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FÕRMU~RIO pARA ÁPRÕVAÇÃO DE MINUTA. Decreto 8.48911017Art: 24

I - DADOS DA MINUTA

~ .• - .•• PREFEITURA

S BALNEARIO
~JCAMBORIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
LE/13.019j2014

!'róúmcrodo Turno. Fl':'"no :-;úmftO dQTctrnn •. \Il:!'rOICIPIO
FMDCA 00712019

1.1 - MCl'tlarla ou t"undo

FMDCA- FUNDO MUNICIPAL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA F. DO ADOLESCENTE

1.2 - G~lor d. Parnri. 1.3 .0:011: 01f12l2020
SandrokatzwinckeldaSilvaRocha
GestordeParceriasMat.11923
Decreto962712019

I.". Forma d~Di\'ulg.~lod. PllTtrl.: Ui • (nllrumento de Parteri.:
x- Edital de Chamamenlo LJTermo de Fomento
O Inexigibilidade x- Termo de Colaboração
O Dispensa O Acordo de Cooperação
1.6. lDEl'fTlFICAÇAO DO OBJETO:

Atendimento sociocultural a crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social e
suas famflias através da oferta de atividades diversas para 22 crianças/adolescentes com
idade de 07 a 14 anos contribuindo para a integração, socialização e melhor desempenho
escolar.

/!
1.7. CARIMBO rl:"lAn'R~ESTOR DA PARCERI \ 1.8. CÁRI~IBO E ASSI~,\ TtiR-\ GESTOR DO FlINI>O OU

'i. Sal>- SECRETÁRIO

,,/
1ííiV)~1'/i£~c>1....,.,. .lIt>l",,_

2-CO ISSÃO DE SELECÃO
;U.,\dl' d. Forma df Dl,""III..(lo da P.r«ri.: 2.1. Apililf do In.lrumfPlu df P.rtfria:p Apr Vado O Aprovado
O Ap ovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Retrovado O Reprovado
2.J.Obwrv.(Iln:

,,

llAl.NEÁltIO tAMBORil) .•CAPITAJ, CATAJlIHENSE 00 T\JIIISMO
R••• D••••••• rca,no I "'1m> <lu N.ç6e •• se 1~ IIIl.JJ&.900 1fone, .n41 JUJ.JOI4 r Fa., .SS.J n6J.l126www.balnaarioalmborlu.oc4OV.b<
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~, PREfeiTURA {~!' ~..:.:--?

~

ESTADO DESANTA CATARINA ~,L' 0".)1 (~
- BALNEARlO PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ " ... _, __ ._

~~C CAMBORJO LEI13.019j2014 "'-.. '\ (h./ ..••••• "6
FÕRMlJJ:'AR/(jPARAAPRÓVAÇÃlfD£lÍIIN1JtA -D«,,'. 8.iI891lÓ17 Art;2-1----,

"'.',-. A~••::;;;"~••~.~:::------------------------------- __

3 - SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA
3.1 • AnJJlst da Forma de 1l1\'uIRafloda PIl'ttrb: 3.2. Amlli:lofdo Instrumentn de PIr«r1a:
O Aprovado O Aprovado
O Aprovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Reprovado O Reprovado
2.3. Owrv.~liH (Cuo rondu. pela pouibilldadt de ttltbraçlo d. puctria com rnsat •.•1,dntrj n admlnlslrador p6bllco UlUlf o-
asptttos rft!.IIl,.dos ou, medlanlr alI) !onllll. jU5Iilkar a P~lçlO dtn" alllftlol ou lua ruindo •. -\rt J.!i. i 20 d. LAIFrdC'fllI
1.o19flO14)

,

].). Assinaluras

I'
I
I

4 - SECRETARIA DE ARTICULACAO
4.1. Ao"l" d. Fonna de Dlvg.ll:açlo da Par«ria; 4.2 - An'riu do loslTllmenlo df Partfrb:
O Aprovado O Aprovado
O Aprovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Reprovado O Reprovado
-103_Ob~rvafÕC'S:

,

8Al.NEAAIO CAM80AII). CAPITAl, CAT•••••II'lEHSl DO TURISMO
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,J>_ PREfEITURA

, BALNEARlO
~CAMBORIO

ESTADD DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
lEI 13.019/2014

/"/.,1":--
, ,
,~ 1"/' -I ~'_, ,...•
I'~ "L-\.'"

-t}
r."'~_'A~••;;;r"~,,~,~~~.------------------------- ~

5 - PROCURADORIA
5.1 - Aniliu d. hrml dr m'.ull:lçIO d. Parerna: ~.2 - Anilist do IOSlrUmtnlo dt Parnrl.:
O Aprovado O Aprovado
O Aprovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Reprovado O Reprovado
5.3.0bsc'rvaçoo:

!i.3 - Assinaturas

,

I
CHECKLJST

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

plano de trabalho preenchidos.
08S: Os documentos. na ordem descrita. deverão ser encaminhados à Comissao de Seleçâo via protocolo geral
do municfpio. Após aprovação deverá ser feita a publicação do edital de chamamento em sitio oficial na inlemet.
Após 30 dias a comissao de seleção irá providenciar o processo de seleção para escolha da Organização da
sociedade civil. Após a seleção, li OSC vencedora será convocada para entregar documentos, que ser.'l.o analisados
pela Comissão de Seleção. e se não estiver em situação de impedimento ou vedação. será encaminhado à
Proctlradoria Geral do Município para Parecer Juridico e se este for favorável. poderá assinar o termo de
colaboraçllo.

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

I) Formulário para Aprovaçllo de minuta, preenchido e assinado;
2) Justificativa assinada da INEXIGIBILIDADE oU da DISPENSA. nos moldes do arts. 30 e 31 da Lei

Federall3.0I9J2014:

BA.u.lÚRIO UM60RIU_ CAPITAl. UTAR.INEN$,f 00 TURISMO
ItuaOina"",fC.O, no I •.••••••""'SNaw ••• se I c..,.88-n3-!KIOI f"•••" .SS.7 3ZfiI.7l1UI fu: .SSO U~7.UU. .blll"".tIoa"'botlu.l.< .•"".1H'
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3) Minuta do tenno de colaboração e plano de trabalho preenchidos;
4) Documentaçao da entidade.

08S; Os documentos, na ordem descrita, deverilo ser encaminhados ã Comissão de Seleçao via protocolo geral
do municlpio. Após todas as aprovações necessárias, será encaminhado à Procuradoria Geral do Municlpio para
Parecer Juridico. Se esle for favorável, deverá publicar o extrato da inexigibilidade e aguardar 5 dias. Se nao
houver recurso, ou se, houver este. for indeferido. a OSC poderá assinar o lermo de colaboraçâo. Após assinatura
do termo, será necessário publicar o extrato do tenno para efetivação dos mesmos. (Lei t 3.0 19/20 14 An. 32 e
38)

QUANDO O INSTRUMENTO DE PARCERIA fOR ACORDO DE COOPERAÇÃO:
I) Formulário para Aprovaçib de minuta, preenchido e assinado;
2) Minuta do acordo de cooperação e plano de trabalho preenchidos;, J) Documentação da entidade.

085: Os documentos, na ordem descrita, deverão ser encaminhados ã Comissão de Seleção via protocolo geral
do municlpio. Após aprovação deverá ser feita 11 publicação do eXlrato 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 13.01912014 Art. 32 e 38)

Formulários, minutas podem ser encontrados no site abaixo.
hltIl:/lconl roladorla.b.lllnea riOCIImboriu.~e .£:0'''. br: R080feontro l.Ildoriaf2JI

BALNEÁRIo CAMSORló. CAPITAL CATAllINENSE DO TURISMO
lIuooDIno •••• ,••• no 11l.101m:1I!aoN.çbes. se I OII'M.lll-9OO I f.ono" .55 47l167.7llSll J•• , +5547 )367.182&--...l>.ol •.••••rio<;.omboriu.x-J""".br
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BIIlLIO'IECA COMUNITÁRIA BEM VIVER

Ler é JftCiso

BaIIJOário<:arrilortúISC.04 de llOV8IriJrode 2020

OFicIO 56120 •
PREFEITURAIIUNICPAL DEBALNEÁRIOCAII80RIúISC
SECRETARIADEDESENVOLVlllENTOE INCLUSÃOSOCIAL

1l.U.SR. ,
DOUGlAS AGUIRRE - Pr98Idonte do Con$eIho lIun1c1pa1 dos DIraltm; da
Criança o do _ - CIIDCA

Rof: TERIIO DE COlABORAÇAO- FllIDCAOO712ll19-,.
"

.'A B1BUOTECACOMUNITÁRIABEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇÕES.-',;~
através do seu __ o wm lTIJÍrespei1osan-ent perante Vossa s_ ..
soIIcltarprouugação do projoIl:>DESPERTARmediante celebroção de aditivo para a
'ligêncla de 2021 pnMslo.no ~ DE COUI8ORAÇÃo - FMDCA 00712019

firmado por dois "'- C"nlome'~ em reunião _ Conselho do dia

0311112020, segue """"" I'Isno de T_ detalhado, ano calendário 2021. sem
alteraÇÕeS.

.
Sondo " que tlmam:.. para " 1lDITento, coloc:am:Hlos à disposição para

matores_ ..,.

