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.., P R E f E I T U R A ESTADO DE SANTA CATARINA r ~ j
S BALNEARIO PREFEITURA OE BALNEÁRIO CAMBORIÚ z,..~..9y"

)~C CAMBORlO LEI13.019/2014..•.•••• V.
FÔRMUCÁRIO rARA APROVAÇÃODE MINUTA ~D«reio 8.48912017 A,rL;24----1 I

1 - DADOS DA MINUTA
:"Omtn) do Ttnno- FlISJ)O

FMDCA 014/2019
:'\úmero do nnnn- ~IUl'\riICIPIO

1.1 .S«rttarll oUFundo
FMDCA- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA f. DO ADOLESCENTE

I

I

1.1 • G~lf)r da Parceria
Sandro katzwinckel da Silva Rocha
Gestor de Parcerias Mat.11923
Decreto 962712019

1.4 _Forma de Di,'ul~.çlo d. Parurl.:

X- Edital de Chamamento
O Inexigibilidade
O Dispensa
1.6.IOESTlflCAÇ o DO OBJETO;

IJ. Dali: 01/1212020

1.5. Instrumenfo de Pllrl:Cril:

O Termo de Fomento
X- Termo de Colaboração
O Acordo de Cooperação

o Instituto Anjos Sem Asas é uma Organização sem fins lucrativos, que oferta no contra
turno escolar e período noturno oficina de Boxe com atendimento sociocultural para 130
crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social com idade de 06 a 17 anos. O
principal potencial do Instituto é resgatar essas crianças e jovens da situação de
vulnerabilidade social por meio do esporte desenvolvendo seu potencial flsico e mental
transformando-os em campeões e contribuindo para a integração, socialização e melhor
desempenho escolar.

1.8. CARI.\IBO E ,\.'iS(;~A1H~A GESTOR DO FUNDO OU
srCRET ..\RIO

2 - CO ISSÃO DE SELE ÃO
1.1_An.t:1 t d. Fonn. dt D1nll~.çjo d. PlI"arb:
O Apr vado
O Ap vado com ressalvas
O Reprovado

2.2 _ ,\n.t:1in do Inslrumtnlo dt r.rttrl.:

O Aprovado
O Aprovado com ressalvas
O Reprovado

BALHWIO CAJIIBOIUÚ- CAJ'1TAl.CATAAINENSl DO T\JRlSMO
11""DI•••••••"'". 310 I hln'odo.N~~-se I (e.pU.l3&-9OO t F••••••' .nu 3167.70141 fn: .55.73367.111]6 ~.bl.I"".riealmbotlu.••.•O\/.br
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&_ PREfEITURA

E;;:l BALNEARIO
~CAMBORIO

FORMlJ'l:ÁRIO P

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
LEI13.019j2014

h:2.::i'~_A~,~••",;;,~"n;,;---------------------------------1

3 _SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA
3.1 _AoAllw da Forma de Pl •.••l11lçlo da Par«rb: 3.2 _ ,\n'li~ do In~lrUm(ntn de Plrccria:

O Aprovado O Aprovado
O Aprovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Reprovado O Reprovado
2.,J _ Obs(rvaçÔ('ll (C.so ronclul pela ponfbilldldc de (tltbr.çlo da parnria com rnllllu!l, dCHn (Ildmlnl$lndor plibllco Il.Inar os
upetlOS ruulndos ou, mrdlanlc ato formal.ju.tlntlr I p,""""açlo deul'l up«IOS ou .UI udu'llo - Art 35.11 20 da Lei Federal
I.D1912014)

3.3. Assinaturas

4 - SECRETARIA DE ARTICULA CÃO
4.1 _Ao'll~ d. Forma de DlVllll!:l~oda Parnria: 4.2- An'll$t do lnttfumenlo de PlrtCri.:

O Aprovado O Aprovado
O Aprovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Reprovado O Reprovado

4.3 _O~r\'l(6n:

