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

~

..• PREfEITURA

'i BALNEARlO
~CAM8ORJO

I
O"~'N~-?\I

~I

FORMULÁRIOPARA ;(PROVAÇÃO DEMINUTA. D«reto 8~489!2ÕI7Art.:2~----J I
I - DADOS DA MINUTA
,'limtro do Termo _HISDO

SlImefo do Termll. :\1l~IClPI()FMDCA 004/2019

'l.1 - ~~Ilrj. OuFundo

FMDCA_ FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

" • Geslor da PalTrri.
1.J .IWI: (11112/2020

Sandro katzwind:el da SII\la Rocha
Geslor de Parcerias Mat,11923
Decre!o 962712019

1.4. "'onua dt D;yulgltlo d. Partrna: I.". Inslrumrnlo dr rUferi.:x- Edital de Chamamento O Tenno de Fomento
O Inexigibilidade x- Termo de Colaboração
O Dispensa O Acordo de Cooperação
1.6 .1DE.'"T'F1CAI,.:AO DO OBJETO:

O projeto refere-se à execução de Cursos de preparação a Postulantes à Adoção,
adoção tardia, familias adotivas de modo a atender 40 pessoas, bem como executar 600
Atendimentos (individuais e lou familiares) a 300 pessoas envolvidas no Processo pré e
Pós-Adoção. Além de realizar 11 encontros do Grupão de modo a atender 250 peSsoas e
realizar dois eventos sobre a adoção no ano.

/?
1.7.CARnfR

ASSI~.H~GESTOS:;~ 1.8 .CARnIBO [ ..\s.." ....•,.\TI.RA Gt:..••-rOR DO f1~Nl)O Ol"
SE("RETÁRIO

é ~./~~~~~~.,/

2 - CdMISSÃO DE SELErÃO
-'3

2.1 • .-\~ IIKd. Fonnl de DlH1121~Od. Pllreerla: U -An'li~e d" In<'rulr/ento de Pll'feril:
O ~~rovado O Aprovado
O Aprovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Reprovado O Reprovado,
2.3 • ObKn'I~/ln:

•

BAl.HEAAIO UMIlOIIIU. CAPITAL ClTAIIIN~HSE Do TUAI$MO
11••••OIn.o~rQ. 320 J ~Irro dai Hi,&e1. se I C'OU.1JHOO \ h",.: 'SS.l U61.1QM' lu: .~~ .11)f>1.1112f>www.bll ••••• ioamborlu.K-lov.bI.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
LEI13,019/2014

J

h2~.'~-'A~",;;"~";;m;';-.----------------------------------i

3 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIAPÚBLICA

.-

3.1 • An'lik d. Fonnl de Di\'u~.flo d. Parteri.:
3.2 - An'li5f 611ln'frumenlo de Pucrril:O Aprovado
O AprovadoO Aprovado com ressalvas
O Aprovado Com ressalvasO Reprovado
O Reprovado

2.J - Obsen'çllts (ClIlI toRdu. pt'll poulbllidldr de rdebraçlo d. parceria com rnsal •.•s, dr"cri o IdmJni.!ltrador público ~U.r 00
UpttlO$ rnul •• dos ou, mediante ato rflrmal. Jlminur •• PITS<'n'I'itO dC'Okl Ufj«IO! Ou IUI ucht!to. AI1 J~'20 d. ui FedcllII1.O1?!2014)

J.J. À.,lnllura,

4 - SECRETARIA DE ARTICULACÃO
4.1• An.tlik d. Fonu. de Dh'ulRlçlo d. hn:rrll:

4.2 - An'li~ do InUrumenlo de Plrcerl_;O Aprovado
O Aprovado

O Aprovado com ressalvas
O Aprovado com ressalvasO Reprovado • O Reprovado

J.J. Ot-rl'l~/In:

Ml.HEÁRIO CAMllOlln). CAPITAL CAJAR1N£N5( 00 Tl)lUSMO
R••• DIno•••.•ra.320 I 8lIbrow NaçOH -se I ~aa.338-!MXI1 f •••••, .55'7 1161.JOllIIFn: .ss'n l~J.1U&WWW..••••Ir>e.t\oc.am_lu .•• _&ov.br
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~ BALNEARIO
~CAM8ORIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
lEI 13.019j2014

FORMVCÁroo PARA APROVAÇÃO DE' MJNuT A:~Deéreto &;48912017Art; U IF a

5 - PROCURADORiA
~'i.l • AajUR dlI Forma dt Divulglçlo d. faruM.;

5.2 - An"b~ do In.trulllcolu de PI~erl.:O Aprovado
O AprovadoiJ Aprovado com ressalvas
C Aprovado com ressalvasC Reprovado
O Reprovado

!i.J -O~nlçlir5:

!Ii-J.,\uinllun,

. CHECKLlST

QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR EDITAL DE CHAMAMENTO:
I) Formulário para Aprovaçllo de minuta. preenchido e assinado;
2) Minuta do EDITAL DE CHAMAMENTO. contendo como anexo: a minuta do termo de colaboração e

plano de trabalho preenchidos.

08S: Os documentos, na ordem descrita. deverllo ser encaminhados à Comissão de Seleçilo via protocolo geral
do município. Após aprovação deverá ser feita a publicação do edital de chamamento em sitio oficial na interneI.
Após 30 dias a comissao de seleçao irá providenciar o processo de seleção para escolha da Organização da
sociedade civil. Após a seleção. a OSC vencedora será convocada para entregar documentos, que serão analisados
pela Comissao de Seleçâo. e se não estiver em situaçâo de impedimento ou vedação. será encaminhado à
Procuradoria Geral do Municlpio para Parecer Jurídico e se este for favorável. poderá assinar o lenno de
colaboração.

QUANDO A fORMA DE PARCERIA fOR POR INEXIGIBILlDADE OU DISPENSA DE
CHAMAMENTO:

BAl.HEÁR10 CAM80RJo. CAPITAL CATARINENS( 00 TU'lISMO
R•••OIM••••,•• , 320 I ~lrrod •• N.ç6ft_ se Ic.p lIll.ll8-9Ollj F"",,: .5547 nu. 10M , ru, .55 41 llf>1.1I1f>www.bIllne.no...mboriu.K.IO¥.b.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
LEI13.019/2014

I) Formulário para Aprovaçl1ode minuta, preenchido e assinado;2) Justificativa assinada da INEXIGIBILIDADE ou da DISPENSA. nos moldes do arts. 30 e 31 da Lei
Federal 13.01912014;

3) Minuta do tenno de colaboração e plano de trabalho preenchidos:
4) Documentação da entidade.

085: Os documentos, na ordem descrita, devemo ser encaminhados à Comissão de Seleção via protocolo geral
do município, Após todas as aprovações necessárias, será encaminhado à Procuradoria Geral do Municfpio para
Parecer Jurídico. Se este for favorável, deverá publicar o extrato da inexigibilidade e aguardar 5 dias. Se não
houver recurso, ou se, hOuver este, for indeferido. a OSC poderá assinar o termo de colaboração. Após assinatura
do tenno, será necessário publicar o extrato do lermo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.019/2014 An. 32 c38)

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

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

Formulários, minutas podem ser encontrados no sile abaixo.
hu D ://"001roladoria. blllDel!noclI mbori u.sc.gov.br:80S0/"nnt ro ladoriaJ231

8ALNEARIO CAMBORil):. CAPfTAL CATAR1~£NSE DO TURISMO
RuaOl""••••,tI. 320IBliftodll N.ç6es.se I "'~IlI.na-'lllO I ,_: .S$41 U61.1OMI f":~".7 Sl.lil.lUl!>_~I •••••ioca",I>oriu.K.CO'>I""
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CEIA - Comissão Estadua' Judiàãria de Adoção
ANGMO .. Associ>çia Nacional do< Grupos de Apoio Á Adoção
CMDCA~Conselho MuniCipal dos Direitos da.Criança e AdoIescmre
ANJOS DA VIDA- Grupo de Estudos c Apoio ã Adoçio Anjos da Vida

Ofício n. 028/2020.
Balneário Camboriú, 10 de novembra de 2020.

NC SR. DOUGLAS AGUIRRE _

PRESIDENTE DO -CMOCA

ASSUNTO: ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO 00 GRUIPO DE ESTUDOS E
APOIO A ADOÇÃO ANJOS'DA VIDA.

".~

Cumprimentando cordialmenle Vossa Senhoria, vimos por meio deste, de acordo com a
orientação da Procuradoria Geral Munidpal e da gestora do FMDCA, SOLICITAR A
PRORROGAÇÃO do objeto do Temia da Parceria FMOCA firmado com o GRUIPO DE
ESrtJooS E APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA, medianle aditivo ao Termo de
Parceria. .

Sendo o que tínhamos para o momenlo, reiteramos nossos
prateslos de elevada estima e considerayão .

•".
• •'"1

J'
.1

"

.'/~/ .'
.~~i ~t{

AVOVIDAL'

PRESIDENTE

" /7 ,
<:1/ I

/.

Rua 1822, n.151Q - CaS31dos Conselhos I BaIrro Centro ~se I CEP: 88.33G-4841 Fone:"55 47 3367.0129
~palr}eilriocambcriy@gmal'.eom

i



MODELO DO PLANO DE TRABALHO
ANEXO IV

•.••W_~
?M.••..,. PREFEITURA

5iil BALNEARIO
~.sCAMBORlO

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 - FMOCA

~elefone: (47) 4"
F99096S81
E-mai!:

bus.vidal@hotmaiI.CO

1- PROPONENTE - OSC. .
/1.1.ENTIDADE PROPONENTE:

1.2- CNPJ: lGrupo de Estudos e Apoio à Adoção Anjos da Vida
10.254.466/0001_77

1.3- ENDEREÇO e CEP:
Rua 1950. nO901. Centro. CEP 88.330.476,
,
..
",.,

1.5- U.F: 1.6- DATA DE 1.7- DDDfTELEFONE:
1.4- CIDADE:
Balneàrio Camboriú anta Catarina ~ONSTITUIÇÃO: 47) 3248.2598~;. .