••••• FoIpe -
Pft5Idet •• """'b!!c::1 ~ 8emVNer
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• •••.• PREFEITURA

S BALNEARIO
~CAMBORlU

Memorando 8: 39.248/2020

De: Antonio J. - PAGR . GACPJ

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

Data: 08/12/2020 às 14:53:49

Setores envolvIdos:

PRGR - 015T, 8eGrp - DCCC, STC, PRGA - GACPJ, SeGrp - OCCC - DP, SCGTP - DCCC - CS

Biblioteca 2021-Prorrogação do Termo de 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. ~

~w
~

~
Antonio Cesario Pereira Junior _~
Procurador :g

o

I•
]
o

~,
" ~Q gz _
~ ii
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 95D4-A9EF-93C2-EE64

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

.., ANTONIO CESARIO PEREIRA JUNIOR (CPF 502.XXX.XXX-Q4) em 08/12f2020 14:53:59 (GMT-03:00)
Emiltdo por: $ub-Aulondade Certificadora 100c (Assinatura 100<:)

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

https:llbc.1doe.com.brJverificacao/95D4-A9EF-93C2-EE64



-;; .• '11:.•.•••t:!., __~ P R E f E I T U R A

~ BALNEARIO
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PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto n!!9.465/2019

RELATÓRIO DE VISTORIA N°, 15012020
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Relatamos que, na data de 30 de novembro de 2020, recebemos email contendo as
informações sobre o funcionamento da entidade Biblioteca Comunitária Bem Viver, situada
na rua Peru, n.938, Bairro das Nações, onde lemos a relatar o que segue:

1. Termo de Colaboração - FMDCA W 007/2019

• Desde o início da Pandemia e das determinações tanto do Ministério da Saúde
quanto do Governo do Estado, a instituição estavam realizando seus
atendimentos de forma remota, usando plataformas e outros meios de
comunicação com os alunos integrantes do projeto.

• A partir do dia 13 de outubro, o atendimento presencial aos alunos para as
atividades na instituição foram retomadas, tomadas todas as cautelas no que diz
respeito aos protocolos para o Covid-19, sendo atendidas atualmente 20 crianças.

• Entidade informa parceria com a Universidade do Vale do Itajaí para entrega de
kits complementares para as famílias de baixa renda

• informa tambêm que as rematrículas para o ano de 2021 se encerraram do último
dia 27/11, sendo garantida a renovação de matricula dos alunos participantes do
projeto em 2020

• Reitera tambêm que algumas crianças continuam recebendo as atividades em
suas residências por escolha das famílias que por algum receio, não estão
enviando as crianças para a realização das atividades na instituição.

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor e verificamos que, por
meio da visita in loco, que a entidade apresenta os elementos necessários para a execução
dos planos de trabalho e termos de convênio

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2020.

Marcelo Severino
Membro

Matrícula 3611

Johnny Reinbold Reichardt
Membro

Matrícula 34.025

BALNEÁRIOCAMBORIl/.CA~ITAlCATARINEN5E00 TURISMO
Ru. llinam.r< •• no I B.I,," das N.,B~,. se I C~pll8.138.900 I ~••"e: .S5 47 3267.70S4 I F.o: '55 471361.18l6www_b.lneo'10<.mborlu.<e.' ••.•..br
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~ ••.~ PREFEITURA

~ BALNEARIO~!f.sCAMBORlO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto nf!9.465/2019

ANEXOS:
Relatórios e registro fotográfico das atividades do mês de outubro.

Biblioteca Comunitária Bem Viver
Ru. Peru, 938. BoirTodM Noç1lc'<,Brlh,emoCIIJT100ri" ....SC CEP SS.l38_I05

F""r: (.17)3-'1'.0_3298 "'''lAil: h.",,,,, .•<lo,,,,ªY"h"".c<>••,.l>f

ler é preciso

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTlOADE: OIBUOTECA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇOU
TERMO DE PARCERIA FMOCA 007/20l!l - Te
PERloDO: de 01/10/2020 e 31/10/2020. lupa 10

1. RESUMO DAS AÇOO DESENVOlVIDAS PELA INSTrTUlçAO. DURANTE O PER!ODO, NO AMOITO 00
PROJETO:
Vinte cr1lnço>permanecem no projeto no me' de outubro, For.m 'ealllados .rendimentos Individuai.

em 'eforço ••scole, pera Ilgumas criança. com dificuldades em acoml>ankamen!o onllne auav" de ,tividades
I>resenciai. em si.tema e.calonado l>araOScriançu. Man!"",.. •• o contalosodal com as crianç •• e familiar8
'Iravol. desrupa de WhauApp com lroca de informaç~. e atividade. e.colares "'II.,;ndo a rotina de 13;00 h
17:00 koras Para •• crlanças .em 'cesSO 'o meio disltal (:ontinua .endo di'l>oniblll •• do m.teri.! l>ed.gÓlilco
par. que os p.is venh.m bu.car.

Foi ofer"Cldo .tivldadlOS d" portusue. e m.lem.tice I>ere e meta 01: red.çio cOm Q"iaçio d" hl'16r'",
conteçio de est6ria1 para a meta 02; oportuni.ado a al>r"ndi.allem e el>rimoramento d" comuni(:açio onlin"
com o de.enllOlvimento de re'l>on •• bllidades "" ••••••d. rotina de e~ecuçiio de la,ef •• , I>.ra e mete 04,

2. OR..JETTYO GERAL no PROJETO E OR.Jf:TO DO CO"'"",T.l'1:0

OSJETIVO GERALDO PROJETO OBJETO DE PARaRIA

A~ndimentc .ociocultural a crienç •• /adole5Cenle' T",rmo de Colabora~o, decorrente de chamamento
,m situaçio " vulnerabilid.de .ocial , lual I>ubllco tem por ob)""'o o at",ndim",nto sociocultural
f.mill ••• trav ••.• da of",m de etivid.de. diversas • crienças , adolescente. ,m .ituaçio ,.
I>are 22 crianças/adolescente. com idade de 07 a 14 vuln ••rabilidade .00.1 e .u •• lam"i", etravé. da
ano. contribuindo J>IIr. a integraçio, socializaçio e oleft8 de alividad8 dive •.••• para 22 crianç •• e
melhor dneml>enho elcolar. .doI8cente. ,om id.de " , o " eno.,

contribuindo I>•• e o intellraçio, socieU.açio ,
melho' deseml>enho escolar, conforme detelhado
no PI,no d", Trabalho

3 OBJETIVOSESPEciFICaS'~nÀ01- Ofer,"aor atividades de relo e5<olarm. o ••••••~••••••_ 0•••••••••<1.._...-001 ••.•.•...•..•.....-". .,•.••..••._"" ••• 4•• ,.n4 •••_ •••...""- ._" •• do • .I••~

De••••• "". atlvld,des '" Atlvidede. de Soclelizaçio" Djflculdade
com duraçio de du •• I>orrugue. e Intell,eçio 'través

,m
hora. cada matem.tlca vi, de attvldades

qu,ntificar o numaro

WhaUApl> I>e<lagógicas par
n,to de ,tendimento

IIrupo de Whats.AI>P.
d",vido 'o I.olamento.

BAlNEÁRIO CAMaORuj. CAP1TAl CATARI~E~$E DO TURISMO
R"~Dln.m.ru, no I B.I"o<l •• N'çõ'''' se ICrI' 88.)3.8.900 I Fone, .SS41 3261.1084) f~",.SS 47 1161.1826www.b.>h'urloun1b<>rlu.s<.,ov.b.
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META02-N. -es básicas de idioma e/ou teatro".. Nt d•• t.ndment ••• o.d •••qU8lfto"'''''' DIfIculdadesencontrod••
"t1v1d.depr••••••• ••••.••lmo"\<>O

r•• I••••• .Iconp<too
evlOlOl

Quatro atividades d. " Atividades d. Socialização e DifiC\lldade
duas horas r~ação inle&raç1ioalraves de .m~m

quantifICar o numero
criaçio d. atividades

exato de atendimentohistêriu, pedaBêsicas P" dtvldo ao isolamento.VÍdeos,etc grupo de WhatsA~p.

MetaOl- Realização de puseios culturais
".. Ntd•••••.••••••_ ••• O_q""Ut""" oifla.,ldo<lnIn«><o"odH

A_ ••• I"'•••••u ••....rlmorotot
,•• h.d ••• '--""' •••• 01•••

Um passeio cultural 22 O Devido • pandemil
pelo eaVID 19, estll
atividade não foi
realizada

META04 _ Atividades livres destinadas a desenvolver a autodisdplina/eemuniuçJo/
sO(ialilaçào.

•••• Nt d•• teMIm..n ••• 0101•••Q~II~OI_
tlJf\all••••• e<><onwldo•

AIMeIIM p".'!OU ~OfIdlmenlOl ••• 1 •• 01••• ,'cançadol
,.. •• 111 •••

Nove aliv'dades com '98 Aprendizagem •
duraçiio d. duas Aprimoramento Socializaçiio Dificuldade• .m
lIoras d. comunicaçiio

Integraçiío através de quantificar o número
online;

atividades eutode atendimento
responsabilidade

pedagógiGl$ P" devido "com a rotina de
execuçiio d. grupo de WllauApp .. isolamento.

tarefas, elc

4. I'ÚBUCOATENDIDO:
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oõ'!fj.i\.! PREFEITURA

~ BALNEARIO
~CAMBORlU

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto oi! 9.465/2019

S. OUTRAS OBSERVAÇÕES ECOMENTÁRIOS:

A equipe avalia como satisfatório õl'Satividades desenvolvidas no penado com a manutenção do
vinculo com a5 crianças e familiares priorizando as relações emocionais e sociais através dos encontros
diirios.