BAlHEÁlIIO C.lMBORlo. CAPITAl CATARINfNSE 00 ruR151M10
Rua 0I •••••••ral,320 1 8alrrolb. ""~ •• se I c.p 88.338-900 I FoM: +SS U 3Ui7.7084I h.: .55 U 3~7.1126 www.t>aI •••• rIocambo<lu.$C.•."".1w
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••••---FORMUL:ÁRIO PARAÃPROVAÇÃO DEMINtITÀ - Decreto 8.489/2017Art. 1.'4

'f',4il:_" P R E F E I T U Il: A

, ~ BALNEARIOt.!Zs CAMBORIU
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
lEI 13.019/2014

h-..,.-..7,.=.=,,0••=.0,,=.------------------------------------1

< - PROCURADORIA-S.l.AdlJ'Ie da Forma de Divull:l~o da Parteril: S.2. An~lJ\.tdo IOllrumeDln de Parceri.:

O Aprovado O Aprovado
O Aprovado com ressalvas O Aprovado com ressalvas
O Reprovado O Reprovado

S.J_Ob..en.ç~:

5.3. ,\nlnllurllS

.

CHECK LIST

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 colaboraçl1o e

plano de trabalho preenchidos.
08S: Os documentos, na ordem descrita. devemo ser encaminhados à Comissão de Seleção via protocolo geral
do municlpio. 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 nao eSliver em siluaçllo de impedimento ou vedação. será encaminhado à
Procuradoria Geral do Municlpio para Parecer Jurídico e se este for favorável. poderá assinar o termo de

, colaboraçllo.

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

aALNEÁlllo OlMa(lIlU). CAPrtA1 CATARIHENSE 00 TURISMO
R••••DI••••mlItc1.320 I811,ro di, Nlçi)e" se 1(ep lll.3l8-!IOO1 Fone: .nu 3267.70141 FI",.55 47 3*1.1816 www.IYlnu.loumbo.iu.K.I<W.br
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r----FORMU1..:ARIO PA-RAAPROVA ÃO'DEMINUTA- Decrdo'8.~9n017 Art. 24

.••,.\.4 P R E f E I T U R A

5.j:'l BALNEARlO
~CAMBORIO

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

, 1) Formulário para Aprovação de minuta. preenchido e assinado:
2) Justificaliva assinada da INEXIGIBILIDADE ou da DISPENSA. nos moldes do ans. 30 e 31 da Lei

Federal 13.01912014;
J) Minuta do lenTlOde colaboração e plano de trabalho preenchidos;
4) Documentação da entidade.

08S: Os documentos. na ordem descrita. deverão ser encaminhados à Comissâo de Seleção via protocolo geral
do municlpio. Após todas as aprovações necessárias, será encaminhado à Procuradoria Geral do Municlpio para
Parecer Jurldico. Se este for fayorávcl, deverá publicar o extrato da inexigibilidade e aguardar 5 dias. Se não
houver recurso, ou se, houver este, for indeferido, a D$C poderá assinar o termo de colaboração. Apôs assinatura
do termo, será necessário publicar o extrato do termo para efetivação dos mesmos. (Lei 13.01912014 Art. 32 e
38)

QUANDO O INSTRUMENTO DE PARCERIA FOR ACORDO DE COOPERAÇÃO:
I) Formulário paI1l Aprovação 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 à Comissão de Seleç<1o via protocolo geral
do municlpio. Apôs aprovação deverá ser feita li 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 13.01912014 Art. 32 e 38)

Formulários, minutas podem ser encontrados no site abaixo.
htlll:/Jc.-ont roladoria. hal ncarioca mboriu. se. gm' .hr:80KOfennl roladorial23/

BA.LNEÁRlO CAMIIORII). CAPITAl. CATAJlIHENSE DO TlJRISMO
Rua 01"' ••••••••••120 Ilol""ó" N.ç6n.se 1Cu88.na.'lOO 1Fc.ne; .55 U l267.70U I Fu' .55 47 3lti7.lInwww.~I ••••r\OUImllOnu.K.I •••••br

P~i1;no4 d~4



. .
~ • PREfEITURA

8 BALNEARIQ
~CAMBORIU

Memorando 5: 39.250/2020

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 Marília R.

