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~ BALNEARIO
t~CAMBORlO

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

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

I - DADOS DA MINUTA
Número do Termo - FUNDO Número do Termo. MUNICIPIO

FMDCA- 005/2019 Dob! 1.J)J ~
1.1- Secretaria ou Fundo

FMDCA - FUNCO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
1.2 - Gestor da Parceria 1.3. Data:

12604 - ELIANE AP. FERRAZ DOS 03/12/2020
SANTOS
1.4. Forma de Divulgação da Parceria; 1.5 - Instrumento de Parceria:

[X] Edital de Chamamenlo O Termo de Fomento
[ ] Inexigibilidade x Termo de Colaboração
[] Dispensa O Acordo de Cooperação
1.6 -IDENTIFICAÇAO DO OBJETO:
Oferecer atendimentos em equoterapia (terapia com cavalos) a crianças e adolescentes
entre 2 e 17 anos e 11 meses com atraso do desenvolvimento global ou com deficiência
intelectual associada ou não a outras deficiências.
1.7. CARIMBO E ASSINATURA GESTOR DA PARCERIA 1.8. CARIMBO E ASSINATURA GESTOR DO FUNDO OU

~ '"'C'

SECRETÁRIO

1 I
\
Ll-

2 - COMISSÃ O DE SElECÃO
2.1. Análise da For"'Ve Divulgação da Parceria: 2.2. Análise do Instrumento de Parceria:

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

2.4. Assinaturas

BALNEÁRIO(AMBORllj. CAPITALeATARINENSE 00 TURISMO
Rua Dinamarca, 320 I Bairro das Nações. se I Cep88.HB.900 I Fone, +5547 3267.7084 I Fax, +5547 3367.1826 www.b.alnearlocamborlu.sc.gov.br
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~ BALNEARIO
t~CAMBORlO

ESTADODESANTACATARINA
PREFEITURADEBALNEÁRIOCAMBORIÚ
lEI 13.019/2014

FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA - Decreto 8.48912017 Art. 24

3. SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA
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
público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua
exclusão - Art 35, li 20 da Lei Federal 1.019/2014)

3.3. AssinalUras

4 - SECRETARIA DE ARTICULAÇAO
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
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~AI PREFEITURA

~ BALNEARIO.. CAMBORlO~-~ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
lEI 13.O19{2014

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

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) Formulário 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.
08S: 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 Município 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.

OBS: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via
protocolo geral do municipio. Após lodas as aprovações necessárias, será encaminhado â
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 índeferido, 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;

BALNEARIO CAMBORIÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 I BaIrro das Nações - se I Cep 83.3311-900 I Fone' +SS 47 3267.7084 I Fa~, +SS 47 3367.1826 www.balneariocamborlu.K.80v.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
lEI 13.019/2014

FORMUL:ÁRIO PARA APROVAÇÃO"DE MINUTA - Decreto 8.48912017 Art. 24

2) Minuta do acordo de cooperação e plano de trabalho preenchidos;
3) Documentação da entidade.

085: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção via
protocolo geral do municfpio. Após aprovação deverá ser feita a publicação 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 13.019/2014
Art. 32 e 38)

Formulários, minutas podem ser encontrados no site abaixo.
http://controladoria.balneariocamboriu.sc.gov.br:BOBO/controladorial231
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Assembleia Geral Ordinária _ 26/11/2019 ;:jl IA ~
\'\ 1 ., .~l'~'.~'1:~),.~1'~

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria Executiva, ConseJhó-:J<';';t';I,"'J-'
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. numero hum
mil duzentos e sessenta, no Municlpio 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 Convo~ação
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 á gestao dois
mil e dezessete á dois 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 dois mil e dezenove. Após a
apresentaçao do relat6rio de atividades e das contas os mesmos foram
aprovados por unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária. Passando ab
seguinte item do edital de convocação foi realizada a Eleição da Diretoria
Executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercicio do
mandato no período de 02/0112020 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- Balneário Camboriú-SC,RG 1.330.195
inscrita no CPF sob o número 448.609.609-63, 1° Diretor Secretário: Sra. Valceni
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 inscrito no,
CPF sob o número 519.322,619-15. 1aDiretora Financeira: Sra. Edla Aparecida
da Costa Sens, brasileira, casada, empresária, residente na rua 1800 N°
116,centro, Balneário Camboriú-SC, RG 120.0194 inscrita no CPF sob o número
501,363.219-68, 2a Diretora Financeira: Sra. Cleusa Terezinha Brites Carvalho,
brasileira, casada, corretora de imóveis, residente na rua Peru nO719,1Bairro
das NaçOes, Balneário Camborlú/SC, RG 5.109.977 inscrita no CPF sabia
número 004.060.439-06, Diretor de Patrimônio: Roberto Pereira Graupner,
brasileiro, Casado, Microempresário, residente da rua 1500, nO 451, Edifício
Milão ,centro ,Balneârio Camboriú-SC, RG 0224530 inscrito no CPF sob o
número 022.164.692-20.Diretora Social: Sra. Lourdes Gomes Minella, brasileira,
viúva, aposentada, residente na Avenida Atlântica nO 5100, centro. Balneârio
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, Ariribâ. Balneârio
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Camboriu-SC, RG 2425855-5 inscrita no CPF sob o numero 794,253,Q59-00, !
Sra. Edelgard Cachel, brasileira. casada, do lar, residente na Av. Alvin Biúer nO .,;. I
360, centro, Balneário Camboriú/SC,RG 579.749-7 inscrita no CPF So~O").i~3~.lf''''';:'-
número 292,928.409-91, Sr, Gelso Ramos, brasileiro, casado, aposent"dO;:;S'~u
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 nO300, 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 nO 360, centro, Balneário Camboriú/SC, RG 745.232
inscrito no CPF sob o número 000.205.590-20, Sra. IIza Souza, brasileira,
casada, Manicure, residente na ruja Morro das Pedras Brancas, n° 169, NoVa
Esperança, Balneário Camboriú-SC. RG 8.839.534-4 inscrita no CP~ sob o
número 057.897.119-44, Sra. Marli Salete Ramos, brasileira, casada,
aposentada, residente na Av. Central nO362, centro, Balneário Camboriú-SC,
RG 702.680 inscrita no CPF n' 655.999,939-49, Sra, Rosane Teresinha Jahnke,
brasileira, divorciada, empresária, residente na Avenida Atlântica
n01100,centro,Balneário Camboriú/SC,RG 186.382 inscrita no CPF I sobl 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 426,153.729-04, Sra.
Silvania da Conceição Picchetti Bertolíni, brasileira, casada, designe r de jóias,
residente na rua 1111,no 215, centro, Balneário Camboriú-SC, RG 13821753
inscrita no CPF sob o numero 052,312,458-95, Sra. Suzana da Aparecida Souza
de Matos, brasileira, casada, do lar, residente na rua Morro das Pedras Brancas,
n° 169, Nova Esperança, Balneário Camboriú-SC, RG 5.271.192-7 inscrita no
CPF sob o número 046.949.389-59,Sr. Wilson Vieira dos Santos Filho, brasileiro,
casado, Tabelião, residente na rua Av. José Medeiros Vieira, 2470,Praia Brava,
Itajai/SC, 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 Costa Walesko, 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 065.301.209w80, Sra.ITereza
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, Icentro,
Balneário Camboriú/SC, RG 754.628.9 inscrita no CPF sob o número
474.328.021-49, 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 n° 28, centro, ltajai, SC, RG 128.088 inscrita no CPF sob
o número 522.730.169-72, Presidente de Honra: Sra. lsabela Sava Bueno,
brasileira, viúva, professora e corretora de imóveis aposentada, residente na rua
511 nO 14, centro, Balneário Camboriú, RG 161.097, inscrita no CP~ sob: o
número 419.806.979-49, 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,