6. CÓPIA DO BAlANCETE FINANCEIRO

6.lneirio ClImboriu, 31 de outubro de 2020

LM~
liasM~lcho

Biblioteca CornulllMl1a Bem Viver I Vice. Presidente Maria A. Femldnl Piaml
1'I1<6l<>pc., Il,IIlPSf I eoor •••..-çio Pr<>j•••• Doo__ ••

Biblioteca Comunitária Bem Viver

BALNEÁRIO CtlM80R1Ú' CAPlT Al o.TARIN~N;E DO TURISMO
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~ BALNEARIO~ :s CAMBORlO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto n!!9.465/2019

Etapa 10- Outubro
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CPF 122.41l5.047~9

R PERU. 938

CS 01 _DAS NAeOES (BC). BALNEARIO CAMBORIU. se. 86336-105

0::~••1fle;>~: RESIDENCIAL 1CONVENCIONAL 1MONOFASICO
T.ndo no",lnll oU con!",lada M' no
~iml' ••• d'qu.do. <Ioloondo M: 202.231
G",J'O d. Tondo: B T'IIO d. T.,i!.: C""",o""",,,,,1

Celese Oi.tribuieao S.A
.••• ltarn""'U. 160 •• Florilloopolj.

CNPJ. 08,336.18310001.90 Inso,E.t., 755766626

1505351
ATENDIMENTO AO CLIENTE

LIGUE

0800 048 0120

•...,tJ~",).- '1 "
Conta t_ ~ Ô\

Energia Elétr ~ ? \L\.. .•..•
tAH~TRICA.5ERIEIlNIO::A, 000 42610.FAT.{I1.:1ll2064:J.45.19450"l6 REF,:1"7020 ~....,(f)

N° DA UNIDADE VENCIMENTO " •..":._ • ";jY/
CONSUMIDORA 10/12/2020 - ~

CONSUMO TOTAL FATURADO

118 kWh
VALOR ATÉ o VENCIMENTO

R$ 96,68

NU DE NNOTA FI A04111!

LIAS MENACHO

EMI5SAO'04II1.

DADOS DA MEDIÇAo

Equ'pamonlO'
Unid.d. d. modlda:
Orlg.m da Iollu", .'=1:
Doto do lo~u," ont""o'"'
D••.• d. lollu," .'ual,
Da •• da p,ó>lma Ioltu •.• :
Núm • .., d. di •• f.!u'odOO:

~ol'ura 'lUal:
LAi!ufO."te~o<:
O::ono"nlo dol.luram.n!o'
Cona.mo medido no m",
Canoum<> 1alurodo no m<!o;
fotor d. patinei.,

RG4116397

'W'
LIDA

0511012020
0411112020
0411212020

"'"'"'.00
'"'"

C.doo do Faturom.nlo

Coe""""
SUOIOIaI (R~l

L.nç.m.nl~ O S••.••.lço.
Correcao Monelana PO' Atraso 0812020
Corre,",o !,Iene""'" PO' AMso 0712020
Co""""o loIono""", PO' Atroso Q612020
Juro. Conta Anlorior 0712020
JUra0 Coela A.n:otior 0f>I202Q
J<JfOOCooIO A.nlorior 0317020
MulLo Conla .lo,.';", 06I2Irnl
MulLo Coe" A.nlo"'" 0612020
Multa Coo," Anler.,. 071:/0:/0
~..
5"blolOl (RSI

fal"rodo Torlla (RS)
116 0.612S42

V.k>rlR$)
72,26
72,:/6

1.16

'"2691.49,~
0.51
0.93
'.22
'.53
.00
24.40

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÊTRICA - kWh-- """"'" ...- ...-..."", .,..,.",
UI 136 140 106 111 13(,

Mensagens:

.~
3,23

0,70

VAlOR DO lMPOSTO

12,00%:RS

MB%,R$

O.97%:RS

72.26

72,23

72,23PIS/PASEP

~ do Pre<;o.m RS IM, 31. R.". 166105):
DISTll,OuocAC>ENC,SEIOIl,,1S E~E~G... TIW<WiSSAO T~oeJTOS _ ••••••••••

11.55 9.73 3<1,21 4,20 12.59 _ 12.29 _
INCIDIRAO SOBRE A CONTA PAGA APOS O VENCIMENTO MULTA CE 2'1"., JUROS DE
MORA DE 0.0333% .••0 CIA (CONF. lEI 10.43111D21 E ATUALIZAÇAo MONElARIA COM
BASE NO IGPoM A SEREM INCLUloos NA PROXIWI. CONTA.

INFORM .••çAO CE TllIBUTOS

BASE OE cAlCULO AliQUOTAI TRIBUTOS

ICMS

COfiNS

RE5ERV.u>0 AO moo PE"iOOIHISCAL: 0411112020

3CC B ,0309. F928. E5AF .C B DO.3ACO. E087. 848 B

Calesc 0lS1ribulcao S.A
M ~."",'.h. '50 •• FlononoPO!;.

CNPJ: 08,3:16,18310001.90 ",.c,ESI,: 255266625 EMPRESA

CE*~-n ~~oo E1AO"-\.NRO vE"" •••ENTO
CELESC AO CEN LIAS MENACHO 021018580 1011212020
""'AOOCU"E~TO ~U"E"O R£""~""IA 1~IA""OC<SSlo"'~NTO 1~~IIWlfCO"5""'00RA RE""~~C'" VAlOR CO"AAOO I"ll

04/1112020 FAT-<l1.20206434539450.98 04111/2020 1505351 11/2020 96.68
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BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEMVIVER
DO BAIRRO DASNACOFS

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE eleitos em
27/02/2016

NOME E CARGO RGICPF CONTATO

Bruno Menacho- RG 666 8484 SE SC Rua Peru nO938, Bairro das Nações
Presidente CPF084 281 61941 Balneário Camboriú/SC

Fone: (47) 3360 3298
E-mail: brunomenachotâ>vahoo.com.br

Lias Menacho~ Vice- RG 4375889 SSP SC Rua Peru nO938, Bairro das Nações
Presidente CPF-722 045 047-49 Balneário Camboriú/SC

Fone: (47) 99949 1984
E-mail: liasmenacho(âlvahoo.com.br

Eliane Ribeiro dos CPF 041 192 539-37 Rua Jose Francisco Reis 130B-casa 1
santos - Primeiro RG - 9238184 loteamento Santa Regina, Bairro
Secretário 5121725-1 SSP SC Espinheiro, Itajaí/SC

Fone (47) 99931 7073
elianersanto-s(@~mail.com

Michelle Aparecida CPF 036 884 739 06, Rua Peru nO926, Bairro das Nações,
Ferreira- Segundo RG 4 213 014 SSP SC Balneário Camboriú/SC
Secretário michelleaferre ira@yahoo.com.br

Fone: 947\ 99212 4673
Alceu Plconi Pescaroli - CPF 277 639 609 06, Rua 2400 nO345 Apto 502 Balneário
Primeiro Tesoureiro RG 6 623 581 SSP SC Camboriú/SC

(47) 2033 2828
Email: piconinino(âlvahoo.com.br

Anderson Gutz - RG 4062769 8 SSP SC Rua Jose Francisco Reis, 130B, casa 01
Segundo Tesoureiro CPF 805 092 640-47 loteamentos Santa Regina, Bairro

Espinheiro municipio de Itajai/SC;
Fone: (47) 99709 6960199725 4407
e-mail: Anderson qutt~@hotmail.com

Edevilson Antoninho Gutz CPF 048 775 339 90 Rua Peru nO926, Bairro das Nações,
Junior, brasileiro- RG 4.105.675 SSP SC Balneário Camboriú/SC
Conselho fiscal efetivo 1 Fone: (47) 99709 6960

E-mail: Não oossui
Marcia Sidnei Cunha CPF 037500 529 30 Rua Peru nO966, Bairro das Nações,
Nunes -Conselho Fiscal RG 3616742-8 Balneário Camboriú/SC;
Efetivo 2 Fone: (47) 99163 3182

e-mail: Não possui
Natalina Gutz - Conselho CPF - 445 473 669 34 Rua Peru nO926, Bairro das Nações,
Fiscal Efetivo 3 RG 877976-7 SSP SC Balneário Camboriú/SC;

Fone: (47) 99709 6960
e-mail: Não Dossui

Juliana Gomes Rodrigues CPF 132.970.847-40 Rua Israel nO200, Balneário Camboriú/SC
- Suplentes Conselho RG 27 745669-5 SECC Fone: (47) 997921697
Fiscal RJ e-mail: Não possui

Obs: Ketlin da Rosa Talevi dos Santos e Allan Muller Schroeder afastaram-se do cargo
conforme registro em ata do dia 11/04/2017

o

mailto:ira@yahoo.com.br
egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight



.. ,,
., •.-

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE D~BfTOS ESTADUAIS

~,I",' ,
",0 0\

')1'"~'.)

'~

; ,
DIsp<hitlvo Legal:
NÜ/nerO da CAlrtidJiO:
O<Itadeeml5$Jo:
V.ridade (lRl ne 1938166. Art.158.
modificado pelo artigo 18 da lei n
15.510/11.);

Nome (mio $OCial), BIBUOTECA COMUNrrARlA BEM-VJVER DO BAIRRO DAS NACOES
CNPJ/O"F: 07.91S.740/OOOl~9
(SoIIdtante Wffl ~ 110c.dastro IH ContrIbulrrtes do ICMS/SQ• •

Esta certidão é válida para o número do CPf ou CNPJ Informado pelo solicitante. que n:lo consta da base de dados
da 5ec:retarla de Estado da fazenda.
O nome e o CPFou CNPJInformado~ pelo solldtante devem ser conferidos com a documentaç:io pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de Inscrever e cobrar as dMdas que vierem a ser apuradas, é certifk:ado
que não constam, na presente data. pendências em nome do contribuinte adma Identlfk;ado. relativas aos tributos,
dMda ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda •. - .