Data: 07/12/2020 às 14:20:47

Setores envolvidos:

PRGR - OIST, SCGTp. DCCC, STG, SCGTP - OCCC - DP, SCGTP - DCCC - cs

Instituto Anjos Sem Asas 2021- Prorrogação do Termo de Colaboração

Prezados!

Considerando a necessidade das ações continuadas desempenhadas pelas Organizações da Sociedade Civil, é de
interesse do Município Que seja adilivado o contrato oriundo do Edital de Chamamento Público nO 004/2019, com a
finalidade de parceria entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, atraves do FMDCA e as Organizações da
Sociedade Civil (OSes). Baseado no diagnóstico da necessidade de aplicação das verbas do Fundo da Infância e da <D

Adolescência, pois se faz necessario manter as ações ja desempenhadas, baseadas no diagnóstico atualizado no ~
ano de 2018 e aprovado pelo CMDCA, Em relação a entidade propositora ao objeto "Oferta no contra turno escolar e ::
período noturno oficina de boxe com atendimento sociocultural para 130 crianças/adolescentes em situação de ~."vulnerabilidade social com idade de 06 a 17 anos',conforme detalhado no Plano de Trabalho e chancelado pelo .,
Conselho de Direitos. :!

~
~
~

Anna Christina Barichello
Secretaria

m



Dl VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 96C7-0599-8750-C506

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

~ ANNA CHRI$TINA BARICHELLO (CPF 757.xXX.XXX-04) em 07/12/2020 14:21:03 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora lDoc (Assinatura lOoc)

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

https:lJbc.1 doe.com .br/verificaca o/96e7 -0599-8750-C506



Oficio n' 0047/202

Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriu, 12 outubro de 2020.

Ao Senhor, Presidente do CMOCA, Douglas Schwolk Fontan Ayres Aguirre,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos por meio deste externar a V.5a o interesse de

nossa entidade, quanto prorrogação por meio de aditamento do termo de colaboração 014/2019,

parceria essa celebrada por meio desse conselho, com base nas recomendações da

Procuradoria Geral do Municrpio, segue em anexo plano de trabalho.

Sem outro propósito a tratar, queira aceitar, meus sentimentos de distinta considera~o;e

Capitão PM Cm! 3'/12' BPMSC

Presidente do Instituto Anjos sem Asas

•,

Ao Senhor Douglas Schwoik Fontan Ayres Aguirre

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balneãrio Camboriú-SC.



Prorrogação de lermo de colação cmdca 014/2019
1 mensagem

1311012020

~ Gmail

Gmail- Prorrogaçáo do lermo de colação cmdca 01412019

CMOCA Balneário Camborlu <cmdcabalneariocamboriu@

Anjos Sem Asas - Boxe <anjossemasasboxe@gmail.com>
Para: CMOCA Balneário Camboriu <cmdcabalneariocamboriu@gmail.com>

12 de outubro de 2020 12:04

Bom dia!
Segue em anexo offcio solicitando a prorrogação do termo de colaboração 014/2019, bem como plano de trabalho.

Favor acusar o recebimento.
desde ja agradecemos;

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
M~ICO N°1191, ANEXO 12° BPM

CNPJ: 32.679.968/0001-82

2 anexos.
~ O~clo 047 renovaçAo tenno de colaboração.pdf

430K.,
~ plano de trabalho 2021 adltlvo de prazo.pdf

536K

,
I

hltps:/Imail.google.comfmaiUuJ07ik=3a6082672a&view=pl&seard1=all&?0rmthid=thread-f%3A 1680358844223674 755&simpl=msg-f%3A 1680358... 1/1



