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

FORMULÁRIO PARA APROVA ÃO DE MINUTA - Decreto 8.48912017 Art. 24

1- DADOS DA MINUTA
Número do Termo. FUNDO

SEDUC - 004/2020

1.1. Secrelaria ou Fundo

Número do Termo. MUNiCíPIO

SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.2 - Gestor da Parceria 1.3. Data:

12604 - ELIANE AP. FERRAZ DOS 03/12/2020
SANTOS
1.4 - Forma de Divulgação da Parceria:

[ ] Edital de Chamamento
[X] Inexigibilidade
[I Dispensa

1.5 -lnSlrumento de Parceria:

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

1.8. CAR.lMBO E ASSINATUR~ G~ESTORDO FUNDO OU
SECRETARIO I I .

ROSanger&~g~ trfl
OlretÕ;-a.geral do Colegia~X~r
Secretaria Munidpal de EduÇ<I{;.).

Portaria 24.345{201,

1.6 - IDENTIFICAÇAO DO OBJETO:

Atendimento interdisciplinar especializado a alunos da rede municipal de ensino, com atraso
global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras
deficiências, rede municipal de ensino.
1.7 - CARIMBO E ASSINATURA GESTOR OA PARCERIA

2 - CO ISSÃO DE SELECÃO
2.1- Análise da Forma de Divulgação da Parceria:

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado
2.3 - Observações:

2.4 - Assinaturas

2.2 _Análise do Instrumento de Parceria:

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

BALNEARIO CAMBORIÚ- CAPITAL eATARINENSE 00 TURISMO
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FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA. Decreto 8.489/2017 Art. 24

3 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA

"
,~...,

~. ~
t .•.•••" P R E F E I T U R A

~ BALNEARIO
t~CAMBORlO

ESTADODESANTACATARINA
PREFEITURADEBALNEÁRIOCAMBORIÚ
lEI 13.019{2014

3.1. Análise da Forma de Divulgação da Parceria; 3.2 - Análise do Instrumento de Parceria:

O Aprovado O Aprovado
O Aprovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Reprovado O Reprovado
2.3. Observações (Caso conclua pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador
publico sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua
exclusào. Arl 35, !i20 da Lei Federal 1.019/2014)

3.3. Assinaturas

4 - SECRETARIA DE ARTICULACÃO
4.1- Análise da Forma de Divulgação da Parceria: 4.2 - Análise do Instrumento de Parceria:

O Aprovado O Aprovado
O Aprovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Reprovado O Reprovado
4.3. Observações:

4.3. Assinaturas

5 - PROCURADORIA

8ALNEÁRIO CAM80RIÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
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FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA - Decreto 8.489/2017 Art. 24
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
LEI 13.019/2014
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5.1- Análise da Forma de Divulgação da Parceria: 5.2 - Análise do Instrumento de Parceria:

O Aprovado O Aprovado
O Aprovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Reprovado O Reprovado
5.3. Observações:

5.3 - Assinaturas

CHECK L1ST

QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR EDITAL DE CHAMAMENTO:
1) Formulârio para Aprovação 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.
085: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via
protocolo geral do município.ApÓS aprovação deverá ser feita a publicação do edital de chamamento
em sítio oficial na internet. Após 30 dias a comissão de seleção irá providenciar o processo de seleção
para escolha da Organização da sociedade civil. Após a seleção, a OSC vencedora será convocada
para entregar documentos, que serão analisados pela Comissão de Seleção, e se não estiver em
situação de impedimento ou vedação, será encaminhado à Procuradoria Geral do Municfpio para
Parecer Jurídico e se este for favorável. poderá assinar o termo de colaboração.

QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE
CHAMAMENTO:

1) Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;
2) Justificativa assinada da INEXIGIBILIDADE ou da DISPENSA, nos moldes do arts. 30 e 31 da

Lei Federal 13.019/2014;
3) Minuta do termo de colaboração e plano de trabalho preenchidos;
4) Documentação da entidade.

08S: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via
protocolo geral do município. Após todas as aprovações necessárias, será encaminhado à
Procuradoria Geral do Município para Parecer Jurídico. Se este for favorável, deverá publicar o extrato
da inexigibilidade e aguardar 5 dias. Se não houver recurso, ou se, houver este, for indeferido, a OSC
poderá assinar o termo de colaboração. Após assinatura do termo, será necessário publicar o extrato
do termo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.019/2014 Art. 32 e 38)

QUANDO O INSTRUMENTO DE PARCERIA FOR ACORDO DE COOPERAÇÃO:
1) Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado;

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE 00 lURISMO
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I,

Balneário Camboriú (Se), 13 de novembro de 2020.

lima. Senhora
Rosangela Persegona Borba
Secretária de Educação

CIC
Uma. Senhora
Eliane Aparecida de Ferraz Aquino
Gestora de Parcerias da APAE

Oficio APAE - N'11312020

Vimos por meio deste solicitar a Vossa senhoria a continuidade da parceria através do

Tenno de Fomento referente ao Objeto: ~Atendimentointerdisciplinar especializado a alunos

da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência

intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensinoh, A atual

parceria firmada encerra em 31 de dezembro de 2020, portanto, solicitamos pactuar nova
parceria iniciando sua vigência em 01/01/2021 a 31/1212021.

A APAE de Balneário Camboriú, ê uma entidade sem fins lucrativos, comprometida

com a promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e outras

associadas a esta. Atualmente atendemos 227 alunos todos com deficiência intelectual e
múltipla/ou atraso global no seu desenvolvimento.

Desde a fundação da APAE em 14/11/1984, firmamos parceria com a Prefeitura
Municipal via Secretaria Municipal de Educação na cedência de Profissionais para atuarem
em nossa entidade, são mais de 35 anos de parceria.

Trabalhando na perspectiva educacional, a APAE efetua suas ações em torno de três

grandes grupos, crianças de O a 5 anos e 11meses. de 6 a 17anos e acima de 17 anos até a
maior idade (atualmente atendemos tambêm pessoas com mais de 60 anos).

Para o primeiro, a APAE oferta uma abordagem global interdisciplinar. nas áreas de
pedagogia, fiSioterapia, fonoaudiologia. psicologia e serviço social, qualificando os

atendimentos às crianças que de outra forma receberiam atendimentos desarticulados entre
clinico e pedagógico.

Para o segundo grupo em idade obrigatória para o ensino regular, oferta-se em contra
turno, atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, pSicologia e serviço social. tendo ainda

profissional da área pedagógica compondo a equipe interdisciplinar para avaliação inicial.
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Essa abordagem promove uma parceria governo e instituição no acompanhamento das

crianças e adolescentes inseridos na escola regular.

Para o terceiro grupo, são alunos que não frequentam mais ensino regular, bem como

os que nunca puderam frequentar, são ofertados atendimentos de fisioterapia,

fonoaudiorogia, psicologia, serviço social e pedagogia. Aqui se concentram o maior número

de atendimentos e ações realizadas pelas areas da pedagogia, música e educação física,

como também pelos profissionais agentes de alimentação, agentes de limpeza e motorista,

profissionais cedidos através da Parceria entre Secretaria de Educação e APAE. Neste grupo

as ações pedagâgicas enfocam a inserção no mercado de trabalho, habilitação e reabilitação

da pessoa com deficiência intelectual. Cabe ressaltar que o município não dispõe de serviços

e programas estabelecidos para atendimentos dessa faixa etária e aqui reside a importância

da parceria e da manutenção dessa parceria.

Diante do exposto, a APAE de Balneário Camboriú por ser uma entidade sem fins

lucrativos, comprometida com a promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência

intelectual e outras associadas a esta, vem solicitar a manutenção da parceria com a

Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Educação para que esta parcela da

população possa usufruir deste tão importante e necessário atendimento.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para mais
informações.

Atenciosamente,

http://www.balnear.loc8Imborlu.apaebr
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Prezados,

PrefeituradeBalneárioCamboriú11Doe
\.a"i'PREFEIT

Memorando37.599/2020 A SAL ON;"
~ RIU '':.0',

De: Eliane A Ferraz Dos Santos de Aquino Selar: SCGTP - DCCC - DP - Divisão de P ~er'fd.fr.G 't
Despacho: 2: 37.599/2020 ~ Q(_ .
Para: SED ~GSE ~Gabinete da Secretaria de Educação AC: Rosangela Percegona Bo ~.- ~ .-
Assunto: Pedido de Convênio APAE - Colaboraç~o

Balneario CamboriúfSC, 23 de Novembro de 2020

Para darmos prosseguimento ao feito, necessitamos parecer da Secretária I RosangelaPercegonaBorba. SEO- GSE I,
informando se há dotação orçamentária para tal projeto, bem como, citando qual dotação que será reservada para
esse fim, bem como, se há interesse por parte da gestão pública em realizar tal parceria.

Além disso, considerando que não foi realizado chamamento público para tal, necessitamos também de justificativa
quanto a inexigibilidade ou dispensa de chamamento público.

Após o pronunciamento da secretária, solicitamos parecer da Comissão de Seleção e da Procuradoria Jurídica.

Att.

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca.320,Nações.CEP88338-900• 1Doc. www.1doc.ÇQm.br
Impresso em 15/12/2020 16:01:54 por Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora
'Quervocêacreditequeconsigafazerumacoisaounão,vocêestácerto."- Henry Ford
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Memorando 37.599/2020 ••~,sSAL oms.G.~
De: Rosangela Percegona Borba Setor: SED - GSE - Gabinete da Secretaria de EdUC~hS_.c
Despacho: 3: 37.59912020 •.._-

Para: SCGTP - Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública AC: Victor I

Domingues
Assunto: Pedido de Convênio APAE _Colaboraç~alneário Camboriú/SC, 27 de Novembro de 2020

Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública

limo. Sr.

Victor Hugo Domingues

Secretário

Divisão de Convênios

A lima. Sra.

Eliane Ferraz dos Santos de Aquino

Gestora de Parcerias

Prezado (a) Secretário e Gestora,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, em atenção ao Memorando
37.599/2020, despacho 02, informar que esta Secretaria Municipal de Educação manifesta-se
favorável a manutenção de convênio com a entidade Associação dos Pais e Amigos dos
:xcepcionais (APAE) Balneário Camboriú para o ano de 2021, por meio de Termo de Colaboração
para contratação de profissionais para efetivo exercício na entidade pelo período de 12 meses, a
partir de janeiro de 2021. Conforme contato com o Departamento de Contabilidade os recursos
para este fim estão reservados, com a devida dotação orçamentária, item 2.11 Manutenção das
Atividades da Educação Especial, inclusa nos recursos destinados ã Educação Especial, estando
inseridos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021.

Finalizando, colocamo-nos à disposição para quaisquer outras informações elou esclarecimentos,
se necessários. Aproveitamos o ensejo para reiterar expressões de consideração e apreço.