•)t
lei nl,3938/66, Art.154
2OO1.4014(M:7OlO1
U/l1#l12lJ U:16:SO

A. autentlddilde dem U!ltIdJa deved $eI'. wnflrmacla 118 ~ dlI Secratart. da ~o dlI F~."da M Internn. no endereço:
http:! fwww.m~IO....br .• 1.-
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L
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Este cIotumemo fol8Ull'lado dJilblrnente
,••••.••••••••••.••. 1"'" ,,..,'" lR" 1';.0:."



•

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

_ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIvIDA
'ç, ATIVA DA UNIÃO
1'-

Nome: BIBUOTECA COMUNITARlA BEM-VIVER DO BAIRRO DAS NACOES
CNPJ: 07.935.740/0001-69

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 crédftos tributários administrados pela Secretaria

. da Receita Federal do Brasil (RFB) e a ínscrlções em Olvida Atlva da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais 8, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
su~to passivo no âmbIto da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as contribuições sociais previstas
nas alí~~s 'a' a 'd' deiparágrafo unico do art 11 da lei na 8.212, de 24 de julho de 1991.

;.,

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

.i
Certidão emitida gratuitamente rom base na Portaria Conjunta RFB/PGFN na 1.751, de 211012014.
Emitida às 14:23:40 do dia 0310912020<hora e data de Brasnia>.
,Válida até 0210312021.
'Código de controle da certidão: ADOF.6EOO.A077.0167
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento., .

'.

.•,
,
,.
Ç.

.'..



r, Voltar 1(1=rr::l

"
Certificado de Regulapdade do FGTS
-CRF':

Inscrlçfio:
Razão SOCIal:
Endereço:

07.935.74010001-69
BlBUOTECA COMUNITAlUA 8EM VIVER
IWA .PERU I DAS NACOES I 6A1.NEARIO CAMSORllJ I se I 8833&105

A caixa EconÔmica Federal, no uso da atrlbuiç!o que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certlflca que, nesta- data, a empresa acima identificada
encontra.se em situaçao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servlco -
FGTS. .

,
"

o presente Certificado 'não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS. -~ - ,i_' .

,
Validade:03/11{2020 a 02/12/2020

'.~'
certiflcaçio N6mero: '2020110302555741785237

Inform2lção obtida em 12/11/202018:54:59

"
A Uoll7ação deste Ceittflêado para. os fins, prevIstos em lei esta condldonada a
verificação de autenticidade no site da Calxa~www.calxa.gov.br

.,",.

http://www.calxa.gov.br
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i SANTA CATARINA , CERTlDÃONEGA~.8'1 ?,).
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARlO CAMBORIU ISSQN (l ......""~.
secretaria da Fazenda': " .~ . N" 15545112020 '< _'.

Data: 01/0912020

Requerente: BIBLIOTECACOMUNITARIABEMVIVER DO BAIRRO DAS Código: 137243
NACOES

Identificação do Contribuinte

Nome: BIBLIOTECACOMUNITARIABEM VIVER DO BAIRRO Código: 137243
DASNACOES

Endereço: RUA PERU,938 - DAS NACOES,
Municlplo: 8ALNEARIOCAMBORIU CEP: 88338-105
CNPJ/CPF: 07.935,740/OOO1.e9 UF: SC

,

Identificação do Alvará

Nome Fantasia:

Data Início Atividades:
Atividades:

Finalidado:

Fins Próprios

Finalidade da Certidão

Alvará:

Porte:

162170

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilldade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a. ser apuradas, é certlficado que não constam pendências em seu nome.
relativas a tributos administrados peta 'Secretaria da Fazenda Municipal .

..
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http:/twww.balneariocambortu.sc.gov.br> .

,
Código de Controle da Certidão: 2020155451

BALNEARIO CAMBORfU. 1 de setembro de 2020.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÂRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
,
•Nome, ,BIBLIOTECA CO~ITARIA BEM-VIVER DO BAIRRO DAS NACOES (MATRIZ

E FILIAIS)
CNPJ, 07.935.740/0001-69
CertidãO nO: 21360700/2020
Expedição, 01/09/2020, às 14:02,38
Validade: 27/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que BIBLIOTECA COMONITARIA BEM-VIVER DO BAIRRO DAS NACOES
(MATRIZE FILIAIS), ipscrito(a)" no:'CN-PJ sob o nO 07.935.740/0001-69,
NÀO 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 Ce"rtidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão'.atualizados até 2 (dois) dias
ànteriores' à data. da sua' expedi,ção.
No caso de pessoa juridica, la Certidão atesta a empresa em relação
~) todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.A aceitação desta certidão' condiciona-se à verificação de sua
~utenticidade no portal d~ Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente .."

INFoRMAÇÃO IMPOR~ANTE
Do Banco Nacional" de ,Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ide~tificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do .Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em se~tença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j~diciais 'trabalhistas". inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
~rnolurnentosou a recolhimentos'.determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
'l',rabalhoou C~missao de',Conciliação Prévia.

http://www.tst.jus.br.


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto n!!9.465/2019

RELATÓRIO DE VISTORIA N°. 150/2020
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇÓES

Relatamos que, na data de 30 de novembro de 2020, recebemos email contendo as
informações sobre o funcionamento da entidade Biblioteca Comunitária Bem Viver, situada
na rua Peru, n.938, Bairro das Nações, onde temos a relatar o que segue:

1. Termo de Colaboração - FMDCA N° 007/2019

• Desde o inicio da Pandemia e das determinações tanto do Ministério da Saúde
quanto do Governo do Estado, a instituição estavam realizando seus
atendimentos de forma remota, usando plataformas e outros meios de
comunicação com os alunos integrantes do projeto.

• A partir do dia 13 de outubro, o atendimento presencial aos alunos para as
atividades na instituição foram retomadas, tomadas todas as cautelas no que diz
respeito aos protocolos para o Covid~1g, sendo atendidas atualmente 20 crianças.

• Entidade informa parceria com a Universidade do Vale do Itajai para entrega de
kils complementares para as famílias de baixa renda

• informa também que as rematrículas para o ano de 2021 se encerraram do último
dia 27/11, sendo garantida a renovação de matricula dos alunos participantes do
projeto em 2020

• Reitera também que algumas crianças continuam recebendo as atividades em
suas residências por' escolha das famílias que por algum receio, não estão
enviando as crianças para a realização das atividades na instituição.

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor e verificamos que, por
meio da visita in loco, que a entidade apresenta os elementos necessários para a execução
dos planos de trabalho e termos de convênio

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2020.

IlAUIIEÁRIO UlMBORlIj. (APIT,U CATARINENSE DO TURISMO
Ru~Dlnomaota, !lO I B.I,ro<l •• Noçõe•• se I C."BB.HS-900 I fQ~.,.55 47 3267.7084 I h., .55 47 n67.IS26www.b.I~.o,loaml>otfU,K.s<>V.b,

P3£11\3I/~

Marcelo Severino
Membro

Matricula 3611

Johnny Reinbold Reichardt
Membro

Matrícula 34.025
I
I
I
I

I

I
I
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto n!! 9.465/2019

ANEXOS:
Relatórios e registro fotográfico das atividades do mês de outubro.
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ler é precilO

RELATÓRIODE ATMDADES

ENTIDADE:BIBUOT£CA BEM VIV£R 00 BAIRRO DAS NAÇÕES
TERMO DE PARCERIAFMDCAOOl/2019 - TC
PERloOD: de 01/10/2020. 31/10/2020- Et.p. 10

1. RESUMO DAS AçOB DESENVOlVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PER/ODO, NO ÂMBITO DO
PROJETO:

ViM. cri.nças perm.necem no projll!to nO mês de outul"o. For.m re.lIz.do •• tendimentos individu.,s
em reforço ",colar p.r •• Iaum •• cri.nças com dificuld.d.s e m .comp.nh.mento onUne .tr.ve. de atividades
pr••senc ••is "msisl"m. "sc.lon.do p.r. 08cri.nças. M.nt""",se o contatosodalcom ascrianç •• e familiar",
.Ir.vesde arupo de Wh.tsApp com troca d" inform.ç1S,," e .tivid.des escol. rIOsseauindo. rotina d. 13:00 los
17:00 horas P.r. as al.nça' sem 'C""IO'0 meio dill!tal continua lendo disponibilizado material pedallÔlllco
para 'lue os p.is venh.m buscar.

foi of ••,ecido .tivid.d ••s de porluauês e m.temÁtIC' par. a m"l. Dl; '"d.çio com cri.ção de hlst6,1 •••
conl.çio d•••••t6,1 •• p.ra a m ••ta 02; oporlunlzado •• prendlzallem e .primor.m"nto d" comunic.ção onlln ••
com o desen""lvim ••nto de rup'>nsabllidad ••s 'Iravés da rOlln. d ••execução d ••t.,efas. p.ra. meta 04.

2. OB.JF.T1YO GERAL DO PROIF.TO F. OIUF.TO DO CONYF_"'''O

OBJ£TIVO GERAL00 PROJETO OBJETO DE PARaRIA

Atendimento soclocullural a crianças/.dol ••suntes Tenno de CoI.bor.ção, decorranle de chamamento

• m situ.çio ,. vulnerabilidede rod" • su •• público 110mpor objeto o elendim ••nto .ociocul!urel

lem~ias et"vM da oferta de .tivid.des divers •• , ai.nç ••• • .dolescenl" .m situaçio "para 22 ai.nças/.dol ••scent ••s COmid.de d@07e14 vuln •••• bilidede soci.1 e su •• f.m~I •••• t•• vês d.