1.8- E-MAIL:" 3 de março de ~rupoadocaoanjosdavj008. r@hotmail.COm
.9- SITE: www.anjos I
a vlda.com.

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):
1.11- CPF:GUSTAVO VIDAL

36.469.059.30

. 1.12-RG: 3475810
, ,

~SP-SC

,Endereço: Rua 2400.•
1162• apto 301, Centro •

I,..,
Ea'neáriO Camboriú,

;i".- .
C. 88330-414.

.,.
1""

2

mailto:bus.vidal@hotmaiI.CO
http://www.anjos
egoncalves
Highlight



/1.13- ENDEREÇO DA OSC:
I
rua 2000, nO893, Centro. CEP 88.330.466

~-!.l"PREFEITURA
5i:1 BALNEARJO
~CAMBORIO

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 - FMOCA crndca.

~~

ua 406E, nO319. Bairro
orretes. ltapema-SC. CEP
8220000

;Rua 2400,162, apto 301,
~entro, Balneário Camboriú,
SC, 88330-414

SSP ua 902, nO385. Apto 701.
entro Balneário Camboriú_
C. CEP 88330-594

268933-0.
ESP-Pr

.925.202

C

29.380.689-£4

042.305.919-00 4.195.266-9.
SP SC

055.928-009-24

. e Vian Rambo Vidal

,
/1.14- CIDADE:

1.15. U.F: 1.16-CEP 1.17-Balneário Camboriú SC ~8330466: DDDfTElEFONE: (47)
248-2598
1.18- E-MAil:
rupoadocaoanjosdavi

~a@hotmail.com
119- SITE: WWW.anjos,
\:ia vida.com

2 - DADOS ATUALIZADOS 00'3 DIRIGENTES
,l-NOME COMPLETO .2-CPF .3.RGI RGAO 12.4-ENDEREÇO

PEDIDOR RESIDENCIAL
36.469.059.30 75810.SSP_ Rua 2400,162, apto 301,

I C entro, Balneário CambOriú,
C,88330-414

ustavo VidaliI ~.
Unel Eyroff

Matheus Julio Muller
I

'Eloá Regina Oliane 33.145.179-o4 1509082 Rua São Marcos, n0234.I . airro São Francisco de Assis.
amboriú.SC. CEP: 88.340716

iSandra Regina Wisintainer i24.604.299-91 556577 Fua Espanha, nO161. Bairro
Homburg /=!asNações. Balneário

amboriú-SC. CEP 88 338 310
laupia Mansa da . (57.463.849-68 2355414 ~njamim Franklin Pereira,

Encarnação de Negreiros . f,14, apto 702. Bairro São

Uoão. Ita'ai-SC. CEP 88304070
ladimir Marcolin Trautwein 96.102.288-44 17020028.SSPS Rua 3750, nO181..?<mtro.

P ,Balneáno Cambonu-SC" CEP
8330194

J {i/
v - •

t

-.,

http://WWW.anjos
egoncalves
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORfÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
A!JOlESCENTE - CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA crndca.

13aJnoono~

énnino: 31/1212021

3 - DESCRI ÃO DO PROJETO.

.1 - TITULO DO PROJETO:' .2 • PERfoDO DE EXECUÇÃO:
fASSOS D.E A~JOS: ~repara~ão ~~ Inicio: 01/0112021
fostulantes a Adoça0, adoça0 tard,a, fam,"a~
;>dotivas e Atendimento no pós adoção dei
rrianças, adolescentes e seus familiares.

•
a.:!';.- IDENTIFICAÇÃODO OBJETO:

e'frOjelO refere-sea execuçãode Cursos de preparação a Postulantes à Adoção, adOçãj

tardia, famllias adotivas de modo a atender 40 pessoas, bem como executar 60~

I~tendimentos (individuais e lou familiares) a 300 pessoas envolvidas no Processo pré j
rÓS-AdOçãO. Além de realizar 11 encontros do Grupão de modo a atender 250 pessoas e
realizar dois eventos sobre a adoção no ano. 1

I .• _ DESCR'ÇAO 00 PROJETO, I
~

escrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, Justificativa e Inlere$$8 público relacionados à parceria, Incluindo a populaçilo
r.efk:iada diretamente. bem como o diagnóstico da rearldade local e $ElUnexo com as atividades ou metas da parceria:. .

f
.4.1. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA '.

~., Em 2016 o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente da Balneário Camboriú (CMDCA) realizou o Diagnóstico da situaçf1

• ';",ça, "'''''''' ••• "' M"Id,. "' "oi ".""bo, '"' • "'" do""''''''.0; "","ça,,, 'do',,,,,,,,, .,""',_'" dolo"". ,'_ 4
presenta resu/lados positivos em vérias áreas. POrémsinaliza 8 falta de poHticas em outras. Uma delas é a inSlituclonallzaçao das Cl1anças e;

b"~.dO~""", om.m"_ '"' Io""",m •• ",k,,,, ~miU,,,,. I/i Em Balneário Camboriú as crianças do acolhidas em uma instrtlJlçao nAo governamental conveniada ao CMOCA com sede no;r,ild'," ,. C,,"",", '''' """"''''" "oa"'h~" •• """""çaoL;" doAd"""",,, '"' "lá "'" , ""ta om"<',,,. I
." Nem sempre é passlvel que as crianç4l. s/ou &dolescentes pennaneçam com suas famllias de origem. Garantir a prot~o da criança,

em acolhimento e respeitar o seu direito â convivência famniar e comunitária dell9m ser as prioriclades de53e tipo de atendlll1ento. . I
I Do""~o oom" ""'ma,.., TOco•••••• Se"""" " A",'h'"""" "" C,,"'" • Ado~"""" '''''" " "'0,,"' '"
b.••• N.çaO, lo","""",,, '''' """"",, ~mll.", • "'"'''...." ,,""" "" ,,"""'do.. E "'00""" "",, ••• '"' ,,''''' "'''',,",
'amifiares do as bases e a condição necessálÍ3! para o desenvolvimento saudável na formação de identidade e na conslilulçao de sujeito eJ~"'., I
I No'"' '" " ••••" Acolh."",od, ''''' ••••, doAdol.",,,Ioom,,",p'o , •• ,é,,, SO'Sdl,põed, C"", P""ogom, o "'~
do Adolescente

1

que tem por objetivo, respectivamente. acolher temporariamente o adolescente em Situação de risco e encaminhar para a,

~ua cldade de origem e, g8J8ntir os direitos dos adoiescentes Que necessitam da acolhimento, priorizando a convivência familiar conforme!

r'recon:za o ECA. I
No Lar do Adolescente foram acolhidos no exerdcio de 2015, 06 adolescentes, sendo Que 04 haviam sido acolhidos em 2014 e

Çmem2015.Do'''''dO oom'" ,.d", 'o L;" 'o Ado."""". ,,, 06A"'Ih."" O, "Iom".m • t,mlU. ", •• ,,' , 01Ioi'''''''''0 00' "1
pletado 8 maioridade. i
•.'
] A Casa de Passagem e o Lar do Adolescente ficam localizados em sede única. na Rua Dom Miguel, número

48<1:"0 bairro Vila ReaJ, Balneário CamboriúlSC. Contato (47) 3363-4794 e (41) 3367-6802 (FAX)
.. 4



crndco.
~~,j,

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 - FMOCA

. .~'I PREfEITURA
. BALNEARIO
~~CAMBORlO

I Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoça0' - CNA-, há cadastrados 37.388 pretendentes para adoção e 6.969 crianças eJ

'''~'',m'', ~'Mba", paro"oção. "'" "'o ",~" Opahá m,i, """"'d" ••••~dM'''''' doO"""'''''' di'pc'l~i, paro'doçã, I
- Das crianças e adolescentes cadastrados. 4.941 (71%) já esiao disponiveis e 2.048 (29%) eslão villCtJladas

. I No E~'do " S"" C,''",,. há "80 '6.63%)''''"''''',, , 217(3.10%)"'''''''''01''''"" ~'''ba'" "" "oçã0l
lliis 6.989 crianças e adolescentes cadastradas, 1.751 sao crianças com deficiência ou Problemas de saúde, o que COfTesponde a 25,05% do:

1'''1 d, ~,,~"',. AAdoçã,'o Bro,"• ,m ,,,,fio d, ,ro,'" "'''MÓ'', pc. ",",o """"'d"" " '''''. há ''''''' '.,m" ''''''''~
b, ~""" "oi""",,, pa". ''''",." """ paro• 'doçã,. 'm ""'O """ro'o', '"'''''' "lo '''',rofo d'''' 'o '".0 13••
f"''"'o " C""" , " Adol,,~, ••.A _"aç>o "'b", ",",o '''', •• ,'' d~ '" Iome"", "lo V'ro d, ""'d, , J"",,,,,,,,. O""i,,~
gestantes de forma qualificada e garantir um ambiente P~lICOSSOClaIonde possa refletIr fi construir de forma segura, a decisao de errtregar OU!rao

, o filho para a adoça0. As mulheres qu-! Querem doar seus filhos silo estigmatizadas e a censura SOCialque as qualifica muitas lIezes.l

~o .uma pessoa .mé, confunde a doaçao ~ o ao~ndono. São necessárias politlcas PUbl.ÍCasespecifICaS cem equipes preparadas Piif~

,&SS&tIPO de atendmento, bem como InstitUlçAo própna para aCOlher essas mulheles. A hmltaçtlo para exercer a matemidade precisa ser.b d,f,,,",, "",ro , ~'PO~'"I. I
I ( A referida proposta de açao tem por objetivo geral garantir o direito da criança e do adol&$C8nte à convlvênefa familiar e'

comunltaria segura e para tanto é necessário a preparaçao dos postulantes a adoção e das famlllas adotlll3$. Nesse sentido ~r~jalo,re,' , reall%açãod, doia '"- da 'repa •••• o paro """"',n", • ,dOção, 'ntare••• dM am 'dOção Ia,dla a f,
mlH