Atenciosamente

Rosangela Percegona Borba
Secretária de Educação

htlps:/Ibc.1 dOC.com.brl?pg=docJvia&hash= 7AC611 E342ECB25D6460EC 1E&itd= 1 112
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIClplO DE BALNEÁRIOCAMBORIÚ
SECRETARIADE EDUCAÇÃO
GABINETE

,". ~ PREFEITURA

8 BALNEARIO
t~CAMBORlO

Referência: Dispensa de Chamamento Público

Repasse ao Terceiro Setor

Termo de Colaboração N° 001/2021

Base Legal: Art. 30, inciso VI e 32 da Lei Federal nO 13.019114

Organização da Sociedade Civil: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de

Balneário Camboriú - APAE - CNPJ: 76.698.380/0001-41

Endereço: Rua 1926, nO 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478

Objeto: Formalização de parceria entre a entidade e o Municfpio de Balneário Camboriú, com

vistas ao atendimento do interesse público, para manter e ampliar os serviços de

atendimento clínico e pedagógico realizados, conforme plano de trabalho, a fim de cobrir as

despesas com pessoal e encargos sociais, para manutenção das atividades da referida

instituição.

Valor Total do repasse: R$ 764.223,06 (Setecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e

vente e três reais e seis centavos).

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Tipo da Parceria: Termo de Colaboração

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A InstituiçãoAPAE de Balneário Camboriú realiza atendimentos multidisciplinares que promovem
qualidade de vida às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, como enfoque à questão

educacional. Dessa forma, qualifica também os profissionais da Rede Municipal de Educação, ao

realizar assessorias,em parceriacom o Departamentode EducaçãoEspecial.

A APAE tem como finalidade e objetivos prestar atendimento pedagógico individualizado ou

coletivo a crianças com atraso global do desenvolvimento ou deficiência, realizando

planejamentos, encaminhamentos, orientações a crianças com deficiências e suas famílias;

proteger os direitos da pessoa com deficíência, envolver a comunidade de Balneário Camboriú à

realidade da pessoa com deficiência, colaborar para melhor compreensão e realização das

potencialidades das pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências,

opinar para a mais rápida e eficiente readaptaçãoe inclusão social â realidade individual de cada

usuário, zelar pela corretadivulgaçãodas capacidadese direitos das pessoas com deficiência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIClplO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE

Assim, dentro desta perspectiva, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário

Camboriu - APAE - SC, segue sendo exclusiva neste segmento de serviços, como referência de

atendimento/acompanhamento de situações de pessoas com atraso do desenvolvimento global e

com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.

Justifica-se a dispensa de chamamento público para a formalização do Termo de Colaboração

entre o Municfpio de Balneário Camboriú e a Organização da Social Civil, nos termos do art. 30,

inciso VI da Lei Federal nO13.019/2014 e o Decreto Municipal nO8489/2017 em seu artigo 11° os

quais estabelecem o seguinte:

Lei Federal nO13.01912014:

"Art, 30 -A administração pública podera dispensar a realização do chamamento público:

(...)

VI -no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência

social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo

órgão gestor da respectiva politica.llncluldo pela Lei na 13.204, de 2015\".

Decreto Municipal nO 8489/2017 :

"Artigo 11 A administração publica podera, justificadamente, dispensar ou inexigir a realização

do Chamamento Público, conforme hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 da Lei 13.019/14~.

Diante do exposto solicito que:

1. TORNE-5E PÚBLICO esta justificativa, levando em consideração o plano de trabalho anexo,

para que havendo outra instituição que comprove igual competência, manifeste seu interesse;

2. ENCAMINHE-SE os documentos mencionados nos Artigos 14 e 24 do Decreto Municipal na

8489/2017 à Comissão de Seleção de Parcerias, Secretaria de Controle Governamental e

Transparência Pública e secretaria de Articulação Govemamental para devida manifestação.

Não havendo nenhuma impugnação quanto a inexigibilidade e/ou formalização desta Parceria, o

Termo de Colaboração será assinado pelos envolvidos, a partir do 5° dia da data da publicação

do Extrato da Justificativa no Diario Oficial, para que se produza os efeitos legais dele esperados.

Balneario Camboriú. 26 de novembro de 2020. jg.
Rosan~~~e~orba

Oiretora.Geral do Colegiado da Educação
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Ata da Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria Executiva, ConselhG/'''''';~;!.''
de Administração e Conselho Fiscal da APAE de Balneário Camboriú. Aos vinte
e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove. às catorze horas, na
sede da APAE, situada na rua hum mil novecentos e vinte e seis. número hum
mil duzentos e sessenta, no Município de Balneário Camboriú, Estado de Santa
Catarina, com a presença dos associados especiais e contribuintes, conforme
registro no livro próprio de assinaturas, conforme Edital de Convocação
publicado no jornal Página 3. e afixado em lugares públicos, no dia vinte e quatro
de outubro do ano corrente. Foram eleitos para condução da Assembleia Geral
Ordinária o Presidente e o Secretário, respectivamente Sra. Valceni Maria
Claudino Vieira dos Santos e Sra. Edla Aparecida da Costa Senso Foi instalada
a Assembleia pela Presidente Sra. Valceni. A secretária iniciou lendo o Edital de
convocação, após apresentou o relatório de atividades referente à gestão dois
mil e dezessete á dais mil e dezenove. A Secretária convidou o contador da
APAE Sr. João Francisco de França para apresentar o balanço parcial fechado
no dia trinta e um de outubro do ano de dais mil e dezenove. Após a
apresentação da relatório de atividades e das contas os mesmos foram
aprovadas por unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária. Passando ao
seguinte item do edital de convocação foi realizada a Eleição da Diretoria
Executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercido do
mandato no período de 02/01/2020 a 31/1212022. Considerando a inscrição de
chapa única, foi a mesma eleita por aclamação ficando constituida dos seguintes
membros: Presidente Sra. Margid Rinnert Buckstegge, brasileira, casada,
empresária hoteleira, residente na rua 2450 nO 300, centro, Balneário
Camboriú/SC, RG 307.074 inscrita no CPF sob o número 418.432.749.49, Vice
Presidente: Sra. Denise Payerl Basso, brasileira, casada, empresária, residente
na rua: 1500 n' 900 Apto 107- Centro- Balneario Camboriú-SC.RG 1.330.195
inscrita no CPF sob o número 448.609.609-63, 1° Diretor Secretário: Sra. Valeeni
Maria Claudino Vieira dos Santos, brasileira, casada, empresária, residente na
Av. José Medeiros Vieira, 2470, Praia Brava, Itajai/SC, RG 878.621-6 inscrita
no CPF sob o número 414.894.549-34, 2° Diretor Secretário: Sr, Mário Lucio
Borges de Souza, brasileiro, solteiro, profissão: Funcionário Público, residente
na rua 2970, nO632-centro,Balneário Camboriú-SC,RG 6.261,831 inscrita no
CPF sob o número 519.322,619-15,13 Diretora Financeira: Sra. Edla Aparecida
da Costa Sens, brasileira, casada, empresária, residente na rua 1BOO N°
116,centro, Balneário Camboriú-SC, RG 120.0194 inscrita no CPF sob o número
501.363.219-68, 23 Diretora Financeira: Sra. Cleusa Terezinha Brites Carvalho,
brasileira, casada, corretora de imóveis, residente na rua Peru nO719,1Bairro
das Nações, Balneário Camboriú/SC, RG 5.109.977 inscrita no CPF' sob o
número 004.060.439-06, Diretor de Patrimônio: Roberto Pereira Graupner,
brasileiro, Casado, Microempresário, residente da rua 1500, nO 451, Edifício
Milão ,centro ,Balneário Camboriú-SC, RG 0224530 inscrito na CPF sob o
número 022.164.692-20,Diretora Social: Sra. Lourdes Gomes Minella, brasileira,
viúva, aposentada, residente na Avenida Atlântica nO 5100, centro, Balneário
Camboriú/SC.RG 336751-7 inscrita no CPF sob o número 747.036.419-68.
Conselho de Administração: Sra. Eliane Babinski, brasileira, Casada,
Comerciante, residente na Avenida das Gaivotas, nO 200, Ariribá, Balneário
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Camboriú-SC, RG 2425855-5 inscrita no CPF sob o número 794.253.059-00, ;::.-'
Sra. Edelgard Cachel, brasileira, casada. do lar, residente na Av. AlI/in sauer nO ;. •
360, centro, Balneãrio Camboriú/SC,RG 579.749,-7,inscrita no CPF ro~~,?/').1~~~.1-'~:'
número 292.928.409-91, Sr. Gelso Ramos, brasileiro, casado, aposentada""'.::t.o~""
residente na Av. Central. nO 362, centro, Balneário Camboriú-SC , RG 227.858
inscrito no CPF sob o número 182.860.039-34, Sr. João Kleine Buckstegge ,
brasileiro, casado, empresário hoteleiro, residente na rua 2450 nO 300,: centro,
Balneário Camboriú/SC. RG 193062-1 inscrito no CPF sob o número
309.064.589-00, Sr. Jorge Otávio Cachel, brasileiro, casado, Engenheiro civil,
residente na rua Alvin Bauer nO360, centro, Balneário Camboriú/SC, RG 745.232
inscrito no CPF sob o número 000.205.590.20, Sra. llza Souza, brasileira,
casada. Manicure, residente na ruja Morro das Pedras Brancas, nO169, Nova,
Esperança, Balneário Camboriú.SC. RG 8.839.534~ inscrita no CPF sob o
número 057.897.119~4, Sra. Marli Salete Ramos, brasileira, casada,
aposentada, residente na Av. Central nO362, centro, Balneário Camboriú.SC,
RG 702.680 inscrita no CPF nO655.999.939~9, Sra. Rosane Teresinha Jahnke,
brasileira, divorciada, empresária, residente na Avenida Atlântica
n01100,centro,Balneário Camboriú/SC.RG 186.382 inscrita no CPF sob o
número 383.090.769.91, Sra. Sônia Maria Eble Cavichiolli, brasileira, casada,
professora aposentada, residente na rua 1101, n0431 ,centro, Balneário
Camboriú/SC, RG 1.201.415 inscrita no CPF sob o número 428.153.729-04, Sra.
Silvania da Conceição Picchetti Bertolini, brasileira, casada, designer de jóias,
residente na rua 1111,no215, centro. Balneário Camboriú-SC, RG 13821753
inscrita no CPF sob o número 052,312,458-95, Sra. Suzana da Aparecida Souza
de Matos, brasileira, casada, do lar, residente na rua Morro das Pedras Brancas,
nO169, Nova Esperança, Balneário Camboriú-SC, RG 5.271.192-7 inscrita no
CPF sob o número 046.949.389-59,8r. Wilson Vieira dos Santos Filho, brasileiro,
casado, Tabelião, residente na rua Av. José Medeiros Vieira, 2470,Praia Brava,
ItajailSC, RG 305.782 inscrito no CPF sob o número 380.379.399.87, Conselho
Fiscal: Sra. Judite Haake, brasileira. casada, costureira, residente na rua Angico
nO137. Tabuleiro, Camboriú-SC, RG 1.208.515-4 inscrita no CPF sob o número
602.351.879-68, Sra. Marilda Teresinha CostaWalesko. brasileira, viúva, do lar,
residente na rua Libia nO55, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, RG
4.519.872-1 inscrita no CPF sob o número 065.301,209-80, Sra. Tereza
Cardozo. brasileira. solteira. residente na rua Dom Sebastião nO235. Vila real,
Balneário Camboriú/SC, RG 651.281-0 inscrita no CPF sob o número
294.295.799.91, Conselho Fiscal Suplente: Sra. Rosalva Knabben de Oliveira,
brasileira. viúva, professora aposentada, residente na rua 3750 nO39, centro,
Balneário Camboriú/SC, RG 754.628-9 inscrita no CPF sob o número
474.328.021~9, Sra. Ana Paula Balvedi, brasileira, solteira, Administradora,
residente na rua João Francisco dos Santos, nO 20, Pioneiros, Balneário
Camboriú-SC, RG 5.046.478 inscrita no CPF sob o número 503.515.161-15, Sra.
Yvone Garrozi Silva, brasileira. viúva. professora aposentada. residente na rua
Mascarenhas Passos nO28, centro. Itajai, se. RG 128.088 inscrita no CPF sob
o número 522.730.169-72, Presidente de Honra: Sra. Isabela 8ava Bueno,
brasileira, viúva, professora e corretora de imóveis aposentada, residente na rua
511 nO 14, centro, Balneário Camboriú. RG 161.097, inscrita no CPF SObo
número 419.806.979~9. Autodefensoria: Camila Walesko, brasileira. residente
na rua Libia nO55, Bairro das NaçOes, Balneário Camboriú/SC. RG 4.519.870-
5 inscrita no CPF sob o número 038.664.059.95, Manoel Bonson dos Santos,
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brasileiro, residente 904 n' 927 ,centro, Balneário Camboriú/SC,RG 1.~b7.811 - ~
inscrito no CPF sob o número 939.605.739-87, A Diretoria da APAE de Bâlneário>,
Camboriú, eleita por aclamação na Assembleia Geral Ordinaria toma pO~&,nOmJ~'~'?'
1° primeiro dia útil do mês de janeiro de dois mil e vinte, em cumprimentõ'âó":::;~""
disposto no art. 60 do Estatuto da APAE. Nada mais havendo a tratar, foi dàda
por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, cuja Ata foi lavrada por mim Edla
Aparecida da Costa Sens e vai assinada também pelo Presidente Ida
Assembleia. I
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,ao PREfEITURA