.nOS contribuindo pe,a a intellraçio, sociallzaçio e oferta de ativid.de. diverns para 22 c'ienç" e
melhor d •••••mpenho esccl.r. adol •••cenles ,om id.d •• " , , " .no •.

contribuindO per. , intellraçio, socl.lizaçio •
m ••lhor des ••mpenho •••colar. conlorm" detalhado
no PI.no d ••Trab.lho

3 OBJETIVOSESPECiFIcas.
META 01. Oferecer ativid.des de refor 101<;01a,

~~ N"1Ia ••••••••••••••• .,. 0_ q••••••••...,. OWleuld._ ••.••••••••._
••._.d •••.••.•••• ••• nd•.••••••ao

pr••••••-
r••••• doo .I<.n<ad'"

Oez •••.•e;s ativid.des '" Ativid.d ••s d •• Socializaçio e Dificuldad ••
com dur.ção de du.s portulluês •• Inteir.çio .u.vê.

.m
'luantifica, o núm ••ro

hor •• cada malem.tia via d. atividades
enio de at ••ndimento

Wh'UApp p ••daioilcas pcr devido.o isolamento.
a"'po de WhatsApp.

BAlN£ARlO CAMBORIU. CAPITAL CATARiNENSE 00 TURISMO
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M£TA01. Nações básicas de idioma e/ou teatro•••• NOd•••••••••montoo o.doo quol."_ DlflCllldad••• n<omr.du
AltIIkl•••• ",MOI' ••_1_"100

~.I••"'" .kor>pdao
M'~

Quatro atividades de " Atividades do Socializaçiio o Difi.:uldade
duas horas redação integraçãoatraves de

omrom
quantificar o númerocriação do atividades
e~ato de atendimento

hist6rias, pedag6glClls ,..
devido ao isolamento.

vídeos,etc grupo de WhatsApp.

MetaOl- Realização de passeios culturais•••• NOd•••• "dlmont••• Oodooqu.w••,••••• Oifkt.old•••••• "_",..so •
.••t1vld•••• prMst. "mdl""'ntos ,•• Iudoo .,..•.•..

"'MOI'"
Um passeio cultural 22 O Devido • pandemia

pelo cavlD 19, esta
atividade não foi
realizada

M£TA04. Atividades livres destinadas a desenvolver a autodisdpIIM/comunicação/
socialização. •••• NOd•• ' •••••m_ ••• o.d"" quoIK.'_ Dlfltv!ded•••••• .","'••••
"'_""prMOI' •,ondl••••"' •••

M'~
,ui••"", oltof>ÇO<l •••

Nove atividades com '" Aprendizagem o
duração do duas Aprimoramento

Socialização Dificuldade
horas do comunicação

o .m
integraçio atraves de quantificar o número

onllne;
atividades nata de atendimento

'~pan$abifidade
pedagógicas 'o, devido .0rom • rotina de grupo de WhatsApp .. isolamento.

e~e.:uçio d.
tarefas, etc

4. PÚ8UCOATENDIDO:

í i, i • ,
~, 1• 1 J

" " •Pr..,;>lo "•• ti •••• "'dootond_poOo_. • • • •"'1","0
••~••••",do ••••• lId'"

"'"""0indftt'"-_...... ""'''••••0

• • • • •01""'''''0101<10 ••• _ .-
u " n •._.

OIu-to'otMdo._- • • • •..-

IlALNEÁ~IOCAMlIO~IÚ. (APIT"'l CATA~I~£"SE DOTURISMO
R"" O1".mJ[C', no I e.lrrod •• N.~ •. se I e.,,88.338-~ I fo •••' +55.13161.10841 fo.,+SS47 1361.18l6 www.b.ln ••• loc.mboTIU.S<.I••••.b.

Páll,," ~f9

I
I
I
I
I
I
I
I



-'-=,..,"~J;i4,!$ PREFEITURA

~ BALNEARIO
t~CAMBORlO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃ.O DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto n!!9.465/2019

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

A equipe avalia como satisfatório as atividades desenvolllidas no periodo com a manlltençio do
vinculo com as crianÇ!lS e familiares priorizando as relações ",modonais e sociais atraves dos encontros
diários.

6. CÓPIA 00 BAlANCETE fiNANCEIRO

8alnelirio tamboriu, 11 de OUlubro d", 2020

LM~
Uas Menacoo

BlblloteCII Comunitária Bem VIver (VIce-Presidente
Maria A. Fetndnl Plconl

PticOl"ll_at'UJOIJSI/eoa.lMnOçlcl PI' •••• u.~ ••
8iblioteC& Comunitária Bem Viver

BALNEÁRIO CAMIlORIlJ. U,PITAl CATARINENSE 00 TURISMO
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PREro1lIllA OE _ CAM80RIll
CONSEI.J«) .IUNIClPAL DOS DlR£fTOS DACRlANÇA E
00 AIXll.ESCa<TE - CUOCA d
RJNOO~ClPAt. OOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00 em co.
ADOl£SCENTE - FMOCA Uo.,1,-.:...••C:.-t .•.•'4.'PLA/IO DE TRABALHO BlBUOlECA BEM VIVER. ANOICALENDÁRIO 2021

.2. CNPJ: 07.935.7401OOOHi9

.7. DllDITElEFOHE:

47) 3360 32981999491984

.8- E-MAIL:

.6--DATADE

1 - PROPONENTE - esc .

•1-ENTlDADE PROPONENTE:
BUOTECA COIIUHlTÁRlA BEM VIVER

DASNAçOEs
.~ ENDEREÇO e CEP: Endeteço: Rua Peru ri' 938, Bairro das NaçOes, BaI

lTlboriWSC CEP 88 33S-105
.4- CIDADE: .5-
neário Canmoriú .F:

'L

-',-,, .

.17. DIlDITB.EFONE:
(47) 3360 329IlI999491984
.18- E-MAIl:•

.16-CEP:
33S-1115

.15-
.F:

•16- NOME DO RESPONSAva. .11.CPF:084281619-41
esc): Bn110 Felipe - .12. c.L 4375889/ÓRGÃO•

.,. DOR; SSP se

.1~ ENDEREÇO DA esc: Endeteço: Rua Peru ri' 938, _ das Nat;óes, BaI
rnboiiúlSC

.14- C1ÕADE:
neário Cafmoriú

.com.br
.19-SITE:

_.lacel>ooIc.~

2. DE~RIÇÃO DO PROJETO.

[:ODO~ DESPERTAR

.'iJ
~"

~~DEaECUÇAO:
•. '1810112021

érmino: 3111212021

..:..
.,l.

egoncalves
Highlight
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.3 -,1Di3mFIC DO 0BJEf0: Alendlmanlo socioculluraI a criançaslaclof,
m sjtuação de wInefabiIIdade sodaI e suas !ammas aIravés da oferta de aIMdad

"
iveI=s para 22 crtançasIadole __ com Idade de fIT e 14 anos conl1íbuindo para

ntegraÇão. sodalizaçao e melhor desempenho escolar.

4 - DESCRíÇAó; O projelO DesperIaJ arerece. entnl outras, etividàdes de

ar, noçi5es bãsIcas de Idiomas. dança, passetos a.dIurais, rodas de CXlO1IefS8.leitura

iracionada. c:8I\1l9ClIl8ID de lClidrez.~ de rnatarn<Hica.contribuindo para
esenvolvimento da autodsápina, melhora do desempenho escolar. corrunIcação

o' a1lzação. Integração. WllSdemização da cidadania, aia1ividade e " aumento da
J..•.••.•.••ma. ...;.

U~ ':~
r ': , Participam do Piojelo 22 c:riançasIadcIe com Idade de 07 a 14 anos. send

t .'',l!esde sua fundação em 2006 lQram e1Bndidas aproximadarmnta

ariÇaslac:lolescent9S- 0bserv0U-Se que aIravés da conscienIização e valoIizeçllo

E potenàeI. adolescenIBS que pOrali passaram, apesar do ambiente em que viviam

r ~c10 à margínallzaçlio, 1DrnaIaIJHl8adultos responsáveis no exercícío pleno

à<fadarja. ,
Confonne Ievantarr1enIill.sobre a nida de apolo e alerdlllenta à criança e a

..•• ~ em 2015 pelo CanseIho MunIcipal da Criança e do
. '.",

eaineãrto ~ silooterlados alBllclmenta páre'3.891 aianças e adolescen
:;'. . .. -. -' '-

cOIba tumo'li8clJIar, sendo ll2'lCo'govememenlllfe 8% do alendImento realizado
fr.

ntidadeS não ~"dos quais, nossa lnsIiluição é responsável pelo
• • 1 .•

tenc:limentDa 7% desla poptIliÇão. Ainda. o relatório Indica como possibilidade

tuaÇão e inVeStimenll>pllbIco,' ô' aumento das ofertas de atMdadea para alanças
" .

dol"sUln!es no cOlllJatumo escoIaJ--.
;,~Posto que " pojelo tem atingido seus objetivos pronlltrendo a inclusão social
•.....

esp6rtando !lOS seus ~ a CllIISCienIlzaç de seu potencial para uma

ls dIgIIa p19lende-se a wJlilúdade da parl:éria coin o ITIJIllclplono

as alMdadell no eno de 2020 li2021.
IIETODODOGIA. serão ofertadâs lIInIee duas vagas para" present8 projeto .