I
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brasileiro, residente 904 nO 927 ,centro, Balneário Camboriú/SC,RG 1. 07.811 I

inscrito no CPF sob o número 939.605.739-87, A Diretoria da APAE de B neário"j
Camboriú, eleita por aclamação na Assembleia Geral Ordinária toma po e..;rtPI~~)~'''o:-({}-'7
1° primeiro dia útil do mês de janeiro de dois mil e vinte, em cumprimento "/~~
disposto no art. 60 do Estatuto da APAE. Nada mais havendo a tratar, foi dada
por encerrada a Assembleia Geral Ordinária. cuja Ata foi lavrada por mim Edla
Aparecida da Costa Sens e vai assinada também pelo Presidente 'da
Assembleia. I
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A• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

r.~=,_,",~=",,",='W~;-----------------------------------'
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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94.93~.(lO.Atividade. dI organluoçõe. usoeiatlvas llgadll" cultura, .liarte
94.99.5-00. Atividades associativas não esplclfieadas Interiormente
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399-9. Asaocl.çto Privada
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863. de 27 de dezembro de 2018.
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ESTADD DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE D~BITOS ESTADUAIS

Nome lral~O SOCial):

CNPJ/CPF:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS OOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
76.698.380/0001-41

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem iI ser apuradas, é certlficado
que nio constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima Identificado, relatlvi15 aos tributos,
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazendil.

Di\'po"tM) L~gal:
"'':'merocla certid~;
Data de emissão;
Validade (lei nt 391S/&õ, Art. lS8.
mocllljUtio pelo artigo ISda LeIn
15,510/11.1'

lei n' 39JS/&6,M. 1~
1OO14012ll33H2I
19/1012020 U:SO:20

18/12/2020

A auwntldcbde desU <.I!rtldlo dlNe'£ ser corrflrnuda l'IlI piS;"" da s.eaetaN de Esudo di fallnda n' InlerMt, no endereço:
tlttp;JI_.wf.K.gov.bf

ESII documenlO folllosJ~o d1liUlme,"c
Impresso em; 19/10{2020 11:50:20



•
MINIST£RIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Faz.enda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A OlviDA
ATIVA DA UNIÃO I

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41

I
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:46:06 do dia 03/0212020 <hora e data de Brasília>.
Valida até 01/08/2020.
Côdigo de controle da certidão: BE61,1 B34,F049,D6DO
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional coorar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Olvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional (PGFN). I

I
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federaUvo, para
todos os ôrgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da lei nO8.212, de 24 de Julho de 1991. I
A aceitação desta certidão esta condicionada á verificaçãO de sua autenticidade na Internet. nos
endereços <http://rlb.gov.br> ou <htlp:/lwww.pgfn.gov.br>.
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i CERTIDÃONEG~~~ #~~

IL SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

IPTUECM,a ~ I
,)

Secretana da Fazenda W 15805112029.- ...•,
'- ,

Data: 15(0912020

Requerente: ASSOCIACAODEPAISEAMIGOSDOSEXCEPCIONAIS C6Cigo: 101061

Identificação do Contribuinte

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS Código: 101061

Endereço: RUA 1926, 1260 -CENTRO

Munieipio: BALNEARIO CAMBORtU CEP: 86330-476

I CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41 UF: SC

Identificação do Imóvel

Cadastro: Dle: 2661

Loteamento: PANORAMA Lote/Quadra: 140/0

Endereço: RUA 1926, 000000 - CENTRO Apto:

Ediffelo: Garagem:

Identificação do Alvará

Nome Fantasia: Alvará: 101061

Data Inlelo Atividades: Porte:

Atividades:

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios



rNome:
f Endereço:

Munlcipio:

CNPJ/CPF:

Cadastro:

Loteamento:

Endereço:

Ediffclo:

Identificação do Contribuinte
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

RUA 1926, 1260 - CENTRO

BAlNEARIO CAMBORrU
76.698.380/0001-41

Identificação do Imóvel

PANORAMA

RUA 1926, 000000 - CENTRO

Código:

CEP:

UF:

ore:
Lote/Quadra:

Apto:

Garagem:

88330-478
se

2661

140/0

Nome Fantasia:

Data Inieio Atividades:

Atividades:

Identificação do Alvará

Alvará:

Porte:
101061

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever Quaisquer dividas referentes ao imóvel acima
identificado que vierem a serem apuradas. Ê certificado que não constam pendências referentes ao Imóvel objeto
desta certidão relativas ã tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço<http://www.balneariocamboriu.se.gOv.br> .

Código de Controle da CertIdão: 2020158051
BALNEARIO CAMBORJU, 15 óe Sl:Itembro óe 2020.

Esta certidão terá Validade pejo perfodo de 90 dias
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 76.698.360/0001-41
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 n° 76.698,380/0001-41, HÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta CertidAo são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaçAo desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.brl
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessârios à identificação das pessoas naturais e juridicas
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:1orários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

http://www.tst.jus.brl
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1111112020 Consulta Regulandade do Empregador
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CAI
CAIXA ECONOM1CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição: 76.698.380/0001.41
Razão Soclal:APAE ASsoe PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 192&1260I CENTROI BALNEARIO CAM80RIU I SC1 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 prova contra cobrança de
quaisquer debitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade: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 previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hl1ps:l!consulta-crf.cailla.goV.brlconsullacrllpageslimpressao,jsf ,,,

http://www.caixa.gov.br


Selores envolvidos:

Data: 04/12/2020 às 20:31:07

Aditivo APAE EQUOTERAPIA

De: Fernanda S. - SCGTP - DCCC - CS

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

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

Memorando 2: 39.598/2020

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

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;

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

5) Da designação do gestor da parceria;

Balneário Camboriú, 04 de dezembro de 2020.