S BALNEARIO
~~ CAMBORJO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE PARCERIA - Lei Federal 13.01912014

1 - PROPONENTE - OSC

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: Associação de Pais e AmIgos dos 1.2. CNPJ: 76.698.380/0001-41
Excepcionais de Balneáno Camboriú - APAE.

1.3- ENDERECO e CE?: Rua 1926, nG 1260 - Centro. CE?: 88.330.478

1.4. CIDADE: Balnearío Camboriu 1.5. U.F: SC 1.6. DATA DE 1.7- DDOITELEFONE: 3367-0636
~ONSTITUIÇÃO: 1.8- E-MAIL:14/11/1984

escola@apaebalneariocamboriu,org.br

diretoria@apaebalneanocamboriu.or9.br

1.9- 811E:
www,balneariocamboriu,apaebrasil.o(9,br

1.10. NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da aSC): Margid 1.11. CPF: 418.432.749-49
Rinnert Buckstegge

1.12. C.I.IÓRGÃOEX?: 4/C 307.074
sSP/se

1.13. ENDEREÇO (Presidente da asC): Rua 2450, nO 300 - Centro

1.15- 1.16. 1.17. DDDITElEFONE: 3361.5638
1.14- CIDADE: Balneario Cambonu U.F: CEP:

1.18-E-MAIL: margrdkleine@hotmail.comse 88330.
407 1.19- SITE:

2- DESCRI CÃO DO PROJETO.

2.1 . TiTULO DO PROJETO: Atendimento interdisciplinar 2.2 - PERíODO DE EXECUÇÃO:
especializado a alunos da rede municipal de ensino, com atraso

Inicio: 01/02/2021global do desenvolvimento e com deficiência intelectual
associadas ou nao a outras deficiências, rede municipal de Término: 31/1212021I ensino.

I,
2.3 • IDENTIFICAÇÃO 00 OBJETO: Prestar atendImento interdisciplinar especializado a alunos da rede municipal
de ensmo, entre O a 5 anos e 11 meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência; crianças e
adolescentes entre 6 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associadas ou nao a outras deficiências: a
[ jovens, adultos e idosos entre 18 anos acima com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências,
12.4 . Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justiflcatiya 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:

2.4.1 Considerações

O pressuposto que orienta os atendimentos prestados pela APAE surge da própria missão da instituiçêo que é
"promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção. orientações, prestação de serviços, apoio à
família, direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e â construção de uma
sociedade justa e solidária",

mailto:escola@apaebalneariocamboriu,org.br
mailto:iretoria@apaebalneanocamboriu.or9.br
mailto:margrdkleine@hotmail.com
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,-
sociedade justa e solidária",
Para colaborar e garantir o direito à educaçao das pessoas com deficiência intelectual e multipla. a APAE orienta e
fornece subsldios aos alunos, familiares e profissionais das escolas comuns Ressalta-se que os programas
executados pela APAE de Balneáno Camboriü estão dedicados ao atendimento da pessoa com deficiência
intelectual elou múltipla, e suas familías, voltando.se ao atendimento na perspectiva da habilitaçao e reabilitaçâo'
das pessoas com deficiência
A APAE, sentmdo.se comprometida com o desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual e múltipla,
compreende e busca sempre qualificar e intensificar o atendimento já oferecido pela Instituição, para estes alunos.
Faz parte ainda dos atendimentos prestados, o atendimento clinico, que está fazendo referência aos seguintes
profissionais: geneticlsta, neurologista. psiquiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicOlogo e
assistente social.
A APAE, por sua vez, qualifica os seus atendimentos na área de reabilitação, proteção social e educação
profiSSional,
Nas Apaes o público alvo são pessoas com defiCiência intelectual associadas ou não a outras deficiências. Logo, a
grande maioria são pessoas com deficiência mÚltipla, ou seja. deficiência intelectual associada a outra deficiência
(defiCIência fisica, e lou sensorial). Sendo assim os profissionais que atuarão nesta instituição, prestando, ou não,
atendimentos educacionais especializados precisam ter uma formaçêo mínima para aluar junto aos educandos, se
trata de cada vez mais pensarmos nas neceSSidades dos educandos e respeitar o direito fundamental ao
desenvolvimento,
Do exposto, cabe agora esclarecer o titulo da proposta, bem como, demonstrar, através da organizaçào dos
serviços. as demandas atendidas pela instituição e ainda ressaltar a importância da construção de um convênio
que permita a continUidade nos serviços prestados.

2.4.2 Justificativa

Convém explicitar os serviços que são ofertados pela APAE e seus respectivos objetivos, ressaltando que todos os
serviços direcionados aos alunos visam os aspectos pedagógicos, clinicos e assistenciais de acordo com as
neceSSidades de cada um e com as possibilidades da Instituição:

SERViÇO , FAIXA :1 PERFIL DOS USUARIOS OBJETIVOS*
", ETÁRIA

Prevenir de I Comunidade I Comunidade em geral Divulgar formas de prevençao
P AaZ . em geral de deficiências
D Bebê Oa 24 meses Bebês nascidos Acompanhar o
E Essencial prematuros ou com desenvolvimento global da
A intercorrências. criança até os seus 24 meses
R nas especialidades da

Programa pedagogia. psicologia.
de fonoaudiologia e fisioterapia,
Prevenção Estimulação Oa05anose Crianças com atraso global Buscar superar ou minimizar
de Precoce 11 meses do desenvolvimento ou as consequéncias do atraso
Deficiências com deficiência; ou deficiência por intermêdio
: Ações em de um trabalho
Rede multidisciplinar envolvendo as

áreas pedagógica e clinica,
Oferecer atendimento nas
especialidades da pedagogia,
psicologia. fonoaudiologia,
fisioterapia, neurologia,

I Habilitaç,1o e reatllhtaçao aqui entendidOS como um processo de atendimento que U1IHzarecursos e procedimentos das areas de saude.
educaçao, trabalho. assistênCia social e outros, com viStas a reduç.1o das Incapacklades, aesenvot>Jimento das potenCialidades e habilidades para
o trabalho, à Inclus.1o social e a melhona da qualidade de vida das pessoas com defiCiência
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endocrinologia e serviço
social

SAE- Acima de 17 Destinado para pessoas Investir em ações que visem
Serviço de Atendimento anos com diagnóstico de TEA- a superaçao das dificuldades
Especializado Transtorno do Espectro relacionadas à interaçao
TEA- Autista, ou deficiência social. comunicação e
Transtorno do Espectro intelectual grave associada comportamento. através de
Autista ao TEA.. um trabalho pedagógico e

interdiSCiplinar.
SPE. 14 a 17 anos Pessoas com deficiência Oferecer atividades
Serviço Pedagógico intelectual grave ou relacionadas ao
Especifico profunda associadas ou autoconhecimento. vivências.

nao a outras deficiências, cuidados de saúde e bem
com quadros de saúde que estar.
impedem sua permanência Prevenir deformidades e
no Ensino Regular que tem contraturas
necessidade de um
atendimento mais
individualizado.

SAE's Maiores de Pessoas com deficiência Participar de diferentes
(I ao XI) 17 anos intelectual moderada ou oficinas: (Oficinas de AVO-
Serviço grave associadas ou não a Atividades de Vida Diária.
Educacional outras deficiências. Música" Artesanato.
Especializado Educaçao Flsica.

Pedagógica). etc.

P PROAL. Acima de ,. Pessoas com deficiência Proporcionar atividades
R Programa de anos intelectual leve ou práticas através do trabalho e
O Atividades moderada. associadas ou das diferentes atividades
G Laborais não a outras deficiências e extras (musicoterapia.
R com possibilidades para a hidroterapia.
A execução de tarefas psicomotricidade, etc).
M relacionadas ao labor. mas oportunlzando a pessoa com
A que nao tem indicativo para defiCiência a construção de

J



o mercado de trabalho. sua autonomia e manutenção
M de sua qualidade de vida
U cognitiva e fisiológica
N
O
O

O PPT- Acima de ,. Pessoas com deficiência Oportunizar o acesso e
O Preparação anos intelectua! leve ou permanência da pessoa com

Para o moderada. associadas ou deficiência intelectual no
T Trabalho não a outras deficiências e mercado de trabalho.