1
adoth<as,_dando"", m•••• <Wiq",renla)pa"'oIpa_. Além.o ,"n;o. Iodo°'ooIhlm•• 1oa "om,,'h""'anto d" ,ostu'""
~mlodo o "0''''0 da ,_o, o ,<Ojatoai"" 00_," 800{"",OOlo$)ata''''manlo, ""0160100,1'""00,' 06<'0 """'"""
b 300'.''''Ia,) ""''''' '<woM", no ''''''''' da adoçAo'M mh" a '"" lamlli•• , bem 'omo ~11%a,11a~o,"", do 'NpaO
~teodendo 250 pessoas; e desenvolver dWlS campanhas! eventos na área ela adoçA0. !I ." Portanto o público beneflclárfo total anual deste projeto 5:10 590 pessoas envolvidas no processo da adoção. Sejam ela~

rretendentes ou famílias adotivas (pais e filhos). E mais o público participante dos eventos, que geralmente gira em tomo de 1000:roa,. I
Em Balne~rio camborltl, até o exercIdo de 2019, mais de 480 postulantes à adoção participaram do Curso de Preparaçao dei

rostulantes. por meio da parceria entre Prefeilura Municipal de Balneário Camboriu, ~MDCA, e Comissão Estadual Jucticiaria da AdOça0

pestes cerca de 200 postulantes aguardam adoção a estao cadastrados no Cadastro Unico e Informatizado de Adoção e Abrigo _ CUIDA

ru
tros

estão em processo de a~5ação para €'~r rIO.caGastro e já estão em convivéncia familiar segura .7.8crianças.9 adOlescen~es.

Segundo o disgn6stico da situação da Cl'lança e adolescente realtzado pelo Conselho MunICIpal dos Dlfertos da Criança e d1

Ado'escente de Balneár10 Camboriú, e seguindo a caracterização dos munlclpes, o Instituto Brasileiro de Geografia e EstatJsticas _ IBGE fal:l

b detalhamento a partir do Censo de 2010(ullimo a ser executado ofielalmente), quando a populaçAo de Balneário Camboriú era de 108.0~
. ir"""'''. A parti,d"" "'''''"''''''', B"",<lo Camborid 'm" 28.058 oba"", """""toa" o , >9 "" , 11 mere,.'" '0;'. 28'í
da população total. . ... , '. J

I, O m"",pio po~" ,in" a""'rl"I~,bem_ ••••• a ~'a •. A""1b,1.,,, d" ,,"' __ d, n•• I~"o"oi," o"",, lo•• " "'1
rOI"", oont" " "'''''' • ""., n" ,•• - o'd, '" ._ '1'''0 , ~, md,•••o " ''''''' A,,,,.-. "'''' ''''''. ' •• ",,,,,,, i
:abandono sllo os principais mOÔllIJSda retirada das crianças e adolescentes de seus lares e posslvel deSliluiçll:o do poder famaiar. As familias.-

he~~sitam de estrutura adequada a, muitas delas, também negligencladas pelo sistema em seus direitos, acabam por nllo garantir aI

k"ron" -~.'" paro'eo, filhM.""d",.,,,,,,.., '" "<d,"",,,~ di••'" ,,,,,",,,,,, "'" W""""d, ". "•• '•• """. /'I .

I .Qualquer s;ruaçao de negligencia ou abandono, sao experiências trágicas na vida da criança eJou adolescente. Independentemente das

•••ariaÇÕ9s e peculiaridades de cada ocorrencia dessa natureza, o sofr1rnento e a dor pslquica perpetrados contra a cnança sao incalculáyeis.!
I''''',,,'m,'',, ",b" , aj,,,, q<>&,oca""" ""."" d,,,, b."iOOM""i,. I
I ~ . IlAs experléncias nO! mostraram que o SIJC6SSOde qualquer adoça0 depende da qualilicada preparaç.1o do adulto. Quando se garante'

. ~ I
o postulante a e1aboraçAo de um Inspirado a ;:onsister1te projeto de adoça0 com a participaçllo de todos os seus entes familiares, '

2 ~I DisponJvel em: http://www.cnj.jus.br/cnanpvo/nagesIDubliço/index.jsf. Acesso em II de setembro de 2016," , LOO.
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LI(
(

possibilidade de uma "devolução. ou Mura tentativa de abandono de incapaz: é reduzida a zero .I

I N" ~mm" 'd'!M, ••• "'"",, O le' 12.010109.e"", heq"""" " d.,~_, • f~"'" "m. ''''''''''''0 • mot•••• o d"í

~

eglsladores a criaçao dessa lei. De todas as adOÇÕes realizadas pelos postulantes Que passaram pelo curso de preparaçao. nao OCOITe~

"h"m. ""'''''''0. o q"" '"",,0 d. ",,"'ho,,~ oG",poAo;" d. V~. e o ,,~,de '''''''d" q"" o 'roi"" ",m d"do """"". ".~
•••• t.,,, de d.""""o de "",,,,. e .,to,,,,,,,,,, .m S.", C".ri" _ •• 52%""",,, d.d" d. ComiesO,Est"'"" J"dioariad

1ri."..,. J
<.Apó•• ,,,to,,,,. o "_o • "",do o ""d"o d. filho.E,,",,,,, o ,""",o. "O há q••••• f.O, em filho"'_. e "'" em "]

apenas. Essa legitimidade traz para a discrJS&âo, as formas de conceber um filho que pode ser reallzada, na adoção, por paIS e mAeS;

bo,teiras ou por casais héteros ou homo afetivos. Uma concepção diferente, mas igual na forma das relações familiares e laços afetivos IgUaj
bos direitos e deve rêS de pais e filhos.

b O G",po " E,,,,,,, • Apo",OAdoça0Ao;~ d. V•• de """"''''' CemO"", ..,. d",. o ." d. 200;;"'"' pao. "",,,",,,, ~
unidade mediando fnformaçOes e orientações 8 respeito do tema adoçA0. acompanhando e atuando na polltica municipal de garantia do

imito ti convlvência famKiar e comunitária. Os projetos desenvolvidos são criados a partirdeuas demandas. •

I Em2009••• ; 12010100.1tOu"",po';',,,, m""""" "" oE"'Mo d. C",,,,, e dOAdole"""," e eo"" ',"m" .• d",;",<,o de
p,",rmanénCia nos abrigos, a regulamentação dos cadastros de adotáveis e candidatos à adoça0 e a obrigatoriedade ela participação cmJ

postulantes em programa de preparação de postulantes ti adoção. A época da mplantaçllo e lançamento da Lei em Balnearlo Camboriú. ~'

peputado Cleber Matos, o Grupo Anjos da Vida foi cenvldado a elaborar um projeto para ministrar o curso de preparação de POStulantes,
rf'Cefia com o Judiciário. No 2" semestre de 2010 deu-$e lnfcio as atividades do Projeto Passos de Anjos.

'. J"'ID ORede de Ate",,,,,,,,o de ",Itteá"" C_O. M;""lé"" p"Roo. o G",po de E,M" e Apo;o OAdoça0AoI" d. V~~

mmove o acesso à poJitica pública de qualidade que garante os dIreitos de crianças, adolescentes e suas famlTlas e contempla a Superação
' Ias desigualdades. O Grupo tem como grandes parceiros a Prefeitura de Balneárto Camboriu. por meio a secretaria de Inclusão e

.~,.nvotvirnento Social e o Conselho Municipal dos OIreitO$ da Ctiança e do Adolescente de Balneilrio C3mboriú qlJe. por meio do FIA, lIeJ• "Imanciando o referido Projeto, Poder Judlciárt,) de Santa Catarína e Bafneáno Cambortll, Vara da FamlJia, Infância e Juventude da Comarca!

6e Balnearío Carnborill, Ministério PúbfíC:) de Balneário Camboriu. UNlVAlI, Assoclaçao NaCional dos Grupos de Estudos eApoio a Adoção oi

ri""""'o E"'d",IJ",",", deAd_'

1
o Grupo Anjos da Vida também atua em parceria com o CREAS( Centro de Referencla Especializado em Assistência SOcla~

~jsponibilizando .d~vagas para atendImento ~ adolescentes qua cumprem medidas sócio educativas. A equipe técnica atua na 8r&8 l'
educacional e mJnlStra palesÚ"tls e tormaçOes sr:l)re a temática da adoça0. •I
I ~Grupo de Estudos e Apoio a Adoça0 Anjos da Vida de Balneário Camboríu' lem por objetivo garantir o direito da criança e do
adolescente ã convivência familiar e comunitária segura. .} I
I 'I Portanto a referida proposta necessita de uma equipe téerJial com~ por psicólogos, assistentes sociais, médicos, advogados e
peoagogos com a formaçao pennanente e contInua por melo da encontros e eventos realizados pela AsSociação Nacional dos Grupos dJ

Estudos e Apoio à Adoça0 e pela Comissão Estadual Judiciária da Adoça0. A equipe deverà ter ou estar em fOrmação acadêmica 61i,.,.".,_ <te''''. qtte''''em e h.OI'•••• o ""''''' pate ."''' ",",o p<ofe""", e ed",,,OI",, "''''' de ''''''''0'0 d••••••••• q",
6uerern adOtar. Bem corno possuir também experiénda e preparo pala atuar na intervenção do p6s-adoçao nas dlntlmicas e conflitos;. . ,
~arn.Jliares. II ';'
.' IP'4.2. OBJETIVOS: -J

3 Walter Gomes é psicólogo e supervisor da Seção de Colocação em Famllia Suhstilula _ SEFAM
da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
o( Localizado a Rua 1950, número 90 I, Centro, Balneário Camboriu,
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Elaborar e executar dois c:uraos de preparaçAo para postulantes à adoça0, adotantes em adoça0 tardia e famílias.
adotivas para 40 pessoas q:Je se enquadram nesse Perfil I

Executar 60G(trezentos) a.lf:ondtmentos psicológico, Jurídico, médico e sócio assistencial a 300 pessoas, POstulantes, PlllsJ

adolascenles OIJcrianças. ~Otados ou em processo de adoça0 no munlclpiO de Balneário Camboriú de modo a Intervir naJ

dinamlca. e conflitos familiares encaminhados pelo Judiciário ou outras entidades contribuindo com a garantia do direito di
ctiança e do adolescente il convivência familIar e comunilálta seguras.