Para: SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos - NC Marília R.

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 atendimentos em Equoterapia (terapia com
cavalos) a crianças e adolescentes entre 2 a 17 anos e 11 meses com atraso do desenvolvimento
global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.

SCGTP-DCCC,SCGTP-DCCC-OP,SCGTP.DCCC.CS
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A proposta de plano de trabalho se mostra viável a sua execução. O crédito orçamentário disponivel ~ ~
esta no PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA ~ ~
n° 005/2019. ~ ~

~i
w <
o •
~~~ g" -" .

As fiscalizações serão feitas através da tomada de contas pela Secretaria do Desenvolvimento e (j ]
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 ffi ~
apropriados e pela secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública. Serão avaliados as~ ~
metas e objetivos descritos no plano de trabalho e sua execução. g ~
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Para verificar as assinaturas, acesse http$:l/bc.1doc.com.brlVerlficacao!einformeocódigo: 401 E.A057-7C98.FFEO

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 do gestor do fundo,
atualizar CND (federal).

GtSLAINE KRUH$ LEMOS CPF 811.XXX.XXX-34

Fernanda Trindade Alves da Silva
Técnico pedagógico

Assinante Data Assinatura

Femanda Trindade Alves da... 04/121202020:31 :21 100c

Jocarha Markel Hannibal 04/121202020:32:08 lDoc

Jean Crisliano de Amujo M... 04/121202020:36:19 1Doc

Gislaine Kruhs Lemos 04/121202020:41 :05 100e
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Foi designado a senhora Eliane Ap. Ferraz dos Santos, matrícula nO 12604, gestora da parceria. \ O ~ \ Co ••

({) Ji..J>-1),.. -- I

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, Z

~w•
~g

~•w
~
~
~--------------------------------------------"

Assir'lado digitalmente (emissão + anexos) por: ~
w
Z

FERNANDA TRINDADE ALVES DA SILVA CPF 007.xXX ..i
JOCARHA MARKEl HANNIBAL CPF 034.XXX,XXX-71 ~
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Dl VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 4D1 E-A057-7C98-FFED

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

.", FERNANDA TRINDADE ALVES DA SILVA (CPF OD7.XXX.xXX-95) em 04/12/2020 20:31 :20
(GMT.03:00)
Emitido por: Sub-AuloMdade Cer1ificadora lOce (Assinatura 1Doe)

.", JOCARHA MARKEL HANNIBAl (CPF 034.XXX.xXX-71) em 04/12/2020 20:32:07 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doe (Assinatura 1Doc)

.", JEAN CRISTIANO DE ARAUJO MENDES (CPF 981.XXX.XXX-04) em 04f1212020 20:36:18

(GMT -03:00)
Emitido por. Sub-Autoridade Certificadora 1000 (Assinatura lDoc)

.", GISLAINE KRUHS LEMOS (CPF 811.XXX.XXX-34) em 04/12/2020 20:41 :04 (GMT -03:00)
Emitido por: Sub-Aulorídade Certificadora lDoc (Assinatura 10ce)

.", CARLA GOULART BENVENUTII KANASHIRO (CPF 787.XXX.XXX-91) em 04112/2020 20:43:09

(GMT -03:00)
Emitido por: Sub-AUloridade Certificadora lDoe (Assinatura 1Doe)

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

https:/Ibc.1doc.com.br/verificacao/4D1E-A05?-?C98-FFED
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Em resposta ao despacho 02

Memorando 4: 39.598/2020

De: AnnaB. - STC

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

Data: 07/1212020 às 12:49:28

Selores envolvidos:

SCGTP - DCCC, STC, SCGTP - DCGG - DP, SCGTP - DCCC - CS

Aditivo APAE EQUOTERAPIA

Prezadosl

Considerando a necessidade das ações continuadas desempenhadas pelas Organizações da Sociedade Civil, é de
interesse do Municipio que seja aditivado o contrato oriundo do Edital de Chamamento Público n" 004/2019, com a
finalidade de parceria enlre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, através do FMDCA e as Organizações da
Sociedade Civil (OSes). Baseado no diagnóstico da necessidade de aplicação das verbas do Fundo da Infância e da ~
Adolescência, pois se faz necessário manter as ações já desempenhadas, baseadas no diagnóstico atualizado no "i'
ano de 2018 e aprovado pelo CMDCA. Em relação a entidade propositora ao objeto" Oferecer atendimentos em '"
Equoterapia (terapia com cavalos) a crianças e adolescentes entre 2 a 17 anos e 11 meses com atraso do ~
desenvolvimento global ou deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências" e chancelado pelo C>

Conselho de Direitos. ~

~
o•

Em tempo, segue CND Federal, anexa.

Anna Christina Barichello
Secretária

Anexos:

CND FEDERAL APAE.pdf

m



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Ressalvado o direito de a fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751. de 2/10/2014.
Emitida às 08:28:47 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2021.
Código de controle da certidão: 01EF.A9D6.CED1.8AE4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

m
I
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m VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 4477-040S-C88B-6ACE

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

.., ANNA CHRISTINA BARICHELLO (CPF 757.XXX.XXX-04) em 07/1212020 12:50:02 (GMT-Q3:00)
Emitido por: Sub-A,ulorldade Certlficadora 1Do<:(Assinatura 1Doc)

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

https:/lbc. 1doe.com. br/verificacao/44 77 -Q405-C888-6AC E
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Prefeitura de Balneário Camboriú l1Doc 4..9'-' • f" <::~\.
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Memorando 39.598/2020 S BALNE'ARIO 'J-'" :
~ CAMBPRJu- /

De: Antonio Cesaria Pereira Junior Setor: PRGR - GACPJ M Gabinete Dr. Antonio Cesário'Pereira '/
Junior
Despacho: 9: 39,598/2020

Para: SCGTP • DCCC • Departamento de Controle de Convênios e Contratos AC: Marilia Coelho
da Rosa Balneário Camboriú/SC, 09 de Dezembro de 2020

Assunto: Aditivo APAE EQUOTERAPIA

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.

-
Antonio Cesaria Pereira Junior
Procurador

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900 '1Doc' www.1doc.com.br
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Balneário Camboriú/SC, 10 de Dezembro de 2020

28f12/2020

a
~

Prezados!

~ 1/1,1 ~~.,
Prefeitura de Balneáno CamboruJ 11Doc d~' <:'",':)',

Memorando 39.598/2020 ~ ~AL~~~'Iü,f;;.J\
~ CAMl\9R1g..

De' Eliane A Ferraz Dos Santos de Aquino Setor: SCGTP - DCCC - DP - Divisão de Parcerias
Despacho: 11: 39.598/2020

Para: SCGTP • DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos AC: Marilia Coelho
da Rosa
Assunto: Aditivo APAE EQUOTERAPIA

Em resposta ao despacho 10, informamos que a entidade vem prestando contas satisfatoriamente e regularmente.

Ao Departamento de convênios para os devidos encaminhamentos.

Eliane Ap. Ferraz dos Santos
Assistente Administrativo
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."1 P R E f E I T U R A

S BALNEARIO
~CAMBORIO

Memorando 11: 39.598/2020

De: Eliane A.• SCGTP • DCCC - DP

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

Dala: 10/12/2020 às 09:35:45

Selores envolvidos:

PRGR - DIST, SCGTP - DCCC, SCGTP, STG, PRGR -GACPJ, SCGTP- OCCC - DP, SCGTP - DCCC - CS

Aditivo APAE EQUOTERAPIA

Prezados!

Em resposta ao despacho 10, informamos que a entidade vem prestando contas satisfatoriamente e regularmente.

Ao Departamento de convênios para os devidos encaminhamentos.

Eliane Ap. Ferraz dos Santos
Assis/ente Administrativo

m
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".,~APAE__ o

•
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~

H-"É#fIª~ 1'/WI'OOWff-, Msool~ .# P.' •• A!llIgoo no, 1,2, CNPJ; 76 6a8 38010001-41
tl.<i'é"'"o;_~IJGf>WIifI(; eliffll1<>OO • ÁP' .

~.."'~.I>f-P, 1i".1~ ..fi' lU!1-i>ollff.,CEP, 863:10478

1.~&f)1tM::"5\"<;""'"G.,_ U. u,'~ U. DATA Df 1.1. OOOlTfLEFONE; 3367-0636
flC CON8f11UIÇÃO; U.E.MAIL;WlI11~84 IDscola@aPAebalneariocamoorlu.org br

U.SITE;
..

H~ ~ lMil WPONMWfL. W'üilúlnUl<IiI OtC); 1,11.CPF: 418432.749-4a
!'(""~I!'~~ I>A.~ 1,12. C,1J6RGÃO EXP,; 307074/SSP

1.-1'"f#II)~ W,_UI di OiCl; li""mo, N"~()li.C.NUO
--

H~ OOIWS, 1>5I~_r<1e_ 1,1J. 1.1e. CfP: 1,17. OOOITELEFONE: (47) aa618.
tJ,'~ 6S330-407 6848
W 1.18.E.MAIL:

margldklelne@hotmail.com
1.18. BITE:

1.~.w ~"Ill>Jfro.

~~ffflll.O 00 06JtfCi,

(jfgffJiUf ~Íffl6nu» tm Equowrapli (urlpl. com
~;.~.m~11Mi.JI~ (J Md~mn onfle 2 • 17 ,nOl , 11
~ wm ~YKfJdg dlHm'oWbn.nto glob,l ou com
(J#~ ~,_ ü60C;,Qa ou não , outrafi
fM1~.

2.2 PERloDO DE execuçAo:

InicIO:01/01/2021
TérminO; 31/1212021

n IDUITfFAC.4ÇÂO00 OBJETO; a~,rr.efiIM 6m Equoterapla (terapia com Cavalos) a crianças e
~~ 5;!'it(j- '2 14 11 ~!i 11 rr~ com8"J'&'o do d~5e1lvotvimento glObal ou com deficiência intelectual
~~~Jll.~~~~~J.