R com possibilidades para a

A execuç:io de tarefas

B relacionadas ao labor. na
A perspectiva de inserç:io no

L mercado de trabalho.

H
O

AEE - Acima de 6 Destinado para pessoas Oferecer atendimento
Atendimento Educacional anos com deficiência intelectual educacional especializado,
Especializado moderada associadas ou através de estratégias

não a outras deficiências, lúdicas. jogos, adaptaçOes
oriundas das escolas para oportunizar ao educando
comuns ou de outros com deficiência apreensão de
serviços da comunidade. conceitos, conteúdos,

estabelecer estratégias de
comunicação alternativa e da
tecnologia assistiva.

Acima de 06 Destinado para pessoas Oferecer atendimento clinico.
SAESP - anos com deficiência intelectual para pessoas com deficiência

associadas ou nao a outras inteleclual associadas ou não
deficiências, oriundas da, • outras deficiências na,

Serviço de Atendimento escolas comuns ou de especialidades da pedagogia,
Especializado outros serviços da psicologia. fonoaudiologla.

comunidade, que têm fisioterapia. neurologia e
necessidade de serviço social.
atendimentos cl[nicos nas
áreas que a APAE atua.

Atendimento Clinico Acima de 17 Pessoas com deficiência Oferecer atendimento clinico.
anos (salvos intelectual associadas ou para pessoas com deficiência
casos que nao a outras deficiências. intelectual associadas ou nao
existe a a outras deficiências. nas
dispensa do especialidades da psicologia.
ensino fonoaudlologia, fisioterapia,
regular) neurologia. psiquiatria,

endocrinologia e serviço
social.

OBJETIVO GERAL 00 PROJETO

Prestar atendimento interdIsciplinar especializado a alunos da rede municipal de ensino, entre O a 5 anos e 11
meses. com atraso global do desenvolvimento ou deficiência; crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos e 11
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meses com deficiência rntelectual associadas ou não a outras deficiências; a jovens. adultos e idosos entre 18 anos
acima com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências.

OBJETIVOS ESPECiFICOS DO PROJETO

• Prestar atendimento pedagógico individualizado ou coletivo a 25 alunos entre O a 5 anos e 11 meses, com
atraso global do desenvolvimento ou deficiência. no Programa de Estimulação Precoce, realizando
planejamentos, encaminhamentos, orientações a crianças com deficiência e de suas familias:

• Prestar atendimento pedagógico especializado, 30 alunos entre 06 a 17 anos, realizando avaliação
pedagógica. encaminhamentos, orientações aos usuários com deficiência e suas famílias;

• Prestar atendimento pedagógico especializado. através de oficinas pedagógicas a 73 usuários acima de 17
anos e a alunos dispensados da frequência na escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando
planejamentos. encaminhamentos, orientações aos usuários com deficiência e suas famiJias;

• Prestar atendimento de música. a 210 usuârios acima de 17 anos e á alunos dispensados da frequência na
escola regular que são entre 14 e 17 anos. realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos
usuários com deficiência e suas famílias;

• Prestar atendimento de educação fisica a 207 usuários acima de 17 anos e à alunos dispensados da
frequência na escola regular que sao entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos. encaminhamentos,
onentaçóes aos usuários com defiCiência e suas famifias;

• Prestar atendimento nas áreas de serviços gerais I limpeza; agente de alimentação, auxiliar administrativo
a 227 usuános;

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

bescrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuraveis a serem atingidas, devendo estar claro,
Ipreciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter:

RESULTADO

sendo
tendo
que
seu

qualidade

.25 crianças
acompanhadas e
garantidos terapias
otimizem o
desenvolvimento e
de vida;
• Orientar os espaços
educacionais e familiares;
• Oportunlzar qualidade de vida;
• Familias e usuários tendo
garantidos os seus direitos e
aSSistidos em suas
necessidades;

PRODUTO/SERViÇO
(pOR 11 MESES)

• Realizar 01 estudo de caso
semestral, comportando 1
semana de atividades cada um.

• Realizar adaptações, reuniões de
equipe, reuniôes intersetoriais,
assessoria aos nucleos de
educação, conforme demanda
necessária.

• Coordenar e planejar as
atividades do programa, bem
como orientar profissionais no
atendimento a 25 crianças;

METAS

Prestar atendimento pedagôgico
individualizado ou coletivo a 25
alunos entre O a 5 anos e 11 meses,
com atraso global do
desenvolvimento ou deficiência, no
Programa de Estimulação
Precoce, realizando planejamentos,
encaminhamentos, orientações a
crianças com deficiência e de suas
famílias:

sendo
tendo
que
seu

qualidade

.30 alunos
acompanhadas e
garantidos terapias
otimizem o
desenvolvimento e
de vida:
• Orientar os espaços
educacionais e familiares;
• Onortunizar Qualidade de vida

• Realizar avaliaçao pedagógica
conforme demanda;

• Realizar 01 estudo de caso
semestral. comportando 1
semana de atividades cada um

• Realizar adaptações. reuniões de
equipe, reuniões Intersetoriais,
assessoria aos núcleos de
educacao conforme demanda

2. Prestar atendimento pedagógico
especializado, 30 alunos entre 06 a
17 anos. realizando avaliação
pedagógica, encaminhamentos,
orientaçóes aos usuários com
deficiência e suas famílias;



necessaría • Familias e usuarios tendo
• Coordenar e planejar as garantidos os seus direitos e
atividades do programa. bem assistidos em suas
como orientar profissionais no necessidades:
atendimento a 25 crianças e
adolescentes;

3. Prestar atendimento pedagógico • Prestar em média 300 .4000 atendimentos realizados
especializado. através de oficinas atendimentos mensaIs e 4000 no ano;
pedagógicas a 73 usuarios acima de anuais de pedagogia; .73 usuários sendo
17 anos e â alunos dispensados da • Realizar adaptações, reuniões de acompanhados e lendo
frequência na escola regular que são equipe, reuniões intersetoriais. garantidos terapias que

prestar assessoria. conforme otimizem o seuentre 14 e 17 anos, realizando demanda necessária. desenvolvimento e sua
I planejamentos, encaminhamentos, qualidade de vida;
I orientações aos usuarios com • Possibilitar a investigaçào,

I deficiência e suas famllias: orientaçao e encaminhamentos
das demandas do usuario ja em
seu primeiro acesso ao serviço.
Mesmo os que nao se
caracterizam como público da
instituição.

4. Prestar atendimento música a 210 • Prestar em média 700 .7000 atendimentos realizados
alunos acima de 17 anos e à alunos atendimentos mensais e 7000 no ano:
dispensados da frequéncia na escola anuais de musica; .210 usuários sendo
regular que são entre 14 e 17 anos, acompanhados e tendo

garantidos terapias querealizando planejamentos, otimizem o seuencaminhamentos, orientações aos desenvolvimento e sua
usuarios com deficiência e suas qualidade de vida;
famílias: • Possibilitar atiVidades que

contribuam no desenvolvimento
sensório perceptivo e a
qualidade de vida:

Prestar atendimento de educação • Prestar em média 700 .7000 atendimentos realizados
fisica a 210 alunos, entre 6 a 17 atendimentos mensais e 8000 no ano:
anos2, acima de 17 anos e à alunos anuais de educação física: .210 usuários sendo
dispensados da frequência na escola acompanhados e tendo

garanlldos terapias queregular que sao entre 14 e 17 anos,
otimizem o seurealizando planejamentos, desenvolvimento e sua

encaminhamentos, orientaçOes aos qualidade de vida;
usuários com deficiência e suas • Possibilitar atividades que
familias; contribuam no desenvolvimento

sensório perceptivo e a
qualidade de vida;

6. Prestar atendimento nas ãreas de • Manter a contratação dos .261 usuãrios sendo
agente de cozinha, serviços gerais profissionais: acompanhados e tendo

, I limpeza a 261 usuários: garantidos terapias que

I otimizem o seu
desenvolvimento e sua

II qualidade de vida;

< Alunos inseridosna RedeMunicipalde enSinO,
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7. Prestar atendimento nas areas de • Manter a contratação dos .222 usuários sendo
auxiliar administrativo a 222 profissionais: acompanhados e tendo
usuános; garantidos terapias que

otimizem o seu
desenvolvimento • sua
qualidade de vida;

METODOLOGIA

Cabe ressaltar, antes de descrevermos a caracterização geral do atendimento, a metodologia referente a,
cada aÇao traçada sobre o contexto em Que se dara o trabalho em 2021 devido a Pandemia de Coro na vírus:
~SARSCoV.2l. Neste sentido considerando a pandemia do Corona "Irus (SARSCoV-2) e a evoluçâo do quadro d&
~asos de infecçào no Brasil; As orientações da Organizaçao Mundial da Saúde - OMS, do Ministério da Saúde, d6
Ministério da Economia e do Ministério da Educação: O Decreto Estadual ND515, de 17 de março de 2020, qual
~eclara situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nO1.5,1.1.0 _ doençaS:
~nfecciosas virals, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências, bem como;
'Sua prorrogação. O Decreto Estadual W 525, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre novas medidas para
~nfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Carona virus e
~stabelece outras providências. A Resolução da FCEE n. 03, de 01 de abril de 2020 que altera a Resolução n. 02, d~
2020, para eslabelecer novas regras de combate ao contágio pelo Carona vlrus (COVJO-19) no ámblto da Fundação:
:Calannense de Educação Especial (FCEE) e Centros de Atendimento Educacional Especializado nas InstituiçõeS:
Parceiras, e estabelece outras providências: O Decreto Municipal N° 9,831, de 18 de março de 2020 que dIspõe
bObre as novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional:
~ecorrente do Carona vlrus (COVID-19) e dá outras providências. A lei 13.019 que estabelece o regime jurldico das'
:parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade CIVIl, em regime de mútua cooperação, para:
~ consecução de finalidades de interesse público e reciproco, mediante a execução de atividades ou de proJetas'
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou e~
!acordos de cooperação; O Plano de Contingência Estadual para retorno das atividades de atendimento naS!
~nstituições do Estado de Santa Catarina." I
I A APAE buscando atender as resoluções aCima citad~s, e a conjuntura atual, visando a manutenção d9
Euporte aos seus usuanos, orgamza a sua metodologia de atendimento através de execução mista. ou seja: de forma'
presencial (respeitando a Plano de Conttngência Estadual) e de forma remeta através de teleatendimento. J
r

Cada programa tera sua metodologia de teleatendimento bem como seguira as normativas organizadas par
restação de contas.