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECIlETARIA DE BrADO DA fAZENDA

CEIlTID~ NEGATIVA DE DÓlITllS ESTADUAIS

_ (ruJo-ai): lNS'I'tl\lTO ANJOS RN ASAS
ClfI'J/CN: 32..6"1U6I/aOD-a
~_lr-'cID_~.~1IIII1l:IISISQ

~==:e:.=~i==-o.l:lQ==."C!'!'i =-~.LI::!l'u:::tt==.p::!:.~"#.!*===""-,-~:!:-==:.d:: ===-==-
di s.aetarta" EIIadodlbzendL
o nome _ o OI ou (MIJ •••• Ii __ peIo.1cbfU ~ _ canferIdoI COM. ~ poIMOIII do_.
a-t-ndo odftttuda'--' £IbIduaI."1ICn!Wf ec:abr.- asdfvIdaI que • _~.' •• CIliado
•• do CDnIDm.na ••••.••••••• pM 'r h' ••• MIM do w••b •••• ta adrM •••• ,dfICMIO.~ MIl trIIutoc.
dMda'" •••••• tNI*aI. ••• "'••••• '*'s.ntaN • Eâdo da fu&ncbt.

lliIrpOtldlID I.tpl;_ ..-.....-
~ lLel01"" M.15&.
~(IIIb.,.up~"
11Ç.'UV'!'.t

A _d1tdt .•••• anldIa •.••• _ co••.•••...•.•.•.•• s.ntII1II II1II Eado •• ,...... •• ~ Na ~

ldlp:/•••.•'W"'K_... '".,,
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21lO8l202O
" .

" IIINISTERJO DA FAZENDA
Secretaria di ReceIta Federal do Brasil
ProcunIdorIa-GetaI da Fazenda Naclonal

CER1IDAD NEGATIVADE DálITDs RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DAUNIAO

Nome: INS11TUTOANJOS SEM ASAS
CNPJ: 32.619.11eBlOOO1-82

Ressalvado o dlreito de a Fazenda Nacional cobrar e Insaever quaisquer dMdas de
responsablIídade do sujeltD pas&Ivo acima ldentiticado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendênciaS em seu nome.. reIafiVB:J8 a6dito6 tribufárfos administrados pela sec:retaria
da _ Federal do Brasil (RFB) e a 1nsaiçães em DMda NNa da UnIAo (DAU) junto à
Proco_1 da FazarodaNadonal (PGFN).

Estacertidãoéválidaparao ~to matriZBsuasfiliaise, no casodeentefederativo,para
todos os órgA06e fundos pl1b1cosda administração direta a me vlnculados.,Refer&-B8 à sttuaçAodo
~ P="" •..•_neâ.~~.f?-ea-e.~.PGfN.-e~~a.~s~-~~.~e-"'~-pre'.~
nas alíneas 'a' 8 'cf do parágrafo único do att. 11 da lei nlll 8.212,. de 24 dejullo de 1991.

A aceitação des1acertidão está condk:ion8da à verlficaçâo de SUBautenticidade na Intemel, nos
..-aços <http://rII>_bt>ou<lltlp:/_.pgfn,govbt>.

Certidlo emttJda pratultamente com base na Portarta Cor1Jwlta RFBIPGFN n. 1.751. de 211012014.
EmtlIda às 11:041:5600 dia 21J08r'2020<hcnI e data de-Brasllla>.
Vélida até 17J02l2021.
Código da _ da _dão: B5A8.5711.1D24.A2F7
Qualquer rasura ou cl.lEIIroa invelIdaré este documento.