:2.4~~ do obifto a t« "uc:utado • seu dsuJhamento. JusUfjcatlva e Interesse püblico relacionados
j -pN€Mia; ~nao a popula~bene1k:Jada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e
H'Ji1~UHn ti~y.dnOUlNta da parceria:

A.APIiT; ~ Bi1iif:.-., C4moorfÚ S'fomove a EQU01erapla aos seus usu
41£q:~8f~~If f(;f um fM~çotefumzadO pela APAE, OIS j

~(i ~3 t'M8 e.~oe f61~. ma:; por ente11CSerQue s.e tta
~~.lmtJ1m ~a~i~t.of'adaquai~ a- vICade HUS uiuános e

2.
SUl espaço ffsico

rt~ntee necessano ao
E buscou nesses 7 anos

mailto:IDscola@aPAebalneariocamoorlu.org
mailto:margldklelne@hotmail.com
egoncalves
Highlight



~f~ i.im éS~ t:'I£~em Balneátlo Cambariú ou em Camboriú, que permitisse realizar a Equoterapia. bem
~, t:nUJP.f(lJf C' prof"J.lOnaJS capacuOO3 e comprometidos com a causa e ainda que fosse maIs próximo
~~t:ii"~ tl ~fQ I:H m3lt lJ5U3f1CSao SefYiÇo.Vale resgatar que inicialmente a Equoterapia era realizada
n l\PI'il'i ~ b:a:iZaOo na cidade de ltajal, porém haviam muitas dificuldades de deslocamento até o local
~ S:i ,~~ .,~ap,a falOr qUf' impedia por veze-I OI usuários de realizarem a terapia.

~ mn maiO de 2016 houve a pC66ibiJidadede este serviço ser executado num espaço já estruturado
prWimtJ ;jAPAE. 6B ~n~rlO CambOrlLJ• com profl,slOnaís habilitados, Desde entao a APAE vem utilizando o
I~ Pbfa di p.!'~ ~a tqUOf&raPla potlibihtsdO através de Termo de Parceria firmado entre APAE e Fundo
iV,~€i~ ~ D),~ ~aCriançae "o AcJoleiCenle.

f ~ l1W~r que ti EqUO!efSP13.utiliza-se do movimento natural que o cavalo realiza ao
~, umfflQ:I~ rI~, pre:ftO e l/')chmenlional que desloca para frente e para trás, para os lados e
~, UM: li ÇiMa.b3r.w, ~mte a toOO ín,tante entradas sensoriaIs em forma de propriocepçao profunda,
~~~\lI'~~fM, O,'1atr"M ..viluall e audrtNas. este açao equivalente a aÇao da pelve humana ao andar.

A ~M~ , íMa.:sa no tratafT)8nto dos maili diversos tipos de comprometimentos ou alteraçOes
~~. ~ P2'faJl~Jaaifil)(aJ, PfClb.mae neurolOglcos, ortopedlCos, posturais, comprometimentos intelectuais
~ ~" ~ ~ w:n~, tt~nitornOf do 6.pectrO do auliamo (TEA), esquizofrenia, pSicoses.
~~~ é~)3, aMlCléncfu ton60r"1II (Vllual e auditiva), distúrbio de atençao, percepçao, fala,
IWig~,.rJ$éfS!iv~ fi ~~ j~tll do n.unldadel elpeclals, mas que tenham problemas de postura,
ifI~iáiti ~1f~,