Cabe ressaltar ue buscaremos manter em média 500 do a endim ntos de forma resencial e 50% d
erma em teleatendimento res eitando o Plano de Contin éncia.

No casa dos atendimentos presenciais, estes sefi~o executados em sala de atendimento na APAE,
'respeitando o Plano de Contingência e normas sanitárias

Para o teleatendlmento, as açOes acontecerão da seguinte forma
As atividades serão encaminhadas através de aplicativos de celular (Whats App, Facebool<, Instagram, etc):
A equipe trabalhara com os recursos de gravaçào de videos, envio materiais on-hne, video chamadas, áudio5

:podcast ligações telefônicas.
As reuniOes de equipe serão realizadas semanalmente pela plataforma on.1ine Google Meet;
As reuniões intersetoriais serão realizadas pela plataforma on.Jine Google Meet,

Cronograma fisico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duraçào das etapas, fases ou
atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utílizados para o atingi menta das metas:

3.1- META 3.2- ESPECIFICAÇAOf 3.3. INDICADOR FISICO 3.4- OURAÇAO
LOCALIDADE

UNIDADE TOUANTIOAOE INICIO I TERMINO
META 1: Prestar atendimento pedagógico individualizado ou coletivo a 25 crianças entre Oa 5 anos e 11
meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência, no Programa de Estimulação Precoce,
realizando Dlaneiamentos encaminhamentos orientacões a crian"'as com deficiência e de suas familias .
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ETAPA 1 Manter a contrataçao da CARGA HORARIA 40 horas 01/02/2021 31/1212021
carga horária dos PROFISSIONAL
profissionais da pedagogia;

APAE / Balneário CamboriO
ETAPA 2 Coordenar e planejar as CARGA HORARIA 40 horas; 01102/2021 31/1212021

atividades do programa, PROFISSIONAL
bem como orientar
profissionais no
atendimento a 25 crianças;

APAE I Balneario Camboriú
ETAPA J Realizar 01 estudos de ATENDIMENTO 01 estudo de caso; 0110212021 31/1212021

caso anuais, referente às
25 crianças cadastradas
para atendimento,
comportando 1 semana de
atividades cada um,
podendo ter a participação
da cnança e de seus
responsáveis;

APAE J Balneário Camboriú
ETAPA 4 Realizar reuniões de REUNIAO 2 reuniões 0110212021 31/1212021

equipe; mensais;

IAPAE I Balneário Camboriú
ETAPA 5 Realizar reuniões REUNIAOI Conforme 01/02/2021 31112/2021

intersetoriais, assessoria ASSESSORAMENTO demanda:
aos nucleos de educação,
conforme demanda
necessária.

APAE I Balneário Camboriú
META 2: Prestar atendimento pedagógico especializado, 30 alunos entre 06 a 17 anos, realizando avaliação
pedagógica, encaminhamentos, orientações aos usuários com deficiência e suas famílias;
ETAPA 1 Manter a contratação da CARGA HORÁRIA 40 horas 01/0212021 31/1212021

carga horária dos PROFISSIONAL
profissionais da pedagogia:

APAE I Balneário Camboriú

ETAPA 2 Coordenar e planejar as CARGA HORARIA 40 horas; 01/02/2021 31/12/2021
atividades do programa, PROFISSIONAL
bem como orientar
profissionais no
atendimento a 25 crianças;

APAE I Balneário Camboriú
ETAPA 3 Realizar 01 estudos de ATENDIMENTO 01 estudo de caso; 0110212021 31/12/2021

caso anuaIS, referente ás
30 crianças e adolescentes
cadastradas para
atendimento. comportando
1 semana de atividades
cada um, podendo ter a
participaçao da criança e de
seus responsáveis;

APAE 1 Balneário Camboriú
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ETAPA 4 Realizar reuniões d. REUNIÃO 2 reuniões 01/0212021 31/1212021
eqUIpe: mensaIS;

APAE 1 Balneario Camboriú

ETAPA 5 Realizar reuniões REUNIÃO/ Conforme 01/02/2021 31/12/2021
intersetoriais, assessoria ASSESSORAMENTO demanda;
aos núcleos de educaç~o,
conforme demanda
necessária.

APAE I Balneário Camboriú
META 3: Prestar atendimento pedagógico especializado, através de oficinas pedagógicas a 55 usuários
acima de 17 anos e à alunos dispensados da escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando
planejamentos, encaminhamentos, orientações aos usuários com deficiência e suas familias;

ETAPA 1 Manter a contrataçào da CARGA HORARIA 160 horas 01/02/2021 31/1212021
carga horarla dos PROFISSIONAL
profissionais da pedagogia:

APAE / Balneario Camboriú

ETAPA 2 Prestar atendimentos d. ATENDIMENTO Prestar em média 01/02/2021 3111212021
pedagogia: 300 atendimentos

mensais • 3000
APAE 1Balneario Camboriu anuais de

loedaoooía
ETAPA 3 Realizar conselho d. ATENDIMENTO 01 estudo de caso; 01f02/2021 31/12/2021

classe, referente a05 55
educandos comportando 1
semana de atividades;

APAE / Balneario Camboriú
ETAPA 4 Realizar adaplaçOes, ATENDIMENTO Conforme 01/0212021 31/1212021

reuniões d. equipe. demanda;
reuniões intersetoriais.
assessoria, conforme
demanda necessária.

APAE / Balneário Camboriú I
META 4: Prestar atendimento música a 155 usuários acima de 17 anos e à alunos dispensados da escola
regular que são entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos usuários
com deficiência e suas familias'
ETAPA 1 Manter a contrataç~o da CARGA HORARIA 50 horas 01/02/2021 31112/2021

carga horária do PROFISSIONAL
profissional de música;

APAE / Balneário Camboriú I
ETAPA 2 Prestar atendimentos de ATENDIMENTO Prestar em média 01/02/2021 31/12/2021

música; 850 atendimentos
mensaIs • 7500

APAE I Balneário Camboriú por semestre d.
musica:

META 5: Prestar atendimento de educação fisica a 222 usuários acima de 17 anos (com exceções dos
dispensados da escola regular que são entre 14 e 17 anos) realizando planejamentos, encaminhamentos,
orientações aos usuários com deficiência e suas famílias;



'-1J:i:'_.
ETAPA 1 Manter a contratação da CARGA HORÁRIA 120 horas 0110212021 31112120211

carga hora ria dos PROFISSIONAL
profissionais de educação

Ifísica;

APAE I Balneario Camboriú
ETAPA 2 Prestar atendimentos de ATENDIMENTO Prestar em média 01/02/2021 31/12/2021

educação física; 850 atendimentos
mensais e 7500

APAE I Balneário Camboriú por semestre de
educa •.•ao f1sica;

META 5: Prestar atendimento nas especialidades de cozinha, serviços gerais I limpeza a 261 usuários;

ETAPA 1 Manter a contratação da CARGA HORARIA 130 horas 01f0212021 3111212021
carga horária dos PROFISSIONAL
profissionais dos serviços
geraIs;

APAE I Balneário Camboriú
META 5: Prestar atendimento nas àreas de auxiliar administrativo a 222 usuários:

ETAPA 1 Manter a contratação da CARGA HORARIA 60 horas 01102/2021 31/1212021
carga horária dos PROFISSIONAL
profissionais de auxiliar
administrativo:

APAE I Balneério Camboriu

Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da

realidade local:

• Lista de presença (diários de turmas) confirmando a participaçtio dos usuários e/ou suas famílias, nas atividades

realizadas

- Relaçào de fotos e vídeos, quando ao atendimento for executado de maneira remoia;
- Relatório de execucao de atividadesl metas realizadas mensal. quantitativos dos profissionais e/ou atividades (com
datas, ações e usuários).
- 80% do cumprimento das metas acima descritas:

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

4.1.SERVIÇOOU BEM A SER DISPONIBIL.IZADOPELA 4.2-UNIDADE 4.3- QUANTIDADE 4.4 • A • Atendido
ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA NA • Nao atendido

Ap. Atendido
Parcialmente

Repasse mensal de recursos financeiros da Prefeitura de Monetária 01 parcela de
Balneario Camboriú R$ 145.290.57

01 parcela de
RS 96.672.72
09 parcelas de
RS 64.092.61

5 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

N°DE
5.1 NOME 5.2 CPF 5.3 ENDERE"O 5.4 FUN"ÃO C.H. PROFISSIONAIS

PROFESSORES DE 240 06
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PROFESSORES OE AEE (A CONTRATAR)
AEE 'A CONTRATAR'
PROFESSORES DE EO. PROFESSORES DE 120 03
FlslCA (A CONTRATAR) ED. FlslCA (~

CONTRATAR
PROFESSOR DE PROFESSOR DE 40 02
MÚSICA (A MÚSICA (A
CONTRATAR' CONTRATAR)
SERViÇOS ~~RAIS IA SERViÇOS GERAIS IA 130 04
CONTRATAR CONTRATAR}
AUXILIAR

AUXILIAR 80 02
ADMINISTRATIVO IA

,
CONTRATAR' ADMINISTRATIVO I

8 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RI)

8.1. CONCEDENTE (REPASSE)

METAS I FEV MAR ABR I MAl JUN JUl
Exercício I

RI 64.092.61 RI 84.092.61 RI64.092.61 I RI 64.092.61 R$ 64.092.61 R$ 64.092,61
2021

METAS AGO SET OUT NDV I DEZ

Exerclcío 2021
RI 64,092.61 RI 64.092.61 RI 64,092.61

I
RI 93.672.72

I
RI 145.290.57

6.1.1.TOTAl GERAL CONCEDENTE: RI 764.223.06
6.1.2. DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: Fundo Munici ai de Educa ão.

