento interdisciplinar a cinquenta
e quatro (54) crianças e adolescentes com TEA do município de Balneário
Camboriú, durante o ano de 2021,conforme detalhado no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

a) publicar o respectivo extrato da parceria no meio oficial de publicidade da
administração pública, contemplando neste a designação do gestor do Termo de
Colaboração;

b) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, sendo
que, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar
competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao
local de aplicação dos recursos;
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Highlight
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c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à
comissão de monitoramento e avaliação designada;

d) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os
beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação
e no ajuste das metas e atividades definidas;

e) designar um gestor da parceria;

f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo,
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas
responsabilidades;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;

h) instaurar tomada especial, ante a constatação de evidências de irregularidades na
execução do objeto da parceria;

i) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e
operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o
objeto;

j) aprovação do plano de trabalho;

k) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade V \
civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em \
meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu
conteúdo;

I) apresentar termo de empréstimo e cessão dos bens, materiais ou objetos que serão
submetidos à Organização da Sociedade Civil, a qual devera certificar o recebimento
destes, assumindo o compromisso de devolução no estado inicial, se for o caso;

m) indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentãria para execução da
parceria;

n) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e
operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o
objeto;

o) emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da
administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria;

p) fornecer plataforma eletrônica para a prestação de contas e todos os atos que dela
decorram, permitindo a visualização por qualquer interessado. Enquanto não for



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

implementada pela Administração Pública a plataforma eletrônica, as prestações de conta
se darão por meio físico.

11- DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) apresentar prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de
Colaboração;

b) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos
em que exerça suas ações banners que apresentem todas as parcerias celebradas com o
poder público, contendo, no que couber, as informações requeridas no parágrafo único do
art. 11 da Lei n° 13.019/2014 e serviços disponibilizados pela organização a comunidade
através deste Termo de Colaboração;

c) dar livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas, do controle
interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às
informações referentes aos instrumentos de transferências previstas pela Lei n° 13.019,
de 2014, bem como aos locais de execução e guarda do objeto;

d) zelar pela integridade física dos bens, objetos e materiais cedidos a título de comodato,
inclusive no que diz respeito às despesas com manutenção, limpeza e reparos, quando
for o caso;

e) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; ~ •

f) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede,
consulta ao Termo de Colaboração, contendo o mesmo de forma integral, assim como o
plano de trabalho;

g) Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes
com recursos provenientes da celebração desta parceria, o bem será gravado com
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da
propriedade à administração pública ou outra pessoa jurídica de igual natureza que
preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da
organização da sociedade civil na hipótese de sua extinção;

h) Manter instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das
metas estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS REQUISITOS
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3.1 - Para celebração do Termo de Colaboração, a organização da sociedade civil deve
comprovar:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social;

II - escrituração contábil de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e
com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

III - ter no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio
de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

IV - experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de
natureza semelhante;

v - possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das
metas estabelecidas.

3.2 - Para celebração do Termo de Colaboração, as organizações da sociedade civil
deverão apresentar:

I - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de divida
ativa municipal;

11- certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa,
certidão simplificada emitida por junta comercial;

111- cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

IV - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO

4.1 - O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelos participes,
de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
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4.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a
administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a
fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira,
qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais
bens;

11- assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade
civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá conforme prazo previsto no anexo Plano
de Trabalho para a consecução de seu objeto.

5.2 - Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da
vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente
vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência retroativo.

5.3 - 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.

CLÁUSULA SEXTA. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados,
até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes
informações e documentos:

I - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

11 - relação de serviços prestados, bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for
o caso; e

III - comprovação, através de lista de presença ou outros meios, do público atingido,
treinado ou capacitado, quando for o caso.

~ 1.° A organização da sociedade civil prestará contas dos recursos recebidos no prazo
de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada mês,
se a duração da parceria exceder um ano.
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9 2.0 A organização da sociedade civil deverá seguir as orientações contidas no manual
de prestação de contas que deverá ser fornecido pela administração pública.

S 3.° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justificativa suficiente.

S 4.° Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento
das normas pertinentes.

S 5.° A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados
alcançados.

S 6.° A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o
montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos
estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração.

6.2 - Os documentos incluidos pela entidade na plataforma eletrônica prevista, desde que
possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão
considerados originais para os efeitos de prestação de contas.
Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da
prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais
que compõem a prestação de contas.

6.3 - A administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da vIsita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relató"o técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão ¥
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e
os resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração.

6.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art.
67 da Lei nO 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das
ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus beneficios;

11- os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

6.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública
observará os prazos previstos na Lei n° 13.019, de 2014, devendo concluir,
alternativamente, pela:
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I - aprovação da prestação de contas;

11- aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

111 - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada
de contas especial.

6.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo
para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

9 1° O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação,
prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

9 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não
havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos
termos da legislação vigente.

6.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo
de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de
diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do item 7.6 sem que as
contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter
sido causados aos cofres públicos; ~

11 - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de\
seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de
mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido
neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

6.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos
e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta
de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

111- irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;
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b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de
trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconâmico;

d) desfalque ou desvio de bens ou valores públicos.