Pu ~~ tM1NM fflé1'll:lQrIa(SeM"a APAE de Balni.ano CambOnú por ser uma entidade sem fms
r&Md(Nf)9, WfflfJf~ oom i prorooçio ~ (tif'i8 dai direitol da panoa com defiCiência intelectual e outras
~~ li ~~" 'II!IffJ ~Pffi~r "~ prO}bfO • IOlic/tar parccflS com a Prefeitura Municipal através do Fundo
~~~ QM tM~ (JM crJ8~ ij dO Moh1ietl1le para que S5 crianças e adolescentes atendidos na APAE
~'fi W<AfW ~~ MJWJÇ/J,

J!JMI1JeATIVIl

A ~ilfM: 5 um ~ (ifOfi rootOOOI, ou melhor, taJvCiZo unlco que permite ao paciente VivenCIar
m!J,~ ~~ ~ rMimo té'mpo â qUê no qU11 11 açOOl, reaçOes e informaçOes sao bastante
fl.:Jff.(d~j () t:tiltil()li tlf.lli1~ WriO rj~ur~ler8p6utico, ou leja, como initrumento de trabalho.

(J ffm~ fffffJi:;() prti~l'" ti trl!'Jif"J"f(ffljlOnlildo cavalo que aocaminhar ie Cleliloca para frente/tras, para
~ ~ ti ptifti ~tmrM) ..~ç Mr wmSlir.da i açAo da Pfllve humana ao andar, permitindo a tOdo mstante
9l'i1.<~ ~ éffl ff;rtmj ". f1f(JPriOU~ protundD. c;flmlJl.,çOe. vc:slJbul.,rc:s,olfatIVas, vi:sullIiae auditivd~.

OtxfJffle ~ j ~~ ~ Uirflf)BuUiI tamDOm aJooam a estJmular a autoconfiança, autoestima, fala,
Itrig~" ~~ Wif, JaWfalf(lBCI6,~, organizaçao e orientaçao espaCial e temporal, memória, percepçao
'i/SWi.1fj~"¥~, (JN~, ~flillH fi Jlntê"it, r8ClOClmoe v3nos outros aspectos,

A..fq~rapl;j fi if'Ird~a no va'.o1mentodo. maiS dlVtJr~5 tlPOI de comprometimentos motores. como
~i\~ U':(€ffj(M,f)(~f1'lü NtlJfOlógiCOi, onopédiCOti, postura.s, comprOmetImentos mentaiS e sociaiS, tais
~ a'~ M' ~~m6nto, iiu1:,jfflO,tiquJZofrenia, psIcoses, comprometllnentos emocionais. defiCIência
it.~', ~~ MdNa, proourmal 66colares lall como: dIstúrbio de atençao, percepçao, fala, linguagem,
n.~~o/,.,~6 PM~ I~ OI n6UJIJd,deJ BjpeclalS, mas que tenham problemas de postura. ins6nla e
~~&SS

~...oomq;.HJ iJ pr~ti: OeJU1convenJO teta alinhada a ResoJuçao do CONANDA da que trata do
~6Jf.t~ eg Pf0!¥3miJ 8 Hf\I~ complementarei , Inovadores da polltica de promoçao, proteção.
~ lt g~~ ~m dl(Srtta di cr,.n~ Iit do adolelcenle, bem como, com o Diagnóstico Elaborado pelo
aAl:;tC,k (Jfj 9a~ C.im~lJ, permitindo a contrataçto do serviço do ECluOlerapta para atender 20 crianças e
~ ~ "'~~ atandl(lal pejas entlCSade,

Pú8UCO ALVO; C:OO~j e oiOOli.unw entre 2 a 17 an05 e 11 meses com atraso no desenvolvimento global
W ~ 6!#~rIUi ~l.I~I ••"",iadi ou nao a oulras deficiêncial.

I OBJfTlVO OERllL DO PROJETO

,



P'ü1if ~)mtnto emEqu0t6r,pia (terapia com cavaloa) p.ra crianças e adolescentes entre 2 a 17
~ t 11 ~ com atf3M do deunvoJvlmento global ou com deficiência intelectual associada ou nao a outras
~~,

OBJEflVOlI ElPECiFICOS DO PROJETO

• P,M~ 01 a16ndHMmo &emanai de Equoterapia a 20 crianças e adolescentes com atraso do
~!7'YOJy;me,.,.oglObal ou com defICiência intelectual associada ou nao a outras deficiências por 11 meses;

COIIPliCVAÇ40 DE EXPERIÉNCIA NO OBJETO REFERENTE AO ITEM IE) DA TABELA 2 DO EDITAL FMDCA
'l'Otum19,

fi.. APAf. W'SSuf anOJ ó!:' ~o no que concerne a HabHttaçao e Reabilitaçao da pessoa com deficiência intelectual
~ W nao a ouvaJ aerlOé1lCiaa e para comprovar sua experiência abaixo listamos os projetos e relatónos que
~r~ H1 aufefdM em t~ autent.iCidaoe de forma f1sica na entrega das documentaçOes na fase de celebraçâo,
""'""'"'"~.- no ""nar FMOCA 004120191lem 7.5.5 e 7.5.6;

--1.t!,. A t~idade oe- iMormaçOes nas propostas, sobretudo com retaçao ao critério de julgamento (E), devera
~etar a ~ da propo5ta, pOdendO ensejar, ainda, a eliminação da proposta, a aplicaç:Jo de sanção
~atrla contraa inSMlJ~proponente e comunicação do fato as autoridades competentes, inclusive para
~açM COc.smefJmento de everttual crime. 7.5,6. O proponente devera descrever minUCIosamente as experiências
r~M ao ar.et'1Ocr.e julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos. sua duraçao.
f~dor(ft', JocaJOU abrangência, benefíciãriOs, resultados alcançados, dentre outras informaçOes Que JUlgar
re,if';far1~. A ",mprlWaçao dOClJmentalde tais experiências dar.se-á nas Elapas 1 a 3 da fase de celebraçao, Tabela
Oj" ~!:i quB Qu.a~;;er (al'laade ou fraude na descnçao das experiênCias ensejara as prollidências indicadas no
w~a~,.

~roP1WJ£fO ATrvlOAOES PeRIODO FJNANCIJ.DOR LOCAL VAGAS PUBUCO DOCUMENTA~O
aecllTAOAJ DURAÇÃO FMOCA ATENDIDO COMPROBAT RIA

~~~ """"~.,.,,pt"~ Fundo
MunIC,paJdosMl'''~~~o 1.1erJ(l.mentOÓC! 0110612016 O•.ertos da AP"" Planos de Traball10~~~~GftW,ç.ae

eq~rilPloi A Criança edo Balneáno 20 20
e Mlnulas~~a:mWbOn", 3111212016 Camtloril,l

~tNGW~ All'olescenle.
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~0$1~ .t">lItiWtaQ tm P!'t"..aJ
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20 20

20

Planos ce Traoalflo
e Mll'lutas

Planos oe Trabalno
e Mmulas



-

(:j(t1ffi&if ~,tm~ jffl
t~~ (W#p,w s:6I"i ~~m).