7 - PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

7.l.Receitas Previstas 7.2. 7.3 - Valor 17.4' TOTAL
UNIDADE Unitário

Repasse mensal de recursos financeiros da Prefeitura Monetána 01 parcela de RI 328.509.59
de Balne~noCamboriú RS 71079.69

01 parcela de
RS 86.839,45
03 parcelas de
RS 56863,48

17.1.1'TOTAl GERAL RECEITAS: R5 328.509,59

7.S.0espesas Previstas 7.6. 7.7.VALOR 7.8 - TOTAL
UNIDADE UNITÁRIO

DESPESAS PROJETO PAGAS PELA CONCEDENTE
01 (um/a) Pedagoga AEE (40 horas semanais) Monetária 09 parcelas de RS RS 53.512.29

4.071.28
01 parcela de R$

6.358,36
01 parcela de R$

10.512,41
01 (umla) Pedagoga AEE (40 horas semanais) Monetária 09 parcelas de R$ R$ 53.512.29

4.071.28
01 parcela de R$

6.358.36
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01 parcela de RS
10.512.41

01 (um/a) Pedagoga AEE (40 horas semanais) Monetária Og parcelas de R$ RS 53512,29
4.071,28

01 parcela de RS
6.358,36

01 parcela de RS
10.512.41

01 (um/a) Pedagoga AEE (40 horas semanais) Monetária 09 parcelas de R$ RS 50816,61
3.871,34

01 parcela de R$
6020,92

01 parcela de RS
9953,63

01 (um/a) Pedagoga AEE (40 horas semanais) Monetária 09 parcelas de RS RS 50.816,61
3.871,34

01 parcela de RS
6020,92

01 parcela de RS
9.953,63

01 (um/a) Pedagoga AEE (40 horas semanais) Monetária 09 parcelas de R$ RS 50.8'6,6'
3.871,34

01 parcela de R$
6,020,92

01 parcela de R$
9.953,63

01 (um/a) Professor de Educaçao Flsica (40 horas Monetária 09 parcelas de R$ RS 50816,61
semanais) 3.871,34

01 parcela de RS
6.020,92

01 parcela de R$
9,953,63

01 (um/a) Professor de Educaçao Flsíca (40 horas Monetária 09 parcelas de R$ RS 50.816,61
semanais) 3871,34

01 parcela de RS
8.020,92

01 parcela de RS
9,953,63

01 (um/a) Professor de Educação Flsica (40 horas Monetária 09 parcelas de R$ R$ 50.816.61
semanais) 3.871,34

01 parcela de R$
6,020,92

01 parcela de RS
9.953,63

01 (umla) Professor de Música (16 horas semanais) Monetária 09 parcelas de RS R$ 22255,52
1.722,83

01 parcela de RS
2.582,66

01 parcela de R$
4.167,39

01 (um/a) Professor de Música (24 horas semanais) Monetária 09 parcelas de R$ RS 32,569,38
2.505,89

01 parcela de R$
3.795,64

01 parcela de R$
6.220,73

01 (um/a) agente de Serviços Gerais (30 horas Monetária 09 parcelas de RS RS 20680,04
semanais) 1.608.17

01 parcela de RS
2.410,25

01 oareela de RS
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3.796.26
01 (um/a) agente de Serviços Gerais (30 hOras Monetária 09 parcelas de R$ RS 20.660.04
semanais) 1.60B,17

01 parcela de RS
2.410.25

01 parcela de RS
3.796.26

01 (um/a) agente de Serviços Gerais (30 horas Monetária 09 parcelas de RS RS 20.680.04
semanais) 1,608.17

01 parcela de R$
2.410.25

01 parcela de RS
3.796.26

01 (umfa) agente de Serviços Gerais (30 horas Monetária 09 parcelas de R$ RS 24.459,31
semanais) 1.889.95

01 parcela de RS
2.852.45

01 parcela de R$
4.597.31

01 (umfa) auxiliar administrativo (40 horas semanais) Monetaria 09 parcelas de R$ RS25.951,Q1
2.006.09

01 parcela de RS
3014.46

01 parcela de RS
4.881.72

01 (um/a) auxiliar administrativo (40 horas semanais) Monetéria 09 parcelas de RS RS 25951,01
2.006.09

01 parcela de RS
3.014.48

01 parcela de R$
4.881,72

Encargos Sociais da equipe contratada Monetária 09 parcelas de R$ R$105.560,18
13.695.37

01 parcela de RS
15.981,66

01 parcela de RS
17.893,91

TOTAL DESPESAS CONCEDENTE RS 764.223 06

j 7.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 764.223,06

.-OBSERVAÇÕES GERAIS

I
9 - DECLARAÇÃO
iNa qualidade ~e representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da lei. ti.
: DMINISTRAÇAO PUBLICA que:
• Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder

Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municipios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
• Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 1301912014.
• A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, c.onforme as vedações dos

artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14,
• A organização não tem dividas com o Poder Publico;
• Estar ciente do inteiro teor da legislaçâo Que rege Si matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições

legais de firmar a parceria com a administração publica e não incorrendo em nenhuma das vedações legais:
• A organizaçâo 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
a resentará administra ão ubllca uando solicitado e antes da assinatura da arceira, ara fins de conferência;
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• A organização possui estrutura para a operaclonalização do acordo de cooperação tal como proposto, estando
ciente da obrigaçao de seguir as normas legais e estando ciente de que a administração publica não presta
consultoria jurJdica. técnica. contábil. financeira ou operacional:

• A organizaçâo irá prestar contas dos bens transferidos a tilulo de empréstimo temporários 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.
especificas da atividade/projelo a que se propõe a executar, bem como. que atende às convenções e acordos
nacionais e internacionais pertinentes;

• A associação ira receber e movimentar recursos exclusivamente em conta abel1a somente para fins de
convênio.

om isso. pede~se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

Balneário Camboriu, 09 de novembro de 2020

,.,

8 • APROVA AO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO I INDEFERIDO I

s.,neáCi"lí:CiÚ - SC, de de 2020

ROSangel~rtegOrtrct.1fbtl
Dlretora.geraldo Coleg~b~~",-,'~t~"~MUlllcipal de lducoçãc

.,,~~ri~24.34S!2017

Responsáve elo órgão repassador de recursos

Ges br"do Acordo de Coa era ia
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE D~BITOS ESTADUAIS

Nome Ir<llaC social):
CNPJ/CPF:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
76.698.380/0001-41

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de Inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado
que nio constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte ilcima identificado, relativas aos tributos,
dívida iltll/a e demais débitos administrados pela SKfetaria de Estado da Fazenda.

D,spos'!'VO lrs"l;
N,;merodi Cert'dao:
Dali dee""s<ao:
Validade (Lei n9 3938/66, M. 158,
ml)(lifi(ado pelo artigo 18da LeI n
15.510/11.):

Lei "e 39Jll/66, Art. 154
1001401283]1918
19/101202013:$0:20

18/1Z/2020

À 11Ilenlld4ide desta Cl!!rtldJo dever" wr conflrmw ltlI poigl•••• d.I ~<n't.rl.1 de hladG dlI Falellda na 11I11'r~L no ende~o'
http://_.u.I.sc.gov.br

£ot. doclUT1enlo lollS~ ••••do dlJltillmente
lmpreno em: 19/1012020 13:50;20

http://_.u.I.sc.gov.br
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I CERTIDÃO NE ~~I"'i.~
~

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

IPTU E \.,;)I
N' 15805 ?,~' .........

"""LUK> Secretaria da Fazenda
CAMaOOOl "L ~.

I
Data: 15/0912020

I Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Código; 101061

Identificação do Contribuinte

I Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS Código: 101061

Endereço: RUA 1926, 1260. CENTRO

Municipio: BALNEARIO CAMBORIU eEP: 88330478

I CNPJ/CPF: 76.698.380/000141 UF: SC

Identificação do Imóvel

Cadastro: DIC: 2661

Loteamento: PANORAMA Lote/Quadra: 140/0

Endereço: RUA 1926, 000000 - CENTRO Apto:

Edlficlo: Garagem:

Identificação do Alvará

Nome Fantasia: Alvará: 101061

Data Inicio Atividades: Porte:

Atividades:

Finalidade da Certidão

FInalidade:
Fins Proprios



Nome:

Endereço:

Munlcipio:

CNPJ/CPF:

aLE /l"P.'~.------------------------r.:8. 'r' '"%',
Identificação do Contribuinte ~ pp.\:;J ~

<J •., '\. OASSOCIACAODEPAISEAMIGOSDOS Código: '010~~.
RUA1926,'260. CENTRO

BAlNEARIOCAMBORIU CEP: 88330-478
76.698.380/0001-41 UF: se

Identificação do Imóvel
Cadastro:

Endereço; RUA 1926,000000. CENTRO
Edlffclo:

lote/Quadra: 140/0

Apto:

Garagem:

loteamento: PANORAMA Dle: 266'

Identificação do Alvará
Nome Fantasia:

Data Inicio Atividades:

Atividades:

Alvará:

Porte:
101061

Ressalvado o direlto da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas referentes ao imóvel acima
identificado que vierem a serem apuradas. J: certificado que não constam pendências referentes ao imóvel objeto
desta certidão relativas à tributos administrados pela Secretaria da Fazenda MunicipaL

A aceitação desta certidão está condiclonada à verificação de sua autenticidade na Interne!, no endereço<http://www.baJneariocamboriu.sc.90V.br> ,

8ALNEAR.O CAMBORru. 15 de se!embro de 2020.

2020158051

iI Código d. Controle da Certidão:

Esta certidão terá Validade pelo perrodo de 90 dias



O,,. .;
PODER JUDICIARIO

JUSTIÇA DO TRA9AlHC

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE ?AIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (~ATRIZE
FILIAIS)
CN?J: 76.698.380/0001-41
Certidão nO; 13622098/2020
Expedição: 15/06/2020, às 14:10:57
Validade: 11/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nO 16.698.380/0001-41, N10 CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Cer~idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Int.ernet (http://www.tst.jus.br).
Cert.idãoemitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a hO:J.orárlos, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliaçào Prévia.

http://www.tst.jus.br.
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CAI A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS -CRF

Inscrição: 76.698.380/0001-41
Razão Soclal:APAEASSOCPAISAMIGOSEXCEPCIONAIS
Endereço: R192612601 CENTROI 6ALNEARIOCAM80RIUI se I 88330.000

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

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

Validade:07/11/2020 a 06/12/2020

Certificação Número: 2020110702324421292495

Informação obtida em 11/11/2020 15:00:46

A utilização deste Certificado para os fins pre..••istos em Lei esta
condicionada a ..••erificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br

hnps://consulla-erl.caixa,9ov.brlconsultacrl/pagesftmpressaG.jsf

http://www.calxa.gov.br


•• ; PREFEITURA

A BALNEARIO
€5CAMBORlO

Memorando 8: 37.599/2020

De: Fernanda $.. SCGTp. DCCC • CS

Para: SCGTp. DCCC • Departamento de Controle de Convênios e Contratos - NC Marilia R.