PromO\'er 11 Encontros do Grupao (um encontro por mês) de modo a atender 250 paIs e postulantes oi adoça0 da Cidade;

para troca de exper1énCias, debates, esclarecrnento de dúvidas, andamento dos processos, acontecimentos sociais ace.rci

da adoça0 e dlSCUSSao sobre uma temátiCa especifica Junto a equipe téCllICS, eqUipe das Instituições acolhedoras ,1
conVIdados,

Realizar duas campanhas elou eventos em escolas & demaIS segmentos pubhCO!l acerca da temátlCll da adoção dEImodo I
que desm~tfiquem estigmas sociaIS sobre adoção .

3.4.3- METODODOGIA

o projeto Passos de Anjos tem sua metodologia de acordo com <J6metas do projetO.

Para a meta 1: Elaborar e executar dois cursos de preparação para postulantes à adoça0, adotantes em adoça0 tardIa

'
amlllas

adotivas. Para essa meta a ~;og!a aplicada consiste na folTTlBç3o do grupo para o curso. Ta! formação ocoml por meio dJ

procura eSpOntênea na sede do grupo feita pelos postulantes a adoça0, pretendentes que querem adoçA0 tardia ou famllias adotivas, ef~

fambém esse mesmo público pode ser encaminhado pelo judidério. Para a reallzaçao do curso é abéfto o período da in$OiçAo, a realizaÇê

~

8 uma entrevista com os mesmos efetivada pela equipe técnica, 8 8X8aJçlIo do CU/'S(l (uma aula por semana de 3 horas) e a formabJra. I

urso geralmente tem a duraçAo de seis meses. A grade eulTlcular do CU/'S(l consiste em 4 aulas de psicologia ministrada pelos PS-icólogOSj

ulas de serviço social ministrada peJa assistente social, 3 aulas de Educação ministrada pela pedagoga, 3 aulas de medicina ministrada pai

édico e 3 aulas de direito minlslrada pelo advogado. Cada participante recebe 1Jma apostila com 0$ conteudos ministrados pela eQui
. Ité~. Os objetivos do curso 540: preparar os pretendentes para o processo de adoça0: desmistificar as quest6es de um prooesso ~

dOlfãO e esclarecer â pessoa os proces.sos legltimos da adoçêo e a mportência dessas etapas. Além de capaeltar os pretendentes qu

bue~m adoça0 tardia nas especificações dessa demanda e fortalecer as farnllias que já adotaram, Além das aulas semanais, os pa'
~lantes a adoçA0 também devem participar io Gruptio mensal.

l Para a meta 2: executar 600(trez9~) atendimentos psIcológIco, jurídIco, médico e sóclo assistencial a 300 pessoa

ostulantes, pais, adolescentes ou crianças, adotados ou em processo ele adoção. Para essa meta a metodologia aplicada consiste e,
desenvolver acompanhamentos e atendimentos pslcoterapêutlcos individuais e coletivos pelos psicólogos, atendimentos SóCio aSSistencia1

la assistente social, alendl'nentos pedagOglcosleduC3Clonals pela pedagoga e atendmentos JurlUkxls pelO advogado. Os atendrnentos são

.roa'" "" m.iod. ,,,,,,rn .,.'" ••,,' o, """"""""' •• pel,"" ,. 01'''''''''''''0 • tambémpeb ;'d"',"o. I
Para a meta 3: Promover 11 Encontros do GrupJIo {um encontro por mês) de modo a atender 250 pesaoas (paiS,

stulantas à adoç.lio). Para essa meta a metodologia aplicada consiste na r&allzaçAo de um Encontro mensal, nas primeiras segundas'

~.i''''do""" 19h.o. """,,",, do,"""o dOo'""~~ •••;~ •• "h,meoto, •••••• ,.."""'.". '''''om nad-..oo da""oçao~
:;.uas influências. Seu grande objetivo é a troca de experiencias &ntre pretendentes a adoça0 e farnJlias que já adotaram. Tal troca possib~ita a;

PfOdUçaO de 7Onhedmentos a respeito de todo o Processo de adoça0 e das vivendas após a chegada do filho(a). Para a realizaÇêo dd

fm:;?ntro do grupão organizamos da seguinte maneifa: Uma palestr.il inicial sobre um tema escolhido previamente. um debate sobre o tema~

troca de experiencias entre os pressllle8. As pessoas sAo convidadas por meio de um convite a !odil rede da adoção na cidade. Tambem é!6 ." I', ivlJ,~ado pelas redes sociais do GAAAnjos da vida. , •

7 Cj!
f

•
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,--,pe, •••"••• ;;mm.•••íiC••,'R"••••Oii'••:u;;'"d"•••••••""õõõm;;;•••••nihhao••• oJiio.u••";;.;;nih•••,.ii.mm;••;soOO•• ,••• ~.iddii~mi"ii.,,"""'ié<;m.'";;;;,••ÕSõpuJ.bii'ffi'oooõõi"••".m"";;;-d••••••• m"""C."''''"da''
doçao. Essa meta conslste na execução da semana municipal da adoça0 que geralmente OCOrreno mê:s de maio devido ao dia municipal J

•••~.( PREFEITURA= BALNEÁRIO
~jCAMBORIO

tac~malda adoça0 25 de maio. E a realizsçAo do CorrCtlrso artfstleo IlteráJ1OAnJosda Vida para os aluOOl; do mu~icIpio realizado de maio
utubro do mfel1do ano.

I r~~~
•

".
Fara a exeClJçJ.odas ~ do projeto são necessários os seguintes recursos humanos:
3.4.3.1- RECURSOS HUMANOS

Cargo Formaçâo/Atribuições N" " ~adesdesenYONidas.
profissiona

'.
'"Coordenação Nivel ""o"", i om O,

Coon:Ienaçao de todas as ltívlda~ administrativas e financeiras d8dmlnistralivatl'ina departamento r"", "'otâbII
grupo; prestação de contas: organitaçAo de <UK:umentos e quest~tÍcelra. •• Médio, cursando o""" con~bels e administrativas.; bem como atandimento tefefOnico..

SuperiOr com expel1éncia em , retepçllo •,
'mo. administrativas,
contábeis • me<liação "" grupo experi6nc1a na área da

'I. adoção.

C~n1enaçAo Nlvel superior ~ ares, 01
Coordenação da equipe técnica; Coordenação técnicalpedag6gica dtééilica. humanas (Padagogbl, Serviço
curso; atendimento e acompanhamento dos usuários e represe:ntaç!4, social, Psicologia) a>m
do grupo junto aos órgãos da comunidade. Participar das reun~

experiência oa "" d.
:.~' do E"",o"" do ,"'pão • do. "'''' •• P""""".'" "1adoça0 ou especiallZaçllo na

área

,Psicólogos Nfvel superior PsIcologia com 02
Ministrar aulas de psicologia no curso; executar 8tend~j

experi&nda oa .". d.
psicoterapêutic:os com os pais e seus filhos; Participar das reunio~

adoça0 ou espeda/~o na
téCnicas, do Encontro do grupão & dos eventos PfQrnOvidos peI.~. Gropo I

Pedagogo Nlvel superior em Pedagogia 01 M_ ,,'".."" "'"""o • pod.,.," 00 "'mo, "~~~,
com experiência na área da • atendimentos pedagógicos com os pais e seus filhos, bem com
adoça0 • O" do Direitos

visitar as escolas e prestar acompanhamento educaciOnal, participai
humanos

d.. muol6os 'éon',,,, do E"",,,,", do ''''p'o • d.. """'1
promovidos pelo Grupo,

Acfvogado ".., superior .01 Direito, o,
MJnistrar auJas de Direito no curso; Acolher e acompanhar Silua~i advogado, com experiência na
do processo de adoção além de resolver QUestOes legais do gt1JpOl~/ .~.d. ''''''0 ou
Participar das reuniOes técnicas, do Encontro CIo gru,Pto e dos,

especialização na áflla.
eventos promovidos pelo Grupo. r

Assistente Sodal Nlvet superior om s.Mço O,
Ministrar aulas sobre assistAncia soclal no Curso; realizar viSitas

SOCial a>m Il)(perlência '" dom!clllares; acompanhar os processos de adoça0; Participar d~.~.d. .....0 •• reuniões técnicas. do Encontro do grupao e dO!! eventos promovido:
especializaçao na área. pelO Grupo.

•Médico N/vel superior em Medicina O,
Ministrar aulas de medicina. Realizar atendil'Tlllntos

"""'''''' ••com experiência nê âin da
Cliançag e adolescentes adotadOs: Psrtlc.ipar das reuniões técnicas

adoção ou espedaliza~o em
do Encontro do grupao e dos eventos Promovidos pejo Grupo,

pediatria . ... .
i '.

___ i:,~: _
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RESPON va
COORDENA O

COORO O

EQUIPE CNICA

PEDAGOGA

EVENTO

INSeRI O PARAO
CURSO

GRUPAO

ENCONTRO

INAUGURAl

PEOAOOG"
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04 04

" 04

26 ••

5
JANEIRO

HO la DIA Qli

segunda a
sexta da.
08h as 18h

FEVEREIRO Segunda

"""

2're •• 03 GRupAO EQUIPEttcNICAABRIL 19000 ••
231> ;..,

.'.
08 02 MEDICINA _L!MICO Juarez FurtadOr'Equlpe,.-

1911às23tl 13 08 DIREITO '", Advogaclo JoeI Eyrof' Equipe,
l':/

P$IcOIOgos GioItIano Camlel e lenila Novaes I EQ.