•

-~-



A equipe contará com um pedagogO para reforço escolar e atividades livres. u

ofessor de idioma eloo teatro. reforço escoIarfalividades lMes e um coordenador

n!ará ainda com um 00 mais,vo/UnlárioS para atMdades livres. As atividades serã

esenvolvldas c:aIforme abab«>: ,~.

•. Manter o CXlI,tatll social .•com as aíanças e famiIiateS através de grupo de

Wha1SAppcom troca de illrormações e atividades escolateS seguindo a rotina
~,' "'

".13:00 às 17:00' hoIas. Pala as aianças que não tem acesso ao meio digilaI

disponibilizar matllIiaI ~ para que os pais venham buscar,

• Qferecer atividades de português e ma1emátiCa para a meta 01; redação co

aiação de histlÍlias. tllIatação de est6rias para a meta 02; oportunizar

'; aprendizagelTI 9 aprilllommen1O de oommicação onIine com o desenvolvimen

de responsabilidades através da toIina de emc:ução de tarefas, para a meta 04.
",

Em período presendal'
, '• .'Idioma e 100Iea!rQ - Um periodo de duas hcns uma vez por semana

• V 'Refo!ço escola!:- u~ perIodo de duas horas quatro vezss por semana com eu

de 1llSlBJMtica.pOI1UgUêse leiIura clirecionada

• •Passeio<; gJ!turl!!i;, ProporcioI1ar momentcs de lazer. soáafi7ação. integração

ajOlEÍldzagem através de passeios cuIlumis. l'reIIlsão de qualro pass9;os cullurai

para um período de 12 meses.
"'.• ~ Iíyre!i _ Um pEriodo de duas horas duas vezes por semana co

atividades de esporte e jogos, sessões de cinema. xadlElZ. dança, C8/lllOOIl8
"' _ i
, de matemática. noilB do soninho. atividades de pesquisa com alunos da Univali~ .
_ ..•..._......'
UlII.I¥ UUU~ '.'.

~. ~Ava!jaç!iQ; Reunião pedagó!íea com a equipe de profissionais para lAscussão

_.'feedback das atividades de5erJvoIvldase redireclonamenl das alMdades.
~ ~
• '!,.anChe: Oferla diária de lanches.
• "~n/ljlmenlt!S:Por melo do kdercâlTtiO com projetoS de 0U!IaS conam'

.criando elos de ccrronlcaçllo e incenIivo lllÍ1IlOS,,encarrinhamerdo para a ãma

saOde. a cursos pol!sslolàizadas e ouIras ~

Em período de Isolamento deVIdoao COViD 19
1;



3 - CRONOGRAMA DE EXECuçÃO

ll.2- .
3.$0 INDICADORFislco 3.A- DURAÇAo

3.1-META ESPECIF1CAÇÃOI
QUAHTI•

1NlcIo TÉRIoINCl
, Loca' rD6DE UNIDADE

DADE"5:~
., . ~ AtUo "'"',

Aulas de refaço em

" dunlçIo deMETA 01- OfeIeoeratividades de português, .'
duas heras, 4 170 181011202.1 3011=1retOTÇO escola" -. Ieitunl
vezes por- ••••••••
Aulas "'"'.,
dunlçIo de

META02-~_do NoçOes_de
duas honIs 40 181011202.1 30112.1202.1idiana eJou teatro -...0100_

vez por" uma
semana

VlSIla a' """"""
hi-, ponIDs Passeio",",Yoh 0;3..Realização de passeios
tu1sticos, m••••••• 22 4 1810112.02.1 3011=1cuI~_.dis 1 " partlclpantsspartlUOS, 'P..-,.,

':!'
-ersidados, ele

E5IIm_ o espIritxl,
! dospoltIvo.--,

KETA lU. Atividades livleS expressA0: w~ '-deStinadaS a ~er a _Ils do
livnlsI 92 181011202.1 30/1=1

.
autodisciplinalccrnuricoçlo ~ do

...-çllo
sociaIlzação, ' xadre:z. ~.".,

, 'rnoll1atIit;Tab<_

<:ompotiçOes, danças,

-. música, etc..
f.i•.

..
"
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PRI!FEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORlÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN""',..AE
DO ADOLESCENTE - CMDCA rnd
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO Çc .... c co.
ADOLESCENTE - FMOCA l;;>QlIWQnO ~

• _~ r,

'. ~ cc" '~"R 'E '{e'i'~c U R A
!:ia BALNEARIO

SCAMBORIO
3.6 CRONOGRAMA DE EXECUçAO DAS METAS/FASE

f

METAS mte1 mttI2"
mês

'mh3c m684 m686 mOaS mê87 mh8 mOa 9 m6810 m6812
,c, 11

META ()c1-Oferecer
InscriçAo!,0'- '"I": , ,r.~,'"

atividades de reforço 15 18 17 16 17 10 18 17 16 16 10

escolar
planejamento

META 02- Naçoes InscriçAol

básicas de idioma eJou planejamento 4 4 4 --:" 4 2 4 4 4 4 2

taatro
InscriçAO! 1 1 1 1

Mata 03- RealizaçAo de
planaJamento passeio passeio passeio p881eio

passeios culturais cultursl cultural cultUl'lll cultural

InscriçAo! 8
META 04 - Atividades

planejamento
livres destinadas a

desenvolver a 7 9 6 8 9 15 9 9 8c 4,
autodisciplina!

comunlcaçAo!

socialização.
i~
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3.6-INDICAOORES

s."~Savaliados serão a disciplina, a sodalízaçAo, integração e rendimento escolar

er~ através de listas de presença, parecer do profissional envolvidor
mpanharnanto de boletim escolar.

ara:'o registro das atividades serão utilizadas fotos e lisIa de presença •qua'ldo

etol'l'lll de atividades presenciais, e prinl de CllI"MlrlIaSvia \I\IhatsApp para as atividade
nline l'

4- PLANO DE APLICAÇÃO .,...,
4.1- ATMDADES OU PRO.IETOS A. •..
SEREM EXECUTADOS . PElA OSC

oU-UNIDADE
(~ e

4.3- QUANllDADE
COidl~,.

. t/,

finailcelra se houver)

Pro' lo Despertar 1 1.1'3

...J,.

4.1- PLANO DE APLlCAçAO CONSOUDADO. ..

,

..-
VAlORDESCRIÇÃO DA DESPESA PROPONENTE CONCEDENTE.. 'TOTAL

PESSOA FISICA .:~ O 44.535,60 44.535,60~
ENCARGOS . O 15.512,40 15.512,40
PE~OA J~RIDICA O 8.400,00 8.400,00
MATERIAL DE CONSUMO O 10.606,92 10.606,92•
TOTAL O 79.054,92 79,054,92

••.~

._'



ESTADO DES.A.NTA. ..-TARlNA
~"ª~""f':,.'tf: f E , t U 't A PREFEITURA DEBALNEMUO CAMBORJO ~...,.-'B..A....."'ARIO CONSElHOMUNICIPAlDOSDI~TOSDACRlANÇAE d.~}. ., "'~1Ii IlOAllOlESCENlE-CMDCÁ ...• ,,,,,. C..... co.

. '. .~ A •.a."" •••••" FUNDOMUN1ClPAlDOSDlREJltlS DACRIANÇAE DO •• ~~U AOOLESCENTE- FMDCA Uo.J....w", 1..:' •.••• 1•.•••.•

lS • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
M.CONCEDENTE (RI!I'ASSE)

;. ...•..,,:. " ,
~

,
"" "~"';'.~.,;-

~

,".. 11

..

••••• 1 ""'2 ""'3 mb4. miaS. mkS mA.? mka mb8 mklD mk11 ""'12.

Material de ..•. e8~,91 .,883,91. 883,91 883,91 .,' 883,91,: "'883,91 - 883,81 883,91 883,91 983,91 883,91 883,91consumo'

Silrvlços d.
tlllC8llOB- Pe..- . 500,00 500.00 500.00 1100.00 '500,00 1100,00 500,00 800.00 500,00 1100,00 500,00 1100,00
Jurldkl8 r

S8rvJooe da ,
tsrcellOB PBBSoa 3711,30 3711,30 3711,30 3711,30 3711.30 3711,30 3711,30 3711,30 3711,30 3711,30 3711.30 3711,30
n.kl8

Encargos 1292,70 1292,70 1292,70 1292,70 1292,70 1292,70 1292,70 1292,70 1292,70 1292,70 1292,70 1292,70c

tollll .8387,81 8387,91 8387,81 8987,81 8387,81 8987,81 8387,91 8387,91 8387,81 8887,81 8387,81 8887,81

6.1,1:fOT AL GERAL CONCEDENTE: R$ 79.054,92,
~.1.2 • DOTAÇAo ORÇAMENTÁRIA:
I .

1

i
i
I

~õ:':-..
/0 ~,,";~\
\~'>'Q~I
\,~ '" o;,.~.
~_:-.---'



". h, .

s- PREIiisAo DE DESPESAS E RECErTAS

79.l154,926.1.1- TolaI Geral das_
.h'".-.;

6.1- Recei!as Prevlstas-(Tenno de
6.3-

16.2-l11mADE
6Ã-

Pan;erla)
VALOR

TOTAL,
UNITARIO,

Material de consumo i12meses 883,91 10.606,92

Serviços de terceiros Pessoa jurldica i12meses 700,00 8.400,00
", ~.