FunGofii(i t(~ j flH~"IfK Ulffl
dGf~~Q'~ 0110"'01.8 MlItllCltlal dos APAE.~.Ns-dfY.~ I.!IJ MtlQtfflONIO QI A DI(CltOO OI Baln,aoo 20 20 Planos ee T,abalho
~~/'iIi,ifj(J,~~. ffll't5tflr.n '"' '~iIW:f'l/1j ;J1I121201D Crlll'lÇJ o do C.mDOrtu e MII1ulas
~~~jjr~~~~lIfrtm AdolUetrlfO •
ó'~~glOOl~ (}{j FMOCA
t;Mf~ (j~ Wff!
~,~ fflíffl'Qp?v,

~~~l't~!l1'I
~iJfIc'j (~j\f»j U>ffl ""~81Git).
~li(,j"~ It~" Wfi' FundO
Cét'~~ OfllJfioUf,011."

0110212019 MUnicipal aOB APAE;l"~~01J~tHJCIV I-.WndI'l"leI?lODe A OlrellOs da
Balneário 20 ,. Planos oe Traoal!'lo

âwd"~~/ilo, ~~ Ml ~uowri~ 31f12120f9 Crianç •• I dO
Cambonu e M.nutas

~~fê(~~~1I18m Adolelcctn\e.
6~~gJo&.tl ~ FMOCA
tli#;or;.;s fi Jo.1<'i~ t»m
~~, ao "~pi(1,
óW$Uil! j'~1Wi 9ITI
l!~~ 1U1.j1~",","")M),
Pii'.~'~~Ulm Fundo
~~.~ óY~lri(1~

01/0212020 Mlltl1C1PlI1006 APAE~fGI~ ~ ,At.."'iaP'O tU AutI'iG.m.mo OI' A OII'ilOl di allne.tle ,. ,. Planos oe Trabalho~r,ri(,.gC~4'_ kWHf#\d~ 0'11 vq~r.PII 3111212020 CrIllnÇJ e CIo CamDorlu e Minutas
pM~~~~~ Aáolll,cenle.
I~~~~j~ FMOCA
1t.f~f1~UJm
I' ~", Mffljf~

Z • CROHOORAMA DE EXECUÇÃO

C'onDgflH'JU t'-ko d •• XKuÇto do objeto, deflnlçAo e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou
6Uvf.l3ades.M •.ndo osttr claros. precisos 8 detalhado. os meios utilizado5 para o atingimento das metas:
Oncnçlo poftf1.Monuda das metal quantltattvaa e mensuráveis a 8erem atingidas, devendo estar claro.
prK~ ti dmJhado OqUI SI pretende r•• llzar ou obter:

HM!TAS 3.2 3.3 INDICADOR FISICO 3.4 DURACAO
ESPECIFICAÇÃOl
LOCALIDADE

UNIDADE QUANTIDADE INICIO TERMINO

PfMW .r.&nd;rr..emot Qtc
ESPAÇO GARDEN ATENDIMENTO 600 0110212021 /31/1212021 I~~a;;i;j,
Balne3rio Cambonú atendimentos

anuais;
Rh;mrar •• tOlf"rJ8 REGISTRO 600 Registros 01/0212021 31/1212021
~i1Na • qUiliUliv, anuais;""IJ. a'hl'KJlmvntQ APAEfJf"= •• prmunff! Barntario CambornJtm (mrool:lmo pr()p(1DOilt
é"Iok.o~

MeTODOLOOIA

Conu~1Odo local PIr' prátlc. d. Equoterapia:

A APAf fINi .li oonUS'Jilçao dO Espaço Garden através
~~ wm~rw~ atrav6$13eNora Fllicaf de Prestaça de Se .
W&toCtJfIt&mplBdO'JCt u'guintti ltena

o de servIços com pagamento
e espaço, Neste contrato sertlo

1I

I



• 02 Caviiloi para a prática de Equoterapia:
• AJimE:maç.ao do. animais;
• setvlÇOl (SeVeterinaria;
• ~ ~ prâtica;
• 02 PUX$ores
• 01 Edueadora Física habilitada para a prática (8 horas semanais);

Comrmç.Jo d•. profiuionals habllítados para pratica de Equoterapla pela APAE:
;.. APAE tara a contrataçao (através de Recibo de Pagamento AutOnomo - RPA) de dOIs profissionais habilitados
~a a pr~ (Ia EquoteraPi3. sendo uma fisioterapeuta e uma pedagoga. Ambas atuarão pelo periodo 7h
tel'Tianan no local da prática ela Equoterapia.

DaHI~tod05 praticantes (crttério patológico):

A prállZa ela Equ(Y.eraptaesta indicada para os seguintes quadros clinicas:
• Doença. gené1ica&, neurOJOgicas.ortopédicas, muscular e clinico metabólicas:
• Sequel-n (Sef1aUm3Se cirurgiaS;
• Doençu mentaiS, dJslúlblOSptiCOlOgiCOSe comportamentais;
• Oist.útbiot de aprendiZagem e linguagem;
• OWo&, PC, Slnaromes de Down, West, AVe, LesOes Medulares, Autismo,

laadt e pct50 do praticante:

• Idade mlN/ma. 2 anos
• Jdaae m.3:J1:1ma17 an05 e 11 meses
• Püa máXimo: 16 A ao quilos. Este peso sera verificado pela entidade. Caso o praticante esteja acima

~t6- PflO, será c:I~1;9adOdo serviço e sua vaga sera preenchida por outro usuario indicado pela entidade
qUf' poiiUj a vaga di Equoterapla.

Da n',,~ç.topara 1lbe1lçto da prática da Equoterapla:

• A equipe da APAE, deverá avaliá-lo nas seguintes áreas: médica, psicológica e de fiSioterapia.

O, frequfmcil na Equoterapla:

• O p'[jliÇiíinte que faltar sem Justmcauva medica perderá a sua vaga no atendimento, a entidade é
rt'SP'OOfa-ve:lem fazer o acompanhamento da Situaçao, tomar as devidas providências repassando esta
V,agi parti outro LJ'uarlO.