,
2<1 04 PSICOLOGIA

CN.27 04 SERV.'ÇO SOCIAL Aulstanle SocialjUdiclário Deollnda. EQ. 0..
E

oIE C

J PREFEITURA
BALNEARIO~.sCAMBORIO

2''' 05 04 GRUP EQUIPE TECNJCA"hOO 'S. 2,.
JUNHO 08 04 MErnClNA Médico Juarez Furtado I EQ. 0..,

o.
, 13 04 SERVICO Assl$tenfe Soda! jvdldl!trio DeolInda. EQ.1~,- 5" feira socw. JUDICIÁRIO

di.,P '( 19h és 23h (TERÇA FEIRA)
'. t " FERIAOO FERIADO

& '22 04 DIREITO AdvogadO Joel Eyrof I EC. CN
i,<
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2" f. 03 04 GRUPAO EQUIPE I tCN/CA19hOO às 23h

04 04 MEDICINA
Médico Juarez Furtado I EQ. TECN.JuNHO

11 04 SERViÇO Assistente Sodal jUdJciãrio Deofrnds. EO. TECN
o

3- feira
SOCIAl JUDICIÁRIO, o 19hã$23h
(TERÇA FEIRA),

" FERIADO FERIADO
25 04 DIREITO

Acfvogado Joel Eyrof I EQ~CN

" 04 ENCONTRo
COOfd&nador Luciano estevAo,l EQ. TECN

INTEGRADo
2'1. 01 04 GRUPAO EQUIPE • ~CNICA19hOOàs 23h ,JUlHO 02 •• SERVIÇO SOCIAl Asslsl Sodal DeoIJnd&I EQ. II::CN,. fel", 09 04 DIREITO Aavogado JoeI Eyrof e Equpe19h Ai 2311 18 04 PSICOLOGIA.

PsicóJogciSGiMSano carNe! e Lenlta NovaesJ EC. fECN23 04. SERVlcç. SOCIAl Assistente Social JucllcUrio C6Jlal EQ. I tCN
JUDtclÁRlO

30 04 FO<malu", Coordenador Luciano estevIDJ EC. TECN- l00h

Z'felra
191>00 ••

SffiMBRO

31 feil'll
19hAs :uh

04

10(segundl}
AdYosado. JoeI Eyrof ~

ServIço SOCiall",dldário DeoIindI

11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORllÍ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA crndca.

"'""""'" ~

NOVEMBRO

DEZt:MBRO

00'
," ..;

21f.

""""
3' feirll

19h às Uh

2.f.
'",30
3' feiTa
19hh22h

11

18

21e22
l~eXl,)e
Silbaooj

25

"12(segw,da
feir.;'

13
20 00

27
03

04
11

18

21

SeIVi~osOcialdojooicJario

Medicina

Encontro CaUrinense de GruP05 de Adoçilo em
Floriallópoli~

Servi Sodal
Psicologia judld~rio

Pedagogíl
Mediclna
ClRmO'
GRUpAo

Serviço social dojlldidario
Medicina

~~ decooteildos eAVAUAÇÃO FINAL

FORMATURA

Pedagoga S\l~te c.l::ummer

Ser'oliçO ~()(:Ialjudiciário Oeoli"da

Médico Oro Juare~ furtado

As.sb;tente SOdaI OeoIlndll Relser

AssIstente SOdal l)@O/indaReiser
PsI~'OfI:o AJa

Peda Susete C.Kummer
Médico Or. Juarel Furtado
Advo ado. Joel E
EQUIPE TtOlICA

Equipe uditiário
Médico Oro J••••ret furtado

COORDENADORT lCOLuclano
Estevlo e toda equl

Equl lécnia ê fotmandos

3.4.3.3. Conteúdos a serem ministrados:-"o

AREA CONTEUDO
,'f ,,

Organização e acompanhamento dos conteúdos e planejamentos

por área. Sequência dos encontros a partir das demandas do grupo.PEDAGOGIA
OrganizaçãO dos seminários, fóruns a partir dos conteúdos
trabalhadG's.

.
Acompanhamento das famllias para as questões escolares e

I
1;1.

pedagógicas da dinâmica famil!ar.J}.;.,,:,... Tema Central: Porque resolvi IAdoção Tardia

12
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í'!il:.1 P R E F E I T U R A ESTADODE SANTACATARINA

~
N A O\PREFEITURADEBALNEÁRIOCAMBORIÚ. SAL E RI CONSELHO MUNICIPAL DOS OIREITOS DA CRIANÇA E DO

:A' ." CAMBORlU' AOOLESCENTE - CMDCA
~.., FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - FMDCA

doFase

desenvolvimento

Identidade;

Luto;

Comportamento regressivo;
Constituição do Sujeito;

A história de origem - genética e
meio;

Funções Psicológicas superiores;
Sofrimento pslquico;

Processo terapêutico e resolUção
de conflitos.

Fases do

humano:

Adaptação;

encantamento ou lua de mel;

Fase de testes e Regressão;

Fases de ajustamento;

Acolhimento afetivo.

Preconceitos, mitos, medos e

expectativas: Paradigmas de

paternidade, maternidade e
filiação;

A construção do vinculo

afetivo e suas

ressonâncias (apego,

afeto, sentido de

pertencimento, etc.).

Convivência familiar:

Práticas educativas da familia;

Resiliência.

A problemática da adoção tardia

e a legislação brasileira vigente:

.,

adotar? A motivação.

A ansiedade da espera;
Os lutos;

Aceitação da condição de
adotantes;

Aceitação da própria criança;

Qual o momento certo para

contar a criança que ela é
adotada?;

A tomada de consciência desse
papel de pai/mãe;

Qual a compreensão acerca da

educação que será dada a
criança?

O porquê da

escolha/discriminação, (sexo,

portador ou não de necessidades

especiais e/ou doentes, etc.)?;

Fases de Ajustamento;

O filho real e o filhD ideal.

Diferenças entre ABANDONO e

DOAÇAO. (Código Penal-

.'.

,.,,

,,

PSICOLOGIA

13
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~

• PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIU, BALN EARIQ CONSELHO MUNICIPAL OOS OIRElTOS DA CRIANÇA E DO
'li ,c CAMBORlU ADOLESCENTE - CMOCA
\.;;-" . FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - FMDCA crndca.
"""""'"" ~

DIREITO

CódigoCivil- ECA) O processo da adoção de

Infrações Administrativas - crianças maiores e adolescentes;

entrega da criança (médicos- Licençamaternidade;
enferr:leiras,etc,). Registro (nome), planos de

Do Direito à Convivência saúde, etc.; A garantia do direito

Familiar e Comunitária. (ECA e à convivéncia familiar e

seusecomunitária

desdobramentos; Alternativa de

garantia ao direito de convIvia;

Perspectivas legais sobre a

adoção de crianças maiores.

ampliada.
Guarda

(Lei 12.010109).

Famflia extensa ou

Famllia Substituta:
tutela <; adoção.

Guarda de crianças maiores de
03 anos.

ADOÇA0 - (ECA e Lei
1201212009).

Irrevogabilidade.

Estágiode Convivência

Diferença de idade de 16 anos
entre adotantes.

Da idade permitida 18anos.

Adoção por Divorciado ou ex-

companheiros, solteiros,
unilateral.

Direito da criança ou

adolesCente à conhecer sua

orige"1. Arquivoeterno.

Direito à, escuta do menor a ser
adotado.

Convençãosobre os Direitos da
Criança (1989)

Registro Civil da Criança. Pré-

nome da criança.

14
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~CAMBORIO

'[BTADO 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

cmdco.
Boln.óno~

Cadastros: Crianças a serem

adotadas - Municipal - Estadual

- Nacional. Pessoas

interessadas-
Estrangeiros.

Acolhimento

na adoção.

Cadastro do

familiar ou

acolhimento institucional.

Recolhimento do Salário

O trabalho da assistente social

na adoção de crianças maiores;

Dinâmica familiar;

influências;

O tempo da espera e o convivia

na Instituição de Acoihimento de

Crianças maiores e

adolescentes;

A fonmação do ser na Instituição

de

Acolhimento;

Estágio de Convivência;

Escola e Adoção;

Processos de socialização da

dinâmica familiar;

, ,
}

SERViÇO SOCIAL

"

MatemidadelPatemidade.

Licença do trabalho pós-

adoção.

Processo Judicial de Adoça0.

Recursos. Gratuidade da

Justiça.,

O Papel da Assistência Social no

Processo de Adoça0,

OrientaçOes sobre o cadastro.

Inclusão no Cadastro -

Municipal- Estadual- Nacional.

CUIDA.

CEJA.

Questão Social e Convivência

Familiar.

15

Família extensa e suas



\1..~!J' PREFEITURA

5il BALNEÁRIO
~CAMBORlÚ

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORlÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ftOOLESCENTE - CMOCA
.'FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMOCA

I Inclusão e estigmas sociais.. Odesenvolvimento da criança e do adolescente .
f' Carinho ajuda o cérebro a se desenvolver.

MEDICINA
Doenças genéticas I Patológicas.

beficiências.

Desmistificação das caracteristicas das deficiências.

bs cuidados com o bebê I criança I adolescente.