Data: 04/1212020 às 20:45:03

Setores envolvIdos:

SCGTP - DCCC. SED - GSE, SCGTP, PAGA, SCGTP - DCCC - DP, SCGTP - DCCC -CS

Pedido de Convênio APAE. Colaboração

Balneário Camboriú, 04 de dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

~
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A proposta se identifica com interesse do município nos atendimentos multidisciplinares que ~ ~
promovem qualidade de vida às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, com enfoque à questão~ ~
educacional. ':!l]

~~,,! '-!
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As fiscalizações serão feitas através da tomada de contas pela Secretaria do Desenvolvimento e ffi :
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 g ~
apropriados e pela secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública. Serão avaliados as ~ ~
metas e objetivos descritos no plano de trabalho e sua execução. '" "8.~

c ."
" ojj

A proposta de plano de trabalho se mostra viável a sua execução. O crédito orçamentário disponível
estã no PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC
n° 005/2020.

o mérito da proposta está em conformidade com a modalidade adotada, visto ser um Termo de
Colaboração, onde há transferência de recursos, para atendimento interdisciplinar especializado a
alunos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência
intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino.

m



Para verificar as assinaturas, acesse ht1ps:/lbc.1doc.com.brlverificacaol e inlorme o código: 411F.CDA2.E796-2A69
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1Doc

100c04/12/202020:45:16

04/121202020:45:53

04/121202020:47:42

04/121202020:49:40
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5) Da designação do gestor da parceria;

Fernanda Trindade Alves da ...

Fernanda Trindade Alves da Silva
Técnico pedagógico

Jocarha Markel Hannibal

Assinante

Jean Crisliano de Araujo M ...

Gislaine Kruhs lemos

O\..E 11'1 r. . <--~ .r -í;.z pp,~,.0.
\~ ~]1..
\--.r~<&

Foi designado a senhora Eliane Ap. Ferraz dos Santos, matricula nO 12604, 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, m
Conclusão: Esse parecer é procedente a aprovação da minuta do Termo de Colaboração e do Plano ~
detrnbalho_ g

i•
~z
~
iiI

---------------------------------------------.
Assinado digilalmente (emissâo .•.anexos) por: ~

<•"FERNANDA TRINDADE ALVES DA SILVA CPF007.XXX ..• 5
O

JEAN CRISTIANO DE ARAUJO MENDES CPF 981.XXX ;6
GISLAINE KRUHS lEMOS CPF Bl1XXX.XXX-34 ~

JOCARHA MARKEL HANNIBAl CPF 034.XXX.XXX.71 ....I
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Dl VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 411 F-CDA2-E796-2A69

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

.., FERNANDA TRINDADE ALVES DA SILVA (CPF 007.XXX.XXX.95) em 04/1212020 20:45:15

(GMT -03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Gertificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

.., JEAN CRISTIANO DE ARAUJO MENDES (CPF 981.xXX.XXX-Q4) em 04/12/2020 20:45:52

(GMT -03:00)
Emitido por: Sub.Autoridade Certiftcadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

.., GISLAINE KRUHS LEMOS (CPF 811.XXX.xXX-34) em 04/1212020 20:47:41 (GMT -03:00)
Emitido por: Sub_Autoridade Certiflcadora lDoc (Assinatura 100<:)

.., JOCARHA MARKEL HANNIBAL (CPF 034.XXX,XXX-71) em 04/12/2020 20:49:39 (GMT-03:00)
Emilldo por: Sub-Autoridade Cer1;ficadora 1000 {Assinatura 1Doc)

.., CARLA GOULART BENVENUTTI KANASHIRO (CPF 787.XXX.XXX-91) em 04/1212020 20:58:05

(GMT -03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Cer1if,cadora 1Doe (Assinatur" 1Doc)

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

htlps:/lbc.1 doc.com.br/verificacao/411 F-CDA2-E796-2A69



~ ".• ~- P R f F E I T U R A

8 BALNEARIO
~CAMBORIU

Memorando 11: 37.599/2020

Antonio Cesario Pereira Junior
Procurador

De: AntonioJ. - PRGR - GACPJ

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

Data: 08/12/2020 às 14:51 :29

setores envolvidos:

PAGR - DIST, SeGTP - DCCe, SED - GSE, SeGTP, PAGA, PRGA - GACPJ, SCGTP - DCCe - DP, SCGTP - DCCe. CS

Pedido de Convênio APAE - Colaboração

Nos termos do inciso Vi do artigo 35 da lei 13019/14, aprovo o presente
"procedimento, ressalvando porém a necessidade de justificar (art.59 da lei ,

13.019/14) se a entidade vem cumprindo de modo satisfatório o plano de trabalho e ~
prestando contas corretamente dos vaiares repassados. ~
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Dl VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B7BF-C87E-5766-054F

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

tt/ ANTONIO CESARIO PEREIRA JUNIOR (CPF 502.XXX.XXX-(4) em 08/12/2020 14:51:38 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1001: (Assinatura 10oc)

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

htlps:/lbc. 1doe.com. br/verificacao/B 78 F-C8 7E-5 766-054F



~. 3' PREFEITURA

S BALNEARIO
~CAMBORIU

Memorando 14: 37.599/2020

De: Eliane A. - SCGTP - DCCC - DP

Para: SED - GSE - Gabinete da Secretaria de Educação

Data: 11/12/2020 às 09:09:22

Selores (CC):

SGGTP • OGCC, SEO • GSE

setores envolvidos:

1

PRGA - DIST, SCGTP - DCCC, SEO - aSE, SCGTP, PAGA, PRGR - GACPJ, SCGTP - DCCC. OP, SCGTP - DCCC - Cs

Pedido de Convênio APAE • Colaboração

Prezadas! Em resposta ao despacho 13, segue a retificação na numeração referente ao lermo Aditivo junto a
entidade APAE. A disposição.

Anexos:

EXTRATO APAE SEQUe.doe

TERMO ADITIVO APAE SEDUC.docx

m



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: CCDD-01 BF-683E-28F5

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

" ELIANE A FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO (CPF 657.xXX.xXX-15) em 11/12/2020 09:09:33

(GMT -03:00)
Emitido por: Sutl-Auloridade Certificadora lDoc (Assinatura 1Doe)

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

https:!lbc.1doc.com.br/verificacao/CCDD-01BF-683E-28F5

----- ------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SF:DUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EUUCAÇAo

O\.E //1, r~. .<-~ . r:. '-íJ
,' •.•.• P R E FE 1 T li R A a Pp-..•..--; '6 iI
~ BALNEARIO <) I,1- :
~s CAMBORIU ~;.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO SEQUe n" 004/2020

QUE ENTRE AS PARTES CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ POR INTERMtOIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EUCAÇÃO - SEQue E A APAE -
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS.

o Município de Balneário Camboriú, pessoa juridica de direito público interno, com CNPJ nO
83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, nO 320, doravante denominada ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SEDU C, neste ato representada por _Rosangela Percegona Borba, Diretora-Geral do Colegiado,
CPF 310.223.671-53 e a ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, ins-
crita no CNPJ sob nO76.698.38010001-41, com sede na Rua 1926, N° 1260, Bairro Centro, Balne-
ario Camboriú/SC, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada
pela presidente MARGID RINNERT BUCKSTEGGE, CPF 418.432.749-49, domiciliado à Rua
2450, N° 300, Centro, Balneário Camboriú/SC, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO
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 n° 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante ao termo de colaboração nO012/2019, e medi-
ante as cláusulas e condições seguintes.

E, por este Termo de Aditamento, conforme fundamentado e autorizado em parecer jurídíco 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:

l. DA ALTERAÇÃO 00 PRAZO: Fica acrescido 11 (onze) meses conforme plano de trabalho
apensado ao processo.

11. DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da parceria R$764.223,06
(Setecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e seis centavos), alterando o
Item 5.1 do Plano de Trabalho apensada ao contrato originário (Termo de Colaboração SEDUC
004/2020), conforme tabela de repasses abaixo:

5 1 • CONCEDENTE (REPASSE)

ANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

RS 0,00 RS 64.092,61 R$ 64.092,61 R$ 64.092,61 R$ 64.092,61 R$ 64.092,61

2021 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
.' L~.'

R$ 64.092,61 R$ 64.092,61 R$ 64.092,61 RS 64.092,61 R$ 93.672,72 RS145.290.57
,

TOTAL R$764.223.06

III • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OS créditos orçamentários necessários ao custeio de
despesas relativas ao presente Termo Aditivo são provenientes da funcional programática abaixo
discriminada. alterando o subitem 9.1 do instrumento original (Termo de Colaboração SEDUC
004/2020):

9.1 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Termo
serão provenientes da funcional programática:
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDLJCAÇAO

Órgão: 5.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 5.001 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 367 - Educação Especial
Programa: 4006 - EDUCAÇÃO INOVADORA E INTEGRAL
Ação: 2.11 Manutenção das Atividades da Educação Especial
Fonte de Recurso: 100100 - Receita e Transf. de Impostos ~Educação - 0.1.01
Despesa lOA: 372 - 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.

Balneário Camboriú, 03 de Dezembro de 2020.

ADMINIST AÇÃO P1:JIÍL A MUNICIPAL
Rosangela Percegona'Sor a
Diretora-gerai do Colegiadoda
Secretaria Muniopal de Educação

Portaria 24.345/2017
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAo

"\~OLê 11-

" '" '"O r-'Ar. '.,u l\,,~ ...•\
,', '''''',"0A~5 ;e,s;.l BALNEARIO . .• .::1., C í

~ CAMBORlÚ -. /
~.,

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
AO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC N' 004/2020

Processo l' TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDU C 004/2020
Base Legal: Art. 55 capuf da Lei n' 13.019/2014, Lei Complementar nO 101 de 04/05/2000
Administração Pública: Município de Balneário Camboriú
Interveniente: SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Organização da Sociedade Civil: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
Objeto: Atendimento interdisciplinar especializado a alunos da rede municipal de ensino, com
atraso global do desenvolvimento e com defidência intelectual associada ou não a outras
deficiências, rede municipal de ensino.
Valor total do repasse: R$ 764.223,06 (setecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e três
reais e seis centavos)
Vigência: O prazo deste termo é de 11 (onze) meses, a contar a partir de 01 de fevereiro de 2021.

o presente Termo encontra-se disponível no endereço eletrônico:
http://controladoria.balneariocamboriu.sc .gv. br,

tJ,
Ros ngela Perceg, n Borba
Diretora-Geral do Colegiado

Secretaria Municipal de Educação
Portaria 24.345/2017

Púg.l/}
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l't'Squ'-"'ldores <la F"",ruz
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""I I""a preienuras. :-.loJocu.
menlo. apontam qu~ a dilu.'\.lo
<1einiúrm.1Çii<.'Sd",,,, .br4l't:'-1
too", ll!l meill!l de comunic.>..
ç.io d'spon;W1';' ""110 C.m,1lt'S
<"Irllocai> p"blieo>, """'\'OS e
eom~rr:ios, jornais. t~h'lSiio. [.1.
d"", mos e oonm,mandS

MP '1"" [,-,,,ml1gia J 1£1 de 1Ir:cs-
so ~ lni(lUnao;ào,

Traição
o PSH de I'l'm.lmb<lro po<le-

rá ""irentilr o mesmo problt'ltlJ
qu~ ocorreu na ",tação da "'"
fúrrnJ dJ Prwldênoa. O dLl'<\Ó--
rio do p.lftido ""'tlmendnu .lOS
deputado> <I"" 0.10 ,li"'i"m Ar-
lh", U[,; [PP.i\lI ••• mdid.110 .i
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Melas
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O P<""",mb,II:o\'1O Felipe Clm'-
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Calamidade
A fN)1lCO 11\.,i>de OilO d,,,

f'Jra o =.lO no Congresso
Nodonal, parlamenta"", fll'
,aiam uma. ofemwa lM'a pror.
rogar o dc<:n.10de cal.1midade
~ue tem 'igendJ aI'; 31 de de.,,,,,,bro.