• UI'wa aceita tarla na prática da EquoterapJa. nos meses de recesso da entidade, ou seja, mesmo que a
eNf:d6s16-Htrv&r ém rece8lo o praticante dever~ comparecer no serviço de EQuoterapia. pois trata-se de
W'l'~UifiPii e n$O pode ler JeUserviço suspenso pelO recesso "escolar",

• fIj~ ~~r60 rePOOtOJ OI dia. de Feriado NaCional, pois trabalha-se com agenda diâria.

Tmnpo d, HSJjo • quantidado:

• A ~lPo ele tquoterapia teré duraçao de 40 minutos por praticante, sendo 30 minutos em cima do cavalo e
fOminVfm para prtparo,

Pró-grllfNÇío;

• OJ alJm~ lE'réJo élttindiOOi uma vez por semana durante 40 minutos em horario destinado dentro do",,*,j~rrJ8'.utlno O"ft Bn as 12" e no per/Odo vespertino das 14h as 18h. acompanhado por um
r~ponM¥gJ. \

• O OOfMD de-C8IM prátiCa IBrá combinado com os responsaveis;
• Ct':'I9g~ o priUcante com leu r6sponsavel (individual) ao local da mesmo sera acolhido

(JfJ1aliqWf}& (t OncmtBdQ para a Clevida pratica
• $6(~ ~lOca~Of '" equlpamentoa de eegurança(capaCele):
• Ftn-H j spr~JmaçãQcom 'I cavalo;
• <WffllIn~l1é itivldrJdfi no ,.vilo; ~
• ~1(J8 tJ(j ~inl~l Mm ogradOf lillmintaÇao, earJnhQe 8scOVaçao), ~

,
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• "van~ dO prarlCame ate o Espaço Gardfm sara de responsabilidade da famffia ou da APAE. conforme
'""DO wm f~POf1J~Vol~ra criança ou adore5cente.;

DowtMnto. rMlrflnttta ao proeeuo terapêutico:

• Cada PftffJC8f1te tôrá um prOnluano mdlVidual, constando todas as suas informações. termo de
~prom~~, (rtlqu6nCia.laudO' medicos de liberaçao da pratlca, avaliaçao da eqUIpe da equolerapla
31'Mi !h ÍI11~ d8 P"tlCa, Plano Terapeutico IndlVidual- PTI do praticante com a caracterizaçaa do caso e
wm M obj91lVO"I dt: UaOSJho, ali elipecificidades (por exemplo materiais especificas que devem ser
U1í1flWJt»para cada praueante. as alteraçOel "sicas que devem ser observadas. etc.), os pareceres e
r~tWm~ Cáda pratICa de iquoterapi8 e avaliaçOes semestrais.

• Ut;tj (~3trOJ de cíM1a pratica devera conler o dia/mês e ano da pratica, o horario de entrada e saída do
pfOOlMnt8 B um bfeve resumo do trabalho daquela prática, visando sempre o Plano Terapêutico Individual

• ~fá ínJ-lnMdo o Termo de compromISso da Equoterapia com cada famlJia;
• ~ ~djme!tfOi acontecerâo de forma IndiVIduai ou em grupo;
• PM3 ~ a~nd!fnenfOprestado sera coletada aSsinatura do responsavel pela cnança ou adolescente;
• Ao fmal ~ trl'hJ, terá elaborado relató,io para prestaçao de contas,

4. INDICAOOReS

Jnt1iUdD'~j qu"thltlvOl • qu.ntltatlvol par. I ,'eriçAo do cumprlm&nto das metas ou de alteração da
r6,MMSIl IDe,';

" 1Js'1-á'd~ ftf~j com "arm~ ofJ siIIlnarurs6, conllrn1ando a paf1iClpaçtlo dos usuarios e/ou Suas famílIas, nas
"N~ rmJ1tZtjQjj

~~((j r1l!ffi~iI dt141xt:CUÇaodi atividade! realizada!;
.•.CI.Jffl(IfIf a<J8.4 Q,j ~ pro~ta de atendImento. anuai.:

..&~~ ifl4Maufíl dt» Uil.lMrtOj aWSllzaaa. com ObJerivoSlerapêuticos, descriçao das atividades executadas e
~~!J da C!~dro 00 .uúoe de cada ulusrlo que ficara dispOnlveJpara consulta respeitando o sigilo dospt«iWidm ~ Uj~fiOl

DU OU PRÔJEJOS 5.2 - UNIDADE 5.3 - QUANTIDADEClIJ A008 PELA
'''ÍÚiI 'U!9.UV"1
#~jm6nun d. ATENOIMENTO 600 atendimentos anuais,m#~~.".<10 quemo fé"tbe1á 01
f~M

,

~ Pl.AIIO Df APUCAÇÃO

M-AJIVIDA
A /iffi£M Uf
o~ tu)nff,
R:üf~f
~-M~PItI ~
~ D(.%Ul
11lt..,.,._1'Q

6. CMNOORAMA Df DESEMBOLSO (RS)

6,j. CONCeDENTE IRfPASSEJ

----..M£1AlJ 1 JAN

£.".,cl~" 2021 SemR6Pl1lj~

Fev
RU.600.00

MAR
RI 6.600.00

ABR
RS 8600.00

MAIO
RS 8600.00

JUN
RS 8.600.00

"'nA 1 JIJL AGO SET OUT NOV I OEZE"",./cio 2021 R$MOO.OO RI 8.600,00 Ra 8.600.00 Ra 8.600.00 RI 8600.00 RS 8600.00
\

iM,1 fOTAL GERAL CONCeDENTE: RS 84.600,00

j,1,2 DOTAÇÃO ORÇAMfI1TÁRIA: Fundo Munlel .1 doa O
I

an a e do Adolescente _FMOCA.



7 - PREVISAo DE DESPESAS E RECEITAS

7,1 Rou/t •• P,ovltt •• 7.2 Unidade 7.3 Valor 7.4 TOTAL IUnitário

Rt~~ menuJ 139 (ec",r~o,fmanceiros da Monetária 11 parcelas de R$ R$ 94600.00Pr€1ff:fbfli /je Saln~riO Camboriú atraves do
8.600.00FMDCr..