3.4.3.4- Modelo de Cronograma dos atendimentos da equipe técnica:

HORARIO DE TRABALHO DA EQUIPE TÉCNICA ANJOS DA VIDA. 2 O 20

6.3- Modelo de Cronograma dos atendimentos da equipe técnica:

HORARIO DE TRABALHO DA EQUIPE TÉCNICA ANJOS DA VIDA. 2 O 20

FUN o

Coordenaçao

administrDtivalfinanceira

PROFiSSIONAL

GRAS1ELA TEIXEIRA

CONTATOS HORARIOS DE TRABAlHO CARGA

HORARIA

99697926 ou Todos os dias das 6h as 18h 40H
32482598

99527762
Terça feira: 18:30h as 22:3Oh

Quinta feira: tSh as 22h

33634590

PSICÓLOGOS GIOROANO CARNrEL

Aline Cardozo

~., 16

sexta.falra: 08h as 10h

96096885 Segunda-feira:8h aa12h

Terça:16:3Oh as 22:30h

Quarta feira: OSh as 12h

Quinta feira: 18h 8$ 22h

Sexta-feira; 08h as 12h

Terça feira: 18:30h as 22:30h 10h

Quinta feira: 18h as 22h

Sexta-feira: 08tI as 10h

20H



.• PREFEITURA
BALNEARIO

~ ::s CAMBORlÚ-
EDUCADOR OU AGENTE SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAl OOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMOCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00
ADOLESCENTE - FMDCA

Quarta felra: 08h as , 2h

Quinta feira: 1Bh as 22h
sexta-feira: 10h as 12h

10 h

PEDAGOGA

.. segunda feira: 18h as 21h
Terça-feira: 8h as 12h

Quarta feira: 8h as 12h

Quínta feira: 1& as 23h

Sexta-feira: 8h as 12h

20h

MÉDICO

AqVOGADO

',...
.'";;.. ',

•

JUAREZ FURTADO
1

JOELEYROFF

91890020

•••••• 221

Segunda-feira: 17h IIS 21h
Quinta feira: 17h as 23h

auarta.feira: OSh as 12h

13h as Uh
Quinta feira: 14h as 23h
Sexta-feira: 13h as 17h

tOh

'Oh

4 • CRONOGRAMA DE EXECUÇAO,

escrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem!
tingidas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou
blar .'
fonograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo da
uração das etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos
atalhados os meios utilizados ara o alin Imento das metasr'~.META ~.2. 4.3. INDICADOR 4.4. DURAÇAO

FIslCO~SPECIFICAÇ
~UANTID INicIO TÉRMINO~Ol

, "L;: OCALlDADE ~NIDA~ DE;,.-.

':
/"'ETA 01-Elaborar e Balneário Cursai 02 cursos 01 de 1 de
executar 02 Cursos Camboriú pessoas para 20 janeiro de~ezembro
oreparatórios para 40 pessoas 2020 e 2020
ooslulanles à adocão. cada um, i

I7



't!~"; PREFEITURA

.Ei'i6 BALNEARIQ
~CAMBORllJ

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

cm.dca.
~Camhooú

Executa~ETA 02-
FOO(trezentos)

atendimentos psicológico,

uridico, médico e sóci

~sslstencial a 80 pessoas,

'postulantes, pais,

[ad~lescentes ou crianças,

'f1d~tados ou em processe
'.

~

e. adoça0 no municipio d,

alneário Camboriú d,

odo a Intervir na

~inãmicas e conflitm

(amiliares encaminhado!:

elo Judiciário ou outra!

ntidadas contribuindo cor,

garantia do dire~o dE

rlança e do adolescente ~

~ãvivência familiar E. ~,~:
omunrtária seguras.

Balneário
Camboriú

~otalizando
40

pessoas
atendidas

Pessoas! 80 01 de 131 de
atendime pessoas, janeiro de~ezembro

ntos otalizando 2020 de 2020
um total
de 300

atendimen
tos

/"lETAS- Promover 11

~ncontros do Grupão (urr

rncontro'por mês) de mede

a atender 250 ( média 2:

ressoas por grupão) pais I

postulantes à adoção da .

I idade para troca d,

/Ox~~riências, debates,
I "'1.<
~!

Balneário
Camboriú

18

Encontrol 11
Pessoas encontros

e250
pessoas
atendidas

01 de ~ de
fevereiro ~ezembro
de 2020 ~e 2020



~~J'P R E f E I T U R A ESTADO DE SANTA CATARINA •

~

. PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIUBALNEARIQ .;CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO,,~CCAMBORIlJ .ADOLESCENTE - CMOCA
~iIiiiíi'" '.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRiANÇA E 00

ADOLESCENTE - FMDCA

sclarecimento de dúvidas,

ndamento dos processos,

oontecimentos sociai!
, -~.~
~~rca da adoção

discussão sobre umj
~emática especifica junto
rqUiPe técnica, equipe da

Insmuiç6es acolhedoras e
convidados;

crndca.
BalA"""" Comboo<.

~ETA . 04- Acolher e

~

companhar 40 postulante

o~cursoou os que já SE

rmaram em todo c
ê

~

r9cesso de adoção, de

odo que vivencie un

racesso seguro, legal e',

leg~imO;

META 05- Realizar pelo

renas 02 eventos Ol;

rmpanhas em qualque

I~al da cidade (escolas,

jmpresas, praças, entre

L~~ÓS)acerca da temáti",
dà? adoção de modo que

r~~mistifiqUem estigma,

FaCiaiS sobre adoção e

rSCI~reçam os processo

regaIS; ,
o

Balneário
Camboriú

Balneário
Camboriú

Pessoas

Evento

40

02

01 de
fevereiro
de 2020

01 de
janeiro de

2020

1 de
ezembro
e 2020

1 de
ezembro
e 2020

'l', Cri19

I. (/I .
..d-

o ,

-



\i.~ PREFEITURA

~ BALNEARIO
~~CAMBORlO

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

\J:.. tNr~O /)
'<' 'G'~

I~ ?2})" Ô\'?, '" -,

crndca.
~~

5 - INDICADORES

~ndjcadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição doi
iumprimento das metas ou de alteração da realidade local: !

.1- Indicadores Quantitativos: Número de pessoas atendidas em cada uma daJ
elas, comprovadas mediante lista de presenças, fichas de atendimentoJ
egistros fotográficos(quando houver( e relatórios circunstanciado; I
.~.. Indicadores Qualitativos: Observação e Percepção da melhoria da qualidade
eivida dos usuários do projeto nos aspectos comportamentais e emocionais;
1

.1. CONCEDENTE 'REPASSEI
META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN !

Exercício 34.215.85 34.215,85 34.215,85 34.215,85 34.215,85 34.215,85 !2019 .

6 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
6

META JUL AGO SET OUT , NOV DEZ,
Exercício 34.215,85 34.215,85 34.215,85 34.215,85 34.215,85 34.215,852019
"•

6•2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA QUANDO HOUVERl
META JAN FEV I MAR ABR MAIO JUN

Exercicio 1.700,00 1.700,00 I 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,002018

META JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Exercício ,

2018 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1,700,00 1.700,00

.2.1.TOTAL GERAL PROPONENTE: R$ 20.400,00
"
~.

. 1
"

7 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

20
(/1
;IV,
v



~.-~.•.~., PREFEITURA

Sii:l .BALNEARIOt3!.s CAMBORlO..

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

&.1-Receitas Previstas ~~2- t.3-VALOR .4 - TOTAL
UNIDADE NITÁRIO

Termo de colaboração FMDCA 01 R$410.590,20 R$410.590,20

.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 410.590,20

.5-Despesas Previstas L .8 - TOTAL.6- ~.7-VALOR
UNIDADE NITARIO

Prestadores de serviço 12 R$ 21.446,75 $ 257.361.00

~'cargOS(IRRF,INSS) 12 R$ 7.890,97 jR$ 94.691.66

~~terialde consumo (luz, agua, telefone,

R$ 1.959,98
~$ 23.519,84

bapelaria, material de limpeza E 12

\imentação) "

/O,Iu9uelde sala 12 R$ 2.918,14 R$35.017,70

,Subtotal R$ 33.986.05 ~$ 410.590,20

:i-
7.9- Prestadores de serviço:

Quantidad Valor Unitário
N° Descrição N° meses Valor Total

e

01 , Coordenador 01 12 R$ 3.284,51 R$ 39.174,12
~.

administrativaif... .
'I

inanceira,
02 Coordenador 01 12 R$ 3.044,51 R$ 36.534,12

técnico ,

03 Psicólogos 20h 01 12 R$ 2.625,71 R$ 31.508,52

04 Psicólogos10h 02 12 R$1.342,12 R$ 32.210,88

05 Assistente 01 12 R$ 2.625,71 R$ 31.508,52.
social

,
06 Médico 01 12 R$1.342,12 R$ 16.105,44
;

1,..,-, 2\



06 " H ":o-
'\.:of. ~ P R E F E I T U R A ESTADO DE SANTA CATARINA .

~
N. O PREFEITlJRA DE BALNEÁRIO CAMBORIU. DAL EARI. CONSELHO MUNICIPAL OOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

"" ,r. CAMBORlU ADOLESCENTE - CMDCA
~_J . FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - FMOCA

07 Advogado 01 12 R$1.342,12 R$16.105,44
08 Pedagogo 01 12 R$ 2.625,71 R$ 31.508,52
09, Contador 01 12 R$ 550,00 R$ 6.600,00
10 ..' Agente ou 01 12 R$1.342.12 R$16.105,44
'.~ educador•

social

TOTAL R$ 21,446,75 R$ 257.361.00

7.10. ENCARGOS-

W Descrição Quantidade N° meses Valor Valor Tolal

• Unitário
1 INSS 1 12 R$4.798.00 R$57.576,00. .,

Empresa•••< .

2:,. "" INSS AUT. 1 12 R$2.638.87 R$ 31.666,46.,
4 IRRF 1 12 R$ 454,10 R$ 5.449,20
Total R$ 7.890,97 R$ 94.691.66

7.11. MATERIAL DE CONSUMO.

Quantidad Valor UnitárioN° Descrição Unidade Valor Total
e

..
01 Materiais de 12 R$400,00 R$4.800,00

- papelaria-. ,
de.' - resmas

: j/. papel,

cartolinas,
. canetas,

pastas, lápis

de cor, livros,
entre outros.