Serviços de terceiros Pessoa Ffsic!I, 12 meses 3711,30 44.535,60

I
ICargos31% - j12meses, 1292.70 15.512.40

."to' '" -

6.5.2- TolaI Geral elas despesas

..
." 16~ 6.7-.~. 6.8 -

6.5-Despes8S ~ VALOR
TOTAL, UNrrARlO

--
Material de consumo , 12 meses 883,91 10.606,92

Serviços de terceiros Pessoa juridlca 12 meses • - 700,00 8.400,00

Serviços de ~ros Pessoa Flsica 12 meses 3711,30 44.535,60

Encargos 31%
., 12 meses 1292.70 15.512.40••,.

-- -.

7. usrÁGEM DE BENS E SERVIÇOS POR BEMENTO DE DESPESA

7.1 SERinços DE TERCEIROS - PESSOA FisIcA

.
N" Descrição Quantidade N"meses Valor Unitário _Valor Total

1 Reforço escolar" '. 1 _12 1.161,45 ,13.937,40

2 Reforço~ 1 12, 1.161,45 - 13.937,40

3 Coordenador I 1 '12 - 1.388,40 - 16.660,80
'7':- \' 1- -

TOTAL._ ,- •••••535.60

'I.,.

'I'\"

,-



7.2 ENCARGOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PRSfEITURA DE BAl.NEÁRlO CAMBORfÚ
CONSElHO MUNICIPAl DOS DIRBTOS DA CRIANÇA E d
00 ADOlESCENTE - CMOCA m.
FUNDO MUNICIPAl OOS DIREITOS DACRIANÇA E 00 C ~co.
ADOLESCENTE _ FMDCA ~..,ó..,C

','"
~ o"

i',
N°, Descriçao Quantidade N"meses Valor Unitário Valor Total

c'
L~: Reforço escolar 1 12 404,55 4.854,60
','

2
"

Reforço escolar 1 12 404,55 4.854,60

3,': Coordenador 1 12 483,60 5.803,20o.p

TOTAL 16.612,40

>-
7.3 SERVIÇOS DE TERCElROS:- PESSOA JURIDICA -

N° Descriç!lo ' Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 , COnIabir_ .Unidade 12 500,00 6.000,00
"

2' Passeio cul1Urlll " Unidade 4 600,00 2.400,00,
R$

., TOTAL
•• OH 8.400,00

"

;

7.4 MATERlALDECONSUMO

10.606,92TOTAL
, '

N° '.- Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário ValorTolal

DespesaScompapelaria,

1
imPressos,~ de Unidade 12 883,91 10.605,92
limpeza,produlDs .
a1imentlcioS.etc. •

,

7.4.1" CotaçAo III8l8rlaI de cooS;;"'" ,- ... ,

"

- "- """""""" ""'" Valor TotalN' ".-1- ••.. ~desartMl18O mIcom 100 .- '" 2,90 ".ao
2' ~ w.1h123)QJ. eamduas~ ••••••• ••• •••• "".00.,
3 '>; _SIlO'" "'" ••• 4S 58,DO

4 ; _SIlO'" "'" '" 2," B2,SO

S ~lIdt cem 8LnkWes ..."""" 12 '.00 ".00
- nk:o com 6 UI\ldades •••••••• 2llO 4.506 •. 9DODO

7 •••• •••• •••• 3DO • 97500

• _la'" •••••••• 50

=11
"'.00

• -- •• 2DO 504.00

lO agoa nineral20 litros Iitn> '" •••• DO

11 - •••••••• 3DO •••• L

112 suco nahnl S I •••••••• lJl 15,90

13 lIo> •••••••• . 20 S,9O 11Il,DO

" •••••••• '" 4DO DO

15 """ em •• ••••••• ao O"
,,~.

.,"