Mais uma
11 deci;Jo do mini,no do

m. &i",n FJchlo, 11"" dl"m"
nou a isen(.\o de impúSlo p.1r.1
iml"'rt.1Ç.io de "'VlJI,,,,,," e pU.
lOJas. " "",l, uma ,k'lrotJ ,Ie
IIol",IlJro IlJ Co"". VJri.ls n,,-~
didas dLl~\'''"' foram I1.UT'"
,l.>spdo $TF •• t. "'lO, como a

Lirolillríplitt
Proje",. ]lJr..oo,. 110Senado

dei<'o,lt'm [rnuL'''<;J> nJ~ ,,,di.
r.,çóes ,1<' din-to"",, d.1 ,1go.'nci.1 ••
Um dei•• (PL 5011/.!O.WJ. do
senador Hum1>.'r1oCosta [PT-
-1'l1. ""'ge wna b.!a 1IiphO'
('I)m o;,'andid.lw,.ll dirrlmi.lS.

Auxilio
O 1OO,;menl"" etl<:olh<\">Jo

peloJ senador A1,-","1T~lroV,..ira
(CidJdJniJ.SE) que ap[esenlOO
pl'OjeloM quJ1 defende a ",,'.n.
;J,o ,lo ,ILI"rlioemt'Ij\e"ei.1\."
11!'Orrog.1Ç,jodo "",aoo de cala.
m,d.lde públieJ até 31 de I1IJr.
\'O de 2Ol1.

(omiroroionildo
f.:l-<ieput.,idoestJ<luJJ, S,I"J

Junio', ,,,In),';'" lil;.,.k> "" DEM.
~ sern't.mo p.!r"mentor do g.l.
hinele clt>llOOril,'OP,,<:hem no
Sen.ldo. A",m dele, a ComI.<.
sJo de 5er1.'i\-osM lnir,,"'SIru'
uI'a (ClI aprovou cinro nomes
I""a dlre\<,ria. de agé[\Cia.<"'l1u.
I.1d,"';s.

Apadrinhado
Alcado ~ c.>n,M.1TO~ jln'.

,i,JerriI ,10 Sen.xlo com apoio
d,,' Davi AloolumlJre [[1F.\.i.
'API, ú ""IlJ,lor ROOrigoPJChc-
co IOF_\HtG) empi.>rou seu
al1ilJnnl"do. Arn.1ldo Silva Jú'
nior, ll.l ,Iú<'lori.l ,L1 Agênci.l !\"a.

cio",,1 de nJ"'l"'''''' Ter".""","
(AN1Tj,

mentares da Cálnara e do
SCnado plira ballcar Ploje-
tos e obras. Para as omen.
das indIviduais. a IDO pre-
vi! mais de RS 9.6 bi. cada
um dos parlamantales (a1
senadores e S1J deputa-
dos) podela indicai, ao lolI.
go de 2021. 2S sugestões
de dcspasas, no Valol de RS
15.3 milllÕeS \Xlr gallUle1",
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A Lei da Diretrizes Orça.
mcntanas- (LDO), que p:xIe
ser votada hoie no Con-
gresso Nacional prevê a
desl:inar;ão de mais RS 16 bi
para emandal; p",lamenla'
,es em 2021. O valOl e5,2'ló
maiOIdo que o previsto
para esto eno: 15.4 bi!hões,
As emendas ahastocem as
bases eleitorais dos parla-
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Freio
Nu suh,;',lllti'" aO I,,",,) 00

E'.-eruh''O.05<"ttoloorI"'já (PSD.
-TO), "'''lOr da un. "e1m, a in.
te",,:!o da eqoip<' eoon6r",<:a de
ampliar "" gastos ,empor.lri",
alé que seja Jpro"Jdo o Üf\:.]-

n",nlO da Uni..,. "ind;! sem p•.••..
vis.to de ,'Ot.',.'oo,

Plenário
A 100 serJ ~r\illi••••.1.1di•••.••

t,,,neme pl'lo pit'n.\rio <lo Con.
gresso, ""0 PJ""u pela Co.
mis.'.., MOSlJde OJ{amemo, O
colegc>tlonem chegou a,..,. ir,,-
1"1&Jo. Um dos ""Wivos foi a "n-
teCPa<;.kl,t, ,bsput.1ds ca<1eir.1S
de p"",lllentl'5 da c.;ma.ra e 00
SeIlJoo.

fica a dica:
:\0 filme Par",ila IlIno

l019. Di,'-1;';o: I!<>"l\J""n Hú)
o. ""minhos d. du•., farmli •.,
se C'U/.lm. A, inlera(",'. en-
Ire eias ,,'VeIJm as diteren-
Ç<l>",ci.i, e e"p<,.,[n p"'bl ••..
mas ,1e c1.l5Se. Apresem. um
~rnumenlo .oh« J JX>hr~'.J ~
a nque", que ad'luire um tom
uruversaJ,

1''''illdie,m O OUtro Ou a ,,00
m.,;005,

),-temoriJl COmunS ",rac.
teritam determHlJda, GERrI.
(,."ÓES. Ov-", <]I1e -no nl<'U lem-
po o.io era ,,-<sim-é afirmu que
seu t~mlX) jJ fIo1SOU. ""'-, Jh.
MI vu& <,>1."I"i"" ""poo.
~j,..lptll ""'" ['""'PO de Jl\"'~
tamr.<m, f.mJo ". >Cus f,lhos
OOJ1..<omemJem.1is. ,ão imol••..
ram•• com os oHlros ou ,imo
p.!1Í7.lmcom ide;.,s di'torciJ,,,
sob •• o mundo não se .,cond.l
em f""", eI-"""'.l>, "i', po"lue
vrcl ~ lespons.\wl reI.! t'dl"''''
çJo .Jelt"<.l,;ngu"m mais. M.15

tam1>.'mpode ser h"'J de ""'""
SC1JSconcertos.

O r~'pel1o a modo, dker.
W' de .gor, l"'n •••r ou seno
li, Moomio"mo, A1TI:RfDA-
DE. FDr quo mesmo ",mo,
1",-""onC<'l1UO'D'com pe.>",a,
gonJ., ou com idcnlidad •• de
gene'o ou emiJs dive","s! Por
que "mos dos dich&' nos pro-
~ram". humorísticos que ridi.
culJrium (I não 1I0rm"i'''' e
nús d,'liciamo. com a vida ftc.
líc,a e ,lusóri.' d~, novela,1

Poi, ~, ouvimos que a So-
d,~1Jded~""n",mo" m•.••mo
J p05SibiÍl,IJ<1epa[J que nos-
sa. escolhas sejJm l,v[es. Você
tem Ce"eZ.l di,,,,l SJo es ••••
<.">COlhas<lU"e't,jo ~.rall,l" ti.
lho, <lue berr.,m an al1;)",lo.
nO do qu~ a "id,ll.m de belo,
,imples e S<lud;í\"el.

Cuidado <lLle05 boa lo, ,.lo
o começo da regueira. O c•.
puair.mo ~ um si,tcma para.
sira e ",iste pa,a lidar com di.
nheiro. n,jo com humJno,. E
a dl51orç,;o da, p,IJ\'ras chega
a "'roque

li. ,el",oo ••• li", •• p,I,.
vr~, .~o um Mlkio,o e""r.
cicio de o\><ef\'açào • leco'
nhec,m,,"lo dos hmllc'S e
ptlssibilid •• ll'S da cultura e
fl(l"O emomo. Chegando"
Nalal. ,'Ollei 'o ,,,onlO <.loe
me .elca d. pen •• menlo ••
medos daquilo que somos e
~o <.lueseremos

OU\"', mUll., ,""",s. pe'-
soa, d",'Tem que o cap'lali,-
mo _ e ,u.' filha m.,ior. a s0-
ciedade de con,umo. permite
a librrd,1d. " o direito ele .,.
colho'. s.., a.,im \"oc~ ~c,..
dUJ. me e.plique algu",,;,

"'5: A, ,ali,íaçÔ!', da, nc~
rdades humana. chama.

mo. d" ("-ONSUMO.Ma, l"'r
que mesmO compramos inuli-
lidade" e •• loja, de <.luin<.lui'
lha:ria, mode Ln china mtrlu-
plicam.se em cada esquinal E
rn'<:t'ssidJ<le1Do que m",moI
r~ ,,,mpta o que nece"il.1
O" .""oas Je>ejl1 Pergunto.
po'que há difercn(.,

,.. ,o,""go • setenidade
ch.mJlnos PAZ, qual'; o mo.
tivo '1''" mow no",as IInguas
f"'ina' CO'1I'a a ,ida alileial
S. somo. li,.,. •. por que ,1
vi,l. ,lo ormo e mOli"" ,Ie
n05sas ,'On",,,,,,, e os reali.
Iy .how iazem tanto ,u<('5501
Nada"" e'p"ll1a m.i, rapido
do qu,' ieioca,

M,IJtJre, e relJglllSOS têm

""'" ba"", em ItIf:RARQUIAS.
E.xpllque-Ill<'.por favOI, a fi"-,,,
'"",.,;, sabe com quem .,,;ti f,-
Iar:do!- t afuma,Jo d~ ~o 0('5-
501hiera,'lu"" >lOCi~I. '111<'diz •••••

l1",nOJtlt' maí, imponanl<'
-IueO res~JlO hUnlano!

, •••r"l'i",tiCãod. ,tos 00 co,.
lur,~ ""act,'1iu HÁIl[[US
SOClIIIS. Algun, ~e tOTnJrn
le'. ''''0 ..,;rnt.l, e viram ir"SI"<
'~I','lid"" como a típica -sem.
pre foi J'Slm-. t bom dizcr
que ,orno. nós que d",enha-
mas a ",da. N.lo d'gJma, que
'empre J' pe="" agi',1m de>.
I,' ou ,1.;quela i"rml. um di.
e". ato leve mieio e fo, ,mio
lado, P"'Wlto. dd,emo. ,ji•.
'" e estranhemos hjhitos que

ESQUINAS
André Soltau - Editor Coluna Esplanada

6 COLUNISTAS edítola$@diarinhO.eom.blllUARTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Antônimos
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