22



02 Agua potável lts 49 R$14, R$ 710.00

03 Energia KwUbolet 12 R$400,00 R$4.800,00

elétrica o ceJesc

04 Agualesgoto ltsJboleto 12 R$ 110,00 R$1.320,00
emasa

05.-' Telefone e 12 R$ 390,oo R$4.6S0,00-,
internet.~

•
06 Material unidades 12 R$ 381,98 R$4.583,76

gráfico:

banner, folder,

cartilhas,

fotocópias. i,.':, .
07 Materiais de unidades 12 R$ 218,64 R$ 2.626,OS

limpeza

'J TOTAL R$1.959,9S R$ 23.519,84

'ti!i.í'Y' P R E fE I T U R A

5i:l BALNEARIOt!Es CAMBORIO

7.12 Aluguel de espaço-
... \

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAM80RIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ftDOLESCENTE - FMOCA

Quantidad Valor UnitárioN° Descrição Unidade Valor Total
e

.
01 Aluguel de sala 12 R$ 2.918,14 R$35.017,70

TOTAL R$35.017,70

.-.
[5.1-TOTAl GERAL DES~ESAS: R$ R$ 410.590,20

S:.oSSERVA ÕES GERAIS

-,J,

23



9 - DECLARAÇÃO _
I' I
!Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e!
~ob as penas da Lei, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que: I
l Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros!

não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e

l
'

Municlpios, (Art. 39, 111 da Lei 13.019/14)

f

Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação. em especial o art. 39, VII:
. .da Lei 13.01912014, I

,A organizaçao nao possui nenhum impedimento legal para realizar a presente
parceria, conforme as vedações dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14. I

r iA organização não tem dividas com o Poder Público;

I

~. Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei
13.01912014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração
pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais; I
A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de

I documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contratei

I social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará administraçã?!

•
pública quando solicitado e antes da assinatura da parceira, para fins de conferência~l
A organização possui estrutura para a operacionalizaç30 do acordo de cooperaçã5
tal como proposto, eslando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estand~O
ciente de que a administração pública não presta consultoria jurldica, técnica,
contábil, financeira ou operacional;
A organização irá prestar contas dos bens transferidos a titulo de empréstim
temporários pela concedente destinados à consecução do objeto do acordo dei
cooperação;
)\ organizaçao está apta para executar o objeto desta parceria com todas a~

~~"óbrigaçõescomerciais e legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a:
executar. bem como, que atende às convenções e acordos nacionais e internacionais!
pertinentes; I

• A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta abei somente para fins de convênio.
Eom isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

r
ALNEARIO CAMBORIÚ, 10'de outubro de 2019 .

.Assinatura do Representante OSC

I Clau;jia Marisa da Encarnação de Negreiros

l.m-r PREFEITURA= BALNEARIOt~.sCAMBORIÚ-
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 - FMOCA
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ra do Representante OSC

Gustavo Vidal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BAlNEÁRIo CAMBORlÚ
CONSELHO MUNtClPAJ..DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMOCA
FUNDO MUN1C1PAl DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOlESCENTE - OCA
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PROJETO
PASSOS DE ANJOS

2021

Anjos da vida
Grupo de estll::lo e apoio à adoção

~~.sc

,

,

-"',; PREfEITURA

~ BALNEARIO
~CAMBORJO

Preparação para Postulantes à Adoção, adoção tardia e
famílias adotivas e Atendimento pós - adoção de crianças,
adolescentes e seus familiares.
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~,~ •.•••R>XM~lflA GERALDE ElElÇAo DA DIRETORIA00 GRUPODE ESTlJjSos E / ri
APOIOAADOÇÃODEBALNEÁRIOCAMBORIÚ•ANJOSDAVIDA",EM 29 DEJIJNÀo DE /f(~
2020, MANDATO 2020/2022. ~,..,,,I~Jf'!G~'OO;'1.\

<>.•••r~ f\ ."- ,.... oAos 29 do mês de junho de 2020 (29/06/2020), através de vldeo oonferênda peja \ '0 ~
plataforma zoam IInk https://uS02web,zoom.usIJ/83184697649, 10 da reuniao: 831 \ -::- W
8469 7649 reallzou.se Assembleia Geral para eleiçaa da Diretoria do Grupo de Apoio a \''-JV
Adoç:io de Balneário CambOrlú "Anjos da Vida"'~presidida por Luciano Pedro Estev30. ,
Verificado os preceitos estat1Jtá~oso presidente da sessa'o deu ínfdo a reunião, em
segunda convocação. as 19h15, presentes a assembleia os nominados e qualificados na
lista em anexo, oom a seguinte pauta: ElBÇÃO PARAOS CARGOSDA DIRETORIAE
CONSEUiORSCAl2020/202l . A presente assembleia foi convocada tendo em vista o
termino do mandato da diretorfa anterior com vencimento em marÇO de 2020. cuja
eleição não realizou-se em função da pandemla decorrente do COVID 19 e as normas
pertinentes as condições sanitáriilS que determinaram o Isolamento sodal. Mantidas as
condições sanitárias de segu:-ança realf20u-se por meio eletrônico a assemblela geral
com fundamento no artigo 5•., da lei 14,010, de 10 de jtJnho de 2020. Com a illSCTiç;llo
de uma única chapa composta pelos senhores e senhoras a seguir nominados, por
adamaçao foram eleitos por unanimidade e empossados os senhores e senhoras para
os cargos que seguem para oompor a Diretoria: PRESIDENTE: GUSTAVOVIDA!.,
brasileiro, casado, Empresário, Insatto no CPF 03646905930, RG 3475810, emall,
gus.vidal@hotmall.oom, residente e domldllado a Rua 2400. 162, apto 301. Centro,
Balneário Camborlu, SC, 8833G-414; VICE PRESIDENTE:JOa EYROFF,brasileiro,
solteiro, Professor e advogado inscrito na OABse 0.28222, CPF 042.30S.9l9-OO,RG
4.195.26&-9, E-mail: joeleyroff@gmall.oom,resldenteedomldlladonaRua406En.319.
8. Morretes ,ltapema CEP 88220-000; SECRETARIA:AUNE VlAN RAMBO VIDA!.,
brasileira, casada, empresária, CPF 0293llO68964, RG 7268933-0 5ESP/PR, Emall
aline rambo@hotmail.com. resident:ee dornfdliada a Rua 2400, 162, apto 301, Centro,
Baln~rlo Camborlú, Se. 88330-414;DIJIETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVAE
FINANCEIRO:MAlllEUS JUUO MUUER, brasileiro, casado, CPF:OSS.928.009-24,Rg:
4.925.202 Assessor Parlamentar, Emall: matheu!]muller@hotmaíl.com. residente e
domidliado a Rua 902, número 385, apto 701. Edf. Mãrcia Regina 11,Balneário camboriú
-SC, CEP 88.330-594, SUPlEl'I1õ DA DIRETORIA: MÁ REGINAOUANI,brasllelra,
solteira, artesa, Inscrita no CPF 633145179 04, RG 1509082, Emall
atellereloaolianl@gmaJl.com, oom endereço a Rua $ao Maroos 234, Bairro S~o
Frandsoo de AssIs- CamborJú CEP ll8.34O-716.CONSEI.HOFISCAL: SANDRAREGINA
WISINTAINERHORNBURG, brasileira, viúva, professora, RG Rg- 25565n, CPF•
C92460429991, email sandra-<oIf@holmoll.com.residente e domidllada a Rua Espanha
161, B. Nações, Balneário Camborlu-5C, CEP88.338-3W.CONSElHO ASCAl: CLAUDIA
MARJSA DA ENCARNAÇÃODE NEGREIROS, brasileira, casada, psicóloga, CPF
&'746384968, RG 2.355.414, Emall:daudla@daudianegrelros.com.br. residente e
domldliada a Rua Benjamin Franl:lln Pereira, 410. Ediffdo Central Park. Apartamento
702, Bairro: 5~0 Joao -ltaja! - CEP88304-07O;CONSEUlDFISCAL:VlADIMIRMARCOUN
lRAUlWBN, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, RG. 17.020.028/SSP-SP, CPF.
096.102,288-44, Emall arqvladimir@bol.CDm.br. residente e domiciliado a Rua 3.750, n.
181 centro , Balneário Camborlú-5C, CEP 88330-194; SUP!£NTE CONSEUlO FISCAL:
WALTERBARBOZA,brasileiro, separado judldâlmente. aposentado, Inscrito no Rg
7.862.674 , CPF 299.144.349-.91 emall walimoveis@hotrnall.oom, residente e
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domldllado a Rua3.146, n 329, apto. 201, Balneário C3mborlú-SC, CEP8&33()' Após / '0
a adamaçao e eleiçao por unanimidade, pelos p,,,,entes foram empossad 90'i-h .. ,~ .;I~•••.'l1 ,..

respectivos cargos para o mandato 2020/2022. Nada mais, o senhor presid l~~ •..

agradeceu a presença de tOdos nominand<Ke os participantes Identfficados pela
partidpaçao pessoal na vldeÓ.conferênda, sendo a ata lavrada por mim, AUNEVlAN
RAMBO VlDAL.. seaetária," que assino com o presidente, restando a mesma

devidamente aprovada.

Salneário C3mborlMSC. 29 de junho de 2020
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ESTADO DESANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO
Decreto n!!8.536/2017

RELATÓRIO DE VISTORIA N°. 148/2020
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOçA0 ANJOS DA VIDA

Relatamos que, na data de 26 de novembro de 2020, às 09h29m, realizamos
contato via telefone, devido a Pandemia COVID-19, com a Entidade Grupo de
Estudo e Apoio à Adoção Anjos da Vida, sendo que a mesma possui o seguinte
Termo de Colaboração:

I. TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N' 004/2019

o objetivo precípuo do respectiva contato deu-se em razão da necessidade
de verificar as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do
Município, ante as especificações contidas nos termos de parcerias, com base nos
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.