ESTADO DE SANTA CATARINA
PR!F8i1lRA DE BALHEÁRIO CAMBORIll
CONSELHO WNlCiPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E d.ca.
COAOOLeSCENTE-CMOCA em
~~~OACRLW;AEOO~\UC~~~, .•

8- OBSERVAÇOES GERAIS

_Após Iénnino 'do Tenno de, Colaboração firmadocom o Conselho Municipal
da Criança e do AdoIescenle- CMDCAaEntidade dará continuidade ao proje

antériormente. porém careide de raQuIâridadedas ações poslDque depende d
, , pam a presfaçlio de senriços e de doações ela commldade para a oferta de

anclKi,WiIo: ' 'NO decOmlr ela &llBalÇãodo presente projalo, lle/l1lI&que couber, a
, dé :reaJlzará encaminhamentos a cursOs profissionalizanles e outras atividades

SESI. SESC, SENAI',SENAC.SECRETARIADACULlURA,CREAS, etc).

16 .....,.,,""""'" ..- 7llOO 0,SIl 3.500.00
17 ••••••••••• A4JSl\ ..- 32 16,SO

~18 Tonc!f MP 662 colorido ..- 10 25.00
19 UlPsPRlO n 2 CC!!'12 'lrilades ••••••• 3 ...., am

'" ...-'" com 50 ••tiIdes - 2 ...", 61AO
21 _~~~""211_ .....- 1

~~
-~22 com cxaco 2S unkIades •••••••••• 1 -~

23
~ marcatoto c:om12.~'

..- 2 ! 1D,110
24 •••••••• 2 .~~
25 aO brillJca 500 lawM!I ..- 3 -~
26 gnsmpo piR gi\lll:tpeaeklr a:msoa0 .- 1 "'" ..",, "" ••....

9~ -19,iõ27 .3 SIlO, ...- 2
28 " .- 1 ' , 14,SO 14.50
29 Man:acIar ~ braomrecan~ •••••••• 1 11.90 11.90
30 .escttWiI'~ , ...•..•. 25 •••• 9.00
31 . CInet3 esf.et",:â:I'"am(lClt;:lSO •••••••• 1 19.90 19.90
32 , l1JN€R SAM5UHG MZ:TD1U c:cMtAl'NB.. .- 3 8QJllI 24OJJO
33 Toner HP CB 305O:A.Preto recan' - 1 8QJllI 80.00
34 •••• 25 - 5 14.00 JO,llll
35 Rêit nl¥LiidorVBQAfttEYõJsterans ..- 3 45IJ 13.50
36 Rtt crepe rrrarrom Ut60 " ..- • 7,!itJ 3OJJO
37 - .- 1 1,83 1,83-

l>- DECLARAÇAO
a quafldade de rePresentante da ~. vanho declarar, para os devidos fins
as penaS da lei. à ADMIN~O PUBlICAque:
Nossos pmprielários, lXlII!rolac:lr.. diretores respecl!YoscOOjugesou lXlIi4J'lllhei
não são membros do Poder Legislativo da União. Estados, Distri1DFederal
Municlpios.(M 39. 111da lel13.o19114) .'
Nenhum cios diretores ificone nas vedações da leglsIação, em especial o arl 39. VII
da lei 13.01912014. _"
A Or!;ànfzação não posstà nentun ~ legal para malizar a presente
paréerIa, conformaas vedações cIosarligos 38a41 da lei 13.019114. -

, A~o não!llm dIvidas com of'odlH-P(JbIjco; ,
Estat áenIa do inteiro teor da IegisIaçlloque rege a matáia, em especial da
13.01912014, lendo as lXIIldl9lIeslegais de fiflllBl"a parceria com a adrrinlslraçã
pclbIlcae não lncaroodo em nenhuma das véd8ções legais;
A organização~ todos os doaJmanlos .. nll'''I8IiEs às



ESTACO DE SANTA CATARINA
•••••• 6 IURA DE BAIJlE,I,RIo CAIIIIOIlICJ
CONSBliO IlUNlClPAI. DOS 0lRS lOS DACRIANÇA E d
DO AOQl.ESCEN1'E -CIlDCA .
FUIlllO MIJNIClPALDOS llIRSITOS DACRIANÇA E DOem co.
ADOlESCEHTE-AAI>C"Â ~ La;•..:"JL.i.

-:'t:.'~;, P R E F E I T IJ I A.

&;~
.'I doCúmentÕsapresanIados (cópias de certidões, ~ de RG, CPF. I

social. COil1llOvantesde rasldêncIa e outros) e que os apresentará adninlstração
públ!C3 quando soIidtado e antes da asslnal1Jrada pan:aIra, para fins de confarência;
A oi-ganlzaçIlopossO eslrulura para a ciperacioriallz do aconlo de coo
tal cOmoproposlD.astando àelIllI da obrigaçliode seguir as normas legais e estando
denla de que a adninislraÍ;ão púbica rã> presta alIIldloria jurldlca. técnica.
contábil. financeira00 operacional;
A organização Irá prestar contas dos bens llansferidos a liluIo de erl1l'"ástirm
llImporários pela concedenlB des1IJoai:ls à conseaJÇllo do objelD do acordo
cooperação; •
A organlmção eslã apla para exacular' oobjelD, _ parceria com todas as
obriga<;õescomen:iais e ~ espeçllicas da ~ a que se propõe
executar. bem coroo. quê aleiÍdeãs convenções e acordos nacionais e Intemacionai
pel\inentes:, " "
A Bssóciaçlio irá rae:eber e movimentar mc:ursos eJCIuslvamenle em conta
~ para fins da axlVênio. ,
com isso. pecI<H;eo DEFERIIIJENTO do Pro~'-ojeto~e PlallOde TrabeIho•

.:~,

ALNEÁRlOCAMBOR\Ú. 04 de novembrode 2020
": ~~,,~

,i: Brwlo Felipe Menacho
l"I'éSidente BibIioIeCa Bem VIVef. ,

•
1i)-~N;JD PELOCONCEDENTE.. .

1#
DUERIDO( ) INDEFERIDO ( )

i:,,
:i.
,';;.; .'
••. '
o', Balnaá!'ioCarrboriú

,<'t.
',-

._-

da

•

;.:'



Setores envolvIdos:

Data: 04/12/2020 às 20:09:05

De: Fernanda S. - SCGTP - DCCC - CS

5) Da designação do gestor da parceria;

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

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

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

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

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

o mérito da proposta está em conformidade com a modalidade adotada, viSlo ser um Termo de
Colaboração, onde há transferência de recursos, para atendimento sociocultural a
crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias através da oferta de
atividades diversas para 22 crianças/adolescentes com idade de 07 a 14 anos contribuindo para
integração, socialização e melhor desempenho escolar.

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

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

E
ozw
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~
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A proposta de plano de trabalho se mostra viável a sua execução. O crédito orçamentário disponível ~: ~
está no PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA ~ !
n° 007/2019. ~ ~.'wg

:::; ;;«g
w <
o •ti ::;
~~

As fiscalizações serão feitas através da tomada de contas pela Secretaria do Desenvolvimento e g: ~
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 :i ~
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. ~
" .8. B
o 'ê
" o• •
~ i'"
~~

Biblioteca 2021-Prorrogação do Termo de Colaboração

Balneârio Camboriú, 04 de dezembro de 2020.

Memorando 2: 39.248/2020

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

SCGTP-DCCC,SCGTP.OCCC-DP,SCGTP-OCCC-CS

•.• ",,",; P R f f E I T U R A

S BALNEARIOesCAMBORJU



Para verificar as assinaturas. acesse https:llbc.ldoc.com.brlverlllcacaoleinformeo código: 3E08.BF82.E621.AEF8

JOCARHA MARKEL HANNIBAL CPF 034.XXX.XXX-71

JOCARHA MARKEL HANNIBAL CPF 034.XXX.XXX.71

1Doe

1Doe

1Doe

1Doe

100e

Assinatura

041121202020:09:19

041121202020:10:36

041121202020:28:09

04/121202020:32:43

041121202020:33:41

Data

Gíslaine Kruhs Lemos

Fernanda Trindade Alves da Silva
Têcnico pedagógico

Jocarha Markel Hannibal

Jocarha Markel Hannibal

Fernanda Trindade Alves da...

Assinante

Jean Cristiano de Araujo M...

-::::--..\'M.Têfl'"
~. '11/'

C'" . [:.> '0 \
6) Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; ~ (')ve~ O/ i-z. -.::~ '
Foi designada Comissão de Monitoramento e Avaliação através do Decreto Municipal de 9.786 de °0 <>: ~

2019. -r
Conclusão: Esse parecer é procedente a aprovação com ressalvas da minuta do Termo de :z
Colaboração e do Plano de trabalho, pois aguarda a Justificativa, assinaturas, Comprovante de ~
residência e Relação dos dirigentes. ~

~g

~•
~z

-------------------------------------------_.,~
Assinado digitalmente (emissão .•.anexos) por: uJ

~
~

FERNANDA TRINDADE ALVES DA SilVA CPF D07.XXX .. «
I

GISLAINE KRUH5 LEMOS CPF 811.XXX,XXX-34 ~

JEAN CRISTIANO DE ARAUJO MENDES CPF 9al.XXX o •• O
"

m



m VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 3ED8-BF82-E621-AEF8

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

~ FERNANDA TRINDADE ALVES DA SILVA (CPF 007.XXX.xXX.95) em 04/12f2020 20:09:17

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

.., GISLAINE KRUHS LEMOS (CPF 811.XXX.XXX-34) em 04/12/2020 20:10:35 (GMT -03:00)
Emitido por; Sutl-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

.., JEAN CRISTIANO DE ARAUJO MENDES (CPF 9S1.xXX.XXX-Q4) em 0411212020 20:28:08

(GMT -03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 100e)

.., JOCARHA MARKEL HANNIBAL (CPF 034.XXX.xXX-71) em 04/1212020 20:32:42 (GMT.03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora lDoc (Assinatura 1Doe)

.., JOCARHA MARKEL HANNIBAL (CPF 034.XXX.XXX-71) em 04/12/2020 20:33:40 (GMT -03:00)
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Emitido par. Sub-Autoridade CertificadarB 1Doc (Assinatura 1Doe)
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https:/Ibc.1doc.com.br/verificacao/3ED8-BF82-E621-AEF8



't .•.•.; P R E F E I T U R ,.,

8 BALNEARIO
~CAMBORJO

Memorando 5: 39.248/2020

Em resposta ao despacho 02, porém se faz necessário encaminhar ao gestor de parceria para que verifique junto a
entidade as atualizações Que se fazem necessárias, para Que se possa firmar a parceria.

De: Anna B.• STC

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

Data: 07/1212020às 14:14:30

Setores envolvidos:

PAGA. DIST, SCGTP - DCCC, STC, SCGTP - DCCC - DP, SCGTp. DCCC - CS

Biblioteca 2021.Prorrogação do Termo de Colaboração

Prezados!

Considerando a necessidade das ações continuadas desempenhadas pelas Organizações da Sociedade Civil, ê de
interesse do Município que seja aditivado o contrato oriundo do Edital de Chamamento Publico nO 004/2019, com a
finalidade de parceria entre 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 S
Adolescência, pois se faz necessário manter as ações já desempenhadas, baseadas no diagnóstico atualizado no 18
ano de 2018 e aprovado pelo CMDCA, Em relação a entidade propositora ao objeto ~Atendimento sócio cultural a ~
crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias através da oferta de atividades diversas <"}

para 22 crianças/adolescentes com idade de 07 a 14 anos, contribuindo para a integração, socialização e melhor :n
desempenho escolar"conforme detalhado no Plano de Trabalho e chancelado pelo Conselho de Direitos. ~

•Q
~
11

Anna Christina Barichello
Secretária

m
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PREfEITURA

BALNEARIO
CAMBORlÚ

ESTADODESANTACATARINA
PREFEITURADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PROf'ROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA n"OD7/2D19

QUE ENTRE AS PARTES CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMEOCA E A 818LIOTECA
COMUNITÁRIA 8EM VIVER DO 8AIRRO DAS NAÇOES.

o Município de Balneário Camboriú, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ nO
83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, nO320, dDravantedenominada ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE -FMEDCA, neste ato representada por Anna Christina Baríchello, Secretária de
Desenvolvimento e Inclusão Social, CPF757.039.559-04 e a BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES, inscrita no CNPJ sob nO07.935.740/0001-69, com sede na Rua Peru nO
938, Bairro das Nações, Balneário Camboriú, CEP: 88.338-105, doravante denominada
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo presidente da OSC BRUNO FELIPE
MENACHO , CPF 084.281.619~41, domiciliado na Rua: Peru n0938, Bairro das Nações, Balneário
Camboriú/SC, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO,
regendo~se pelo disposto na Lei Complementar na 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Le: Orçamentária Anual, na Lei na 13.019, de 31 de julho de 2.014,
consoante ao termo de colaboração nO007/2019, 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 nO13.019/2014, combinado
art. 65 inciso I alínea "b". da lei Federal n° 8666/93, as partes signatárias e seus representantes legais,
assinam e fazem, ainda, acordar o que segue:

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

11. DA ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor da parceria R$ 79.054,92 (Setenta
e nove mil, cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), alterando o Item 5.1 do Plano de
Trabalho apensada ao contrato originário (Termo de Colaboração FMDCA 007/2019), conforme tabela
de repasses abaixo:

5 1 "CONCEDENTE (REPASSE) ,

ANO

2021

TOTAL

. JANEIRO fEvtlUõtRO
R$ 6.387,91 R$ 6.387,91

JULHO . ,r.: AGOSTO

R$ 6.387,91

i3i b,

JUNHO
RS 6.987,IJ I

DEZEMBRO
R$ 6.987,QI

RS 79.054,92

111 • 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 instrume~to original (Termo de Colaboração FMDCA 012/2019): (

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

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight



•

PREfEITURA

BALNEARIO
CAMBORlÚ

ESTADO DE$ANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

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

Balneario Camboriú, 1.L de ;lQ"h"'J,, de 2020.
d

"

I
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~9.\ ~
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 - Nações, Balneário Camboriú - se -CEP: 88338-900(47) 3267.7000



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

~ ...••.

~

~_.'" ''('.- ..",~.. . ..::..
o PAG ;;.

...r p Il. ~ f E I T U Il. ';:..u 4Ce <;;

~, BALNEARlq " <lO .~ CAMBORlU .~~

EXTRATODO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N° 007 /2019

Processo 1°TERMOADITIVOAO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA 007/2019
Base Legal: Art. 55 capu! da Lei n' 13.019/2014, Lei Complementar nO101 de 04/05/2000
Administração Pública: Município de Balneario Camboriú
Interveniente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FMDCA
Organização da Sociedade Civil: BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS
NAÇÕES.

Objeto: Atendimento sociocuitural a crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade
social e suas famílias a~ravés da oferta de atividades diversas para 22
crianças/adolescentes com idade de 07 a 14 anos contribuindo para a integração,
socialização e melhor desempenho escolar.

Valor total do repasse: R$ 79.054,92 (Setenta e nove mil, cinquenta e quatro reais e
noventa e dois centavos)
Vigência: O prazo deste termo é de 12 (doze) meses, a contar a partir de Janeiro de 2021.

o presente Termo encontra-se disponível no endereço eletrônico:
http://controladoria.balnearioeambori u. se. aV. br
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