6.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de
contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, sendo permitida delegação
a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

6.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase
recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar
autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de
trabalho, conforme o objeto descrito na parceria e a área de atuação da organização, cuja
mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não
tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

7.1 - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu
término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão
admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração.

7.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com
alteração da natureza do objeto.

7.3 - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária
efetivação de alterações que tenham por objetivo as metas ou o prazo de vigência d
Termo de Colaboração.

CLÁUSULA OITAVA - DAS VEDAÇÕES

8.1 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam,
direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia
ou de outras atividades exclusivas do Estado;

11- prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo
do Estado.

111 - utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho.

8.2 - Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a
organização da sociedade civil que:
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I • não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a
funcionar no território nacional;

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

111 - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será
celebrado o termo de colaboração ou 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;

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
exceto se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente
imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito
suspensivo;

v . tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a
penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

c) execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as normas da lei
federal 13.019/2014 ou da legislação especifica e receber como sanções: advertência,
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, em qualquer esfera da Federação;

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito) anos;

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) 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;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão
ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
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c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

S 1.° Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos
no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que
não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que
precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou
entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.

S 2.0 Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar
parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja
responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente.

S 3.° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no S 20, não serão considerados
débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou
que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em
situação regular no parcelamento.

S 4.° Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e
de políticas públicas.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILlZAÇÕES E DAS SANÇÕES

9.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as norma
da Lei n° 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguinte
sanções:

I - advertência;

li - suspensão temporária da participação em chamamento público e
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

impedimento ~
de governo da

111 - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 11.
Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos li e 111 são de competência do
Secretário Municipal responsável pelo repasse, sendo que a Secretaria de Controle
Governamental e Transparência Pública poderá agir quando observada inércia da
administração pública, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois
anos de aplicação da penalidade.
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9.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação
de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da
parceria.

9.3 -A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração
da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Colaboração poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsáveis somente pelas
obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da
avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a
publicidade dessa intenção, observando a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução
administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico
integrante da estrutura da administração pública;

11 - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,
nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento
apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje
Tomada de Contas Especial.

CLÃUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

11.1 - A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliq m
em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fI a
condicionada â publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual
deverá ser providenciada pela administração pública no prazo de até 20 (vinte) dias a
contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDiÇÕES GERAIS

12.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por
correspondência ou email e serão consideradas regularmente efetuadas quando
comprovado o recebimento;
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II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via email não poderão se
constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no
prazo de cinco dias; e

111- as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como
quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Colaboração, serão
aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO FORO

13.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de
Colaboração, que não possam ser resolvidas peja via administrativa, o foro da Comarca
de Balneário Camboriú - se, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que
forem.

13.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos
partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Balneário Camboriú. 18 de dezembro de 2020 ..

\

\ r

Anna ristína Barrichello
Secre ária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal dos Diretitos da Criança e do adolescente

Uno Gari oi
Presidente da Ass . ~ Amigos do Autista - AMA Litoral SC
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EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO
FMDCA N° 013/2019

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 Primeiro Aditivo para prorrogação do Termo de Colaboração PMBC Te nO
013/2019, por meio de CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2019, Edilal 004/2019/FMDCA,
nos termos do art. 31 da Lei Federal nO 13.019/2014, com a OSC Associação de Pais e
Amigos do Autista - AMA Litoral se, entidade sem fins lucrativos para o projeto de
reabilitação à crianças e adolescentes que possuem Transtorno de Espectro Autista,
atendimento interdisciplinar a cinquenta e quatro (54) crianças e adolescentes com TEA
do município de Balneário Camboriú, durante o ano de 2021, no valor de R$ 434.618,56
(quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis r.entavos)
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.gov.br

Balneário Camboríú - SC, 18 de dezem ro de 2020.

Anna Christina 'rrichello
Secretária de Desenvolvim to e Inclusão Social

Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

http://controladoria.balneariocamboriu.sc.gov.br
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De: Antonio Cesaria Pereira Junior Setor; PRGR ~GACPJ - Gabinete Dr. Antonio Ces p~
Junior "
Despacho: 8: 38.164/2020

Para: SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos
Assunto: Processo AMA-FMDCA 2021 Balneário CamboriúlSC, 04 de Dezembro de 2020

-liI
05f01/2021r

No despacho 5 foram apontadadas algumas pendências que devem ser regularizadas.

Tratando~se de uma renovação, deve a administração verificar e justificar se a parceria vem sendo cumprida
regularmente, bem como a prestação de contas.

No demais, aprovo o procedimento.

-
Antonio Cesaria Pereira Junior
Procurador

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900. 1DOC" www.1doc.com.br

Impresso em 05/01/2021 14:15:29 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: - Owighl Eisenhower

hltps:/Ibc.1 doc.com .br/?pg=doclvia&hash=6B50F2783E35FF 13F6307 A95&itd=1 111
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