Foi nos enviado no dia 01 de dezembro de 2020, via e-mail, pelo
coordenador técnico Luciano Pedro Estevão, um relatório referente ao mês de
novembro de 2020, onde constam as ações desenvolvidas pela entidade, durante o
período, no âmbito do projeto:

• Foram realizadas quatro(04) reunloes de formação, planejamento e
organização do grupo, do curso e outras ações do projeto com a equipe
técnica e diretoria, nos dias 05,12,19 e 26 de novembro de 2020;

• Foram realizadas quatro (04)aulas do curso de postulantes a adoção nos
dias 03, 10, 16 e 24 de novembro de 2020, onde participaram 09 (nove)
pretendentes que geraram 36 atendimentos;

• Foram atendidas diretamente pela equipe no pós adoção 26 pessoas
que geraram 72 atendimentos;

• O Encontro do grupão ocorreu no dia 09 de novembro onde participaram
do Grupão 24 pessoas;
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROlE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO
Decreto n!!8.536/2017

• Foram acompanhadas 02 pessoas que geraram 02 atendimentos no
processo de acompanhamento do cadastro para adoção;

• Em novembro participamos de duas reuniões do CMOCA nos dias 03 e 17 de
novembro de 2020.

Desta forma, com base nas informações apresentadas pela entidade,
verificamos que a entidade apresenta os elementos necessários para a execução do
plano de trabalho e termo de parceria.

Balneário Camboriú, 01 de dezembro de 2020.

Jaciara Di Santos Santos
Membro I Matricula nO40955

Gentil Pedro Gai
Matricula nO18.003

Membro
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PREfEITtJRA De BAI.HEARIO CAIlBORIU -
CONSELHO MUNICIPAl.OOS DIREITOS DACRIANÇAE 00 ~SCENTE - d
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GRUPO O£ ESTlJOOS E APOIO AoADOÇA0 ANJOS DA VlO ••••

1. Atendimentos on line:
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3.Curso para pretendentes a adoção:
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4-Participação em Iiveslformação e capacitação da equipe:
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4- Atendimentos presenciJlis:
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ATENDIMENTOS EM PSICOLOGIA.
USTA DE PRESENÇA

Mts: NOVEMBROI2020
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Setores envolvidos:

Data: 04/12/2020 às 19:45:25

De: Fernanda S. - SCGTP - OCCC - CS

5) Da designação do gestor da parceria;

Foi designado o senhor Sandro Katzwinckel, matrícula nO 11923, gestor da parceria.

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

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

4) Da descrição de quais serão os meios disponiveis 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;

Falta a Justificativa, solicitamos que a mesma seja anexada ao Processo;

3) Da viabilidade de sua execução e a verificação do cronograma de desembolso;
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A proposta de plano de trabalho se mostra viável a sua execução. O crédito orçamentário disponível L5~
está no PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA :; "I
n" 004/2019. g ~
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wJiw.::. ;.;
< ~w.
c •< ,

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 [oco 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. ~ ~
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Memorando 2: 39.343/2020

Para: SCGTP - DCCC - Departamento de Controte de Convênios e Contratos - NC Marilia R.

Balneário Camboriú, 04 de dezembro de 2020.

Anjos da Vida 2021-Prorrogação do Termo de Colaboração

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, para a Preparação para Postulantes à Adoção,
adoção tardia, famílias adotivas e atendimento no pós adoção de crianças, adolescentes e seus
familiares.

SCGTP-DCCC,SCGTP-DCCC-OP,SCGTP.OCCC.CS

~ A. PREfEITURA

A BALNEARIO
~CAMBORIO

Dl



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, pois aguarda a Justificativa, assinaturas, Comprovante de
residência e FGTS.

Fernanda Trindade Alves da Silva
Técnico pedagógico

m
I



m VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 220F-D3F6-9537-B3F7

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

.., FERNANDA TRINDADE ALVES DA SILVA (CPF 007.XXX,XXX.95) em 04/12/2020 19:45:41

(GMT -03:00)
Emitido por: Sub-AuloMdade Certificadora 1Doc (Assinatura lDoc)

.., JEAN CRISTIANO DE ARAUJO MENDES (CPF 981.xXX,XXX-(4) em 04/1212020 19:47:20

(GMT -03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1000 (Assinatura 10(0)

." JOCARHA MARKEL HANNIBAl (CPF 034.XXX.XXX.71) em 04f1212020 19:48:09 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 100(: (Assinatura 1000)

.., GISLAINE KRUHS LEMOS (CPF 811,XXX,XXX.34) em 04/1212020 19:56:26 (GMT -03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1000)

.., CARLA GOULART BENVENUTTI KANASHIRO (CPF 787.XXX.XXX-91) em 04/12/2020 20:41:07
(GMT.03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Ceruf,cadora lDoc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

htlps://bc.1 doc.com.br/verificacao/220F-D3F6-9537 -B3F7



m VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 1C98-E83A-C1 CO-1COA

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

" ANTONIO CESARIO PEREIRA JUNIOR (CPF 50Z.xXX,XXX..(4) em 08/12/2020 14:53:04 (GMT-03:00)
EmiUdo por: Sub-Autondade Certificado'a lDoc (Assinalura 1Doe)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do Iink:

htlps:llbc.1 doc.com.brlverificacao/1 C98-E83A-C 1CO-1CDA
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ESTADO DE SANTA CATARINA

:.'r!,: P R E F E I T U R A PREFEITURADE BALNEÁRIOCAMBORIÚ
~ BALN EARIO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

"i\~#.:" CAMBORlO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOlESCENTE
'b J

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA n"004/2019

QUE ENTRE AS PARTES CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ POR INTERMÉDIO 00 FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.FMEDCA E O GRUPO DE
ESTUDOS E APOIO Á ADOÇÃO ANJOS DA VIDA

o Município de Balneário Camboriú, pessoa jurldica de direito público interno, com CNPJ nO
83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n° 320, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA MUNICIPAL por inlermédio do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE -FMEDCA, neste ato representada por Anna Christina Baríchello, Secretária de
Desenvolvimento e Inclusão Social, CPF757.039.559-04 e o GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À
ADOÇÃO ANJOS DA VIDA, inscrita ,10 CNPJ sob nO 10.254.466.0001-77, com sede na Rua: 1.950, nO
901. Cenlro. CEP: 88.330-470. doravanle denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVil.
representada pelo presidente GUSTAVO VIDAL , CPF 067.469.059-30, domiciliado na Rua: 2.400 nO I,
162, Bairro Centro, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO,
regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes
Lei de Diretrizes Orçamentârias e Lei Orçamentária Anual, na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2.014,
consoante ao termo de colaboração nO 004/2019, e mediante as cláusulas e condições seguintes.

E, pcr este Termo de Aditamento, conforme fundamentado e autorizado em parecer juridico pelo
interesse administrativo, constante dos autos, amparadas pelo art. 57, da lei n° 13.019/2014, combinado
art. 65 inciso I alínea "b" - da lei Federal nO8666/93, as partes signatárias e seus representantes legais,
assinam e fazem, ainda, acordar o que segue:

I. DA ALTERAÇÃO DO PRAZO: Fica acrescido 12 (doze) meses conforme plano de trabalho apensado
ao processo.

11. DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da parceria R$ 410.590.20
(Quatrocentos e dez mil, quinhentos e noventa reais e vinte centavos), alterando o Item 5.1 do
Plano de Trabalho apensada ao ":'ontrato originário (Termo de Colaboração FMDCA 004/2019),
conforme tabela de repasses abaixo:

5 1 • CONCEDENTE (REPASSE)

ANO

2021

JUNHO

R$ 34.2015.85

DEZEMBRO

RS 34.2015,85

R$ 410.590,20

BALNEÁRIO CAMBORIÚ' CAPITAL CAT

Rua Dinamarca, 320 - Nações, Balneário CamborÍú ~ se-

111 • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OS créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas
relativas ao presente Termo Aditivo são provenientes da funcional pro ramática abaixo discriminada.
alterando o subi tem 9.1 do instrumento original (Termo de Colaboração MO 12/2019):

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight



,------ - ._- -------------------------------------

PREFEITURA

BALNEARIO
CAMBORlO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOlVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

9.1 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Termo serão
provenientes da funcional programática:

Se for com o FMDCA
Órgão: 26000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 4027 -ASSISTÉNCIAA CRIANÇA EAO ADOLESCENTE
Ação: 2.42 - Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA: 298 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
IV - Ficam mantidas as demais disposições contratuais,

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

,-

Balneario Camboriú, 2:1.... de '''!&:&"&:/1rk'de 2

./ /' ,/

~~(C.
ORGANIZAÇAO'DA SOCIEDADE CIVIL

.;/

,

BALNEÁRIO CAMBORlú. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 - Nações, Balneário Camboriú - SC. CEP: 88338-900(47) 3267.7000



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N° 004/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

t......•.r p l!. E f E I T U l!. A

S BALNEARIO
~~-Í CAMBORlú-

Processo 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA 004/2019
Base Legal: Art. 55 caput da Lei n' 13.019/2014, Lei Complementar nO 101 de 04/05/2000
Administração Pública: Município de Balneário Camboriú
Interveniente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FMDCA
Organização da Sociedade Civil: ANJOS DA VIDA - GRUPO DE ESTUDO E APOIO À ADOÇÃO
ANJOS DA VIDA.
Objeto: O projeto refere-se a execução de Cursos de preparação a Postulantes à
Adoção, adoção tardia, famílias adotivas de modo a atender 40 pessoas, bem como
executar 600 Atendimentos (individuais e lou familiares) a 300 pessoas envolvidas no
Processo pré e Pós-Adoção. Além de realizar 11 encontros do Grupão de modo a atender
250 pessoas e realizar dois eventos sobre a adoção no ano.

Valor total do repasse: R$ 410.590,20 (Quatrocentos e dez mil, quinhentos e noventa reais
e vinte centavos)
Vigência: O prazo deste termo é de 12 (doze) meses, a contar a partir de Janeiro de 2021.

O presente Termo encontra-se disponível no endereço eletrônico:
http://contraladoria.balneariocamboriu.sc. gv.br

Gestora do Fu

/

hristina Barí ello
Municipa dos Direitos da C a.hça e do Adolescente - FMDCA

http://contraladoria.balneariocamboriu.sc.
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