7.1.1 TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 94.600,00

7.tDfipnu Prt'V"li' 7.6 Unidade 7.7 Valor Unltarlo 7.8TOTALC<>n<-~ •• EJ~ Ga'•• n Monetária 11 parcelas de R$ R$ 70.400.00
6.400.00(Corntaro IfiClw;02Ca'falol, Ali~-ênta~o dOI

atf.!tI'Nit,~~ de V~6flnárlo. 01 Educador
Fj~GO. C2 PuXS;d«êI)

F_."."", (7n •• ",.n'iO) Monetária 11 parcelas de RS R$ 10.560.00
960.00

PO()~. {7n •• """'.,., MonetárIa 11 parcelas de R$ RS 8.800.00
800.00

E1Yªr~ S!x;:i31f Monetéría 11 parcelas de RS RS 4.840.00
440,00

H,l TOTALOfliAL DElP!SAS: R' 94.800,00

documentos

ei 13, 4, tendo as
endo ,m nenhuma das

9.- Ofc;L4/lAçAO __

U~~~~, dt '~ü~lafflé di1 conv6nsnze, venno declarar, para os devidos fins e sob as penas da lei. aMiMINII>fIlM;ÁO PUBLICA que,
• ,,~ pr~fma'iOJ, OQntrollldorol, d,'ô!oral rtlpeetlVos cOnjuges ou companheiros nao são membros do

PlJ'J!# ~jJiittvo d, Uniao, EtUlClOtl, Distrito Federal e Munic/pios. (Art. 39, 111da lei 13.019/14)
• Ntnhum ~ di(jtor~ jncorr~ nll vedaçOes da legi51açao, em espeCial o art. 39, VII da lei 13,01912014.
• A t;j(ganrzt:r~ nao poJJUI nennum impedimento legal para realizar a presente parceria. conforme as
..,tiO¥~GOf IirtiQot 38 a 41 da LOJ13.019114

• A ~9~1J.~ não rim dlvJdU com o Poder Público;
• ft:far c,iõrM 00 ilfUJiro l60r Os JeglSJaÇ2lo Que rege a malena, e

I»M~ 'egaif de fIrmar a parceria com a administr .blica e n
•••• ~ Joga •• ,

• A Cifgan "ponul todos o. documentosonglna



, .

Sjpré'HnlBQ~ (COpIU d. COrt1does, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de
rtrn~ 8 tMrOSJ li quo OI apreicntarj admlnll'ltraçao pública quando solicitado a ante! da assinatura da
~celftj,pfjr8 flfllJd!i conforenCla;

• li "'Q'""""~OO"U, "Irulu" para a operaCIonallZaçao do acordo de cooper.lçao tal como proposto. I
6jfá;fj/1!1~m(j "fi obflgaçao C1esegUIr as normas lagBis e estando ciente de que a adrninistraçao pubhca
~ P'fnUl OOflluttona jurldlCa, lbCnica, conrabil, financeira ou operacional;

• .••"'Q-O",uçao 'lO pr•• r.r ccnr.. do. bano Iran.t.rldos a tltu'o de empréstimo temporaoos pera concedente 1I
dMfi~ a COOHCuç30 do Objeto do acordo de cooperaçao;

• h afg'Dl'liU;to eIra aPta para exeCutar o objeto desta parceria com tOdas as obrigações comerciais e
i99~;j;,~4'fJCJf"aJOs ilrvkJaoe/prOjeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às convenções
l!J~d~ n,MlOn'rj e jnternaciOnaiS pertinentes:

• A a~~Ç$o ira reuOer e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins dewrntliiniO.

~ lo.". ""<fé••• ODEFERJMENTO dO ProJeto. Plano da Trabalho.

10. APROVAÇAo PELO CONCEDENlf

OEFERIDO ti.!

Balneano Camboriu, 02 de novembro de 2020

INDEFERIDO (

de de 202--------
Ir

8



:l BAU,IEARIO
~CAMBORJú

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FMDCA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA n.005/2019.

QUE ENTRE AS PARTES CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO
CAMBOR1Ú POR INTERMtDIO DO FUNDO
MUNICIPALDOS DIREITOS DA CIANÇA E 00
ADOLESCENTE • FMOCA E A APAE -
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS.

o Município de Balneário Camboriú, pessoa jurídica 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 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI-
ANÇA E DO ADOLESCENTE, neste ato representada por Anna Christina Barichello, Secretária
de Desenvoivimento e Inclusão Social, CPF 757.039.559-04 e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI-
GOS DOS EXCEPCIONAIS _ APAE, inscrita no CNPJ sob n' 76.69B.3BO/0001-41, com sede na
Rua 1926, N0 1260, Bairro Centro, Balneário Camboriú/SC, doravante denominada ORGANIZA.
çÃO 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
ceiebrar 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 Orça-
mentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nO13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante ao ter-
mo de colaboração nO012/2019, e mediante as cláusulas e condições seguintes.

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

11. DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da parceria R$94.600,OO
(Noventa e quatro mil e seiscentos reais), alterando o Item 5.1 do Plano de Trabalho apensada ao
contrato originário (Termo de Colaboração FMDCA 005/2019), conforme tabela de repasses

abaixo:

L DA ALTERAÇÃO DO PRAZO: Fica acrescido 12 (doze) meses conforme plano de trabalho

apensado ao processo.

•

JUNHO

I RSB.600,OO

DEZEMBRO

IRSB.600,OO

R$94.600,OO

cess ao custeio de
. ~lprogramática abaixo

derColaboração FMDCAS

MAIO

I RSB.600,OO

NOVEMBRO

IRSB.600,OO

ABRIL

IRSB.600,OO

OUTUBRO

I RSB.600,OO

MARÇO

I R$B.600,OO

SETEMBRO

IR$B.600,OO

FEVEREIRO

IR$B.600,OO

AGOSTO

IR$B.600,OO

NO :JANEIRO

R$ 0,00

2021 UULHO

IR$B.600,OO

OTAL

Pago 1/2

111• DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: OS créditos orça
despesas relativas ao presente Termo Aditivo são nl
discriminada. alterando o subitem 9.1 do instru ento orig'
005/2019):

5 1 • CONCEDENTE (REPASSE)

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FMDCA

. (

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N" 005/2019

Processo l' TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA 005/2019
Base Legal: Art. 55 capuf da Lei n' 13.019/2014, Lei Complementar n' 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: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
Objeto: Oferecer atendimentos em equoterapia (terapia com cavalos) a crianças e adolescentes
entre 2 e 17 anos e 11 meses com atraso do desenvolvimento global ou com deficiência
intelectual associada ou não a outras deficiências.
Valor total do repasse: R$ 94.600,00 (Noventa e quatro mil e seiscentos reais)
Vigência: O prazo deste termo é de 11 (onze) meses, a contar a partir de 02 de fevereiro de 2021.

o presente Termo encontra-se disponível no endereço eletrônico:
http://controladoria.baloea[iocamboriu.se. qv. br

Anna Christi arichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestora do FMDCA

PáR. I/I
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