,T,

~..'.
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lMS'I11UTO Nl.Jl» 5811 A5A$
R MOOCl)Uftl fIAalES llf1U1EARm C"Nf8OUlI se IIIlJII-UO

li caixa EaJn&nIa Fedend. no USOda ltI1bulçio que. N ~ OArt. 7. di Lei 8.036.. de.11 de m.lo
de 1m, a:rtitka que,. NII5bI dMIo, a llIIIJ"S' l<:Irna 1dcntWlc.ada encDntR-M em ~ ~
~ IrFarlóo'_~'cbrlmlp;JÔIr~. !'\oIS.

o ~ e.tIlIcado !\lo aervri de ~ contJ1l ~ de quaISquer ~ ,efabltb I
QIf'Ib1~ elw SICM1JCIS~ <ItllXli I••,ta da oI;rigaçills Clll'no FGTS.

~lJ2Q20. 07/U/2020

c.tIIkaçIo~ 202011DS024816208O'76JD

_._------------ ------._--_._---
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273675

INTS/il: .
. 0 C...•1'.

CERTlDAo NEGA ~ ~~yO

N"'~~~I
Data: 1610912020....... ,

Código:INSlTTUTO ANJOS SEM ASA

SANTACAT~
PREFEITURAMUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SecnttarlII da Fazenda

Nome:

Endereço:
Uunlclplo:

CNPJJCPF:

.. identificação do Contribuinte
INSTITUTO ANJOS SEM ASA

RUA MEXICO. 1'91- DASNACOES

BAlNEARlO CAMBORlU

32.679.968JOOO1-82

,.•

Código:

CEP:
UF:

--

273675

99339-223

SC

175543

FlnaJldede de CertJelio
Fln.Hdllde:
Ano Próprios

'"R~salvado o dlrelta da Fazenda MunidpaJ cobrar e Insaever quaisquer dIvidas de responsablOdade do sujeito
pa&Sivo acima identific:ado quo vierem a Bel' apuradas, , certificado que nAo constam pendências em seu nome,
relativas 8 tributoe adrnlnlatrados pela Secretaria da Fazonda Municipal.

A aceitação desta certldAo ealé condicionada à veriflcaçao de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.balneartocamborlu.8C.gov.br> •

Esta eenldllo tenI v._ pelo periodo de 90_

I~i90 de Controlede Cer1i~ãO:

I '
2020158270

••

CertIdão emltfda gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalídafá este dowmento.



•'.,
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO 1fL~ALHO

?á;ir.õ:

CERTInAo NEGAT:IVll. DE DÉBITOS TRllBALIIISTAS

Nome: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.679.968/0001-82
CertidAo nO: 16835156/2020
Expedição: 23/07/2020, às 14:26:15
Validade: 18/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que IIIS!'I'lUTO AHJ08 SBM ASAS (KATRIZ I: I'I.LIAIS).
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 32.679.968/0001-82, Nlo CORS~ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidào 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 n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa;jurldica, a CertidAo atesta a empresa em re~açao
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
CertidAo emitida qratuit~ente.

IlIF01UIAÇlO IMPOilD!m:
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em ~entença condenat6ria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissao de Conciliaçao Prévia.

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


Vencimento Valor,.. ~

05/12/2020 29,9~o"~.INJ"'?1.
FormadePagamemo, r~'<J~0 O
BOLETO BANCARIO z ' .

001/~

Côdigo

752/001721200

CPFICNPJ

32.679.96B/O001-82

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
R SUlCA 00712
""COES
88338-145 SALNEARIOCAM80RIU se

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR ~

~ Importante: Minha Claro:
-.;

descrição tolal
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Memorando 8: 39.250/2020

De: AntonioJ. - PRGR - GACPJ

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

Data: 08/1212020 às 14:48:58

Setores envolvidos:

PRGR - DIST, SCGTP. DCCC, STC, PAGA - GACPJ, SeGTP - DCCC. DP, SeGTP - DCCC - CS

Instituto Anjos Sem Asas 2021- Prorrogação do Termo de Colaboração

10

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

m



m VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

Código para verificação: E893-9578-03CB-FFF5

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

~ ANTONIO CESARIO PEREIRA JUNIOR (CPF 502.XXX.XXX-tJ4) em 08/12/2020 14:49:08 (GMT-Q3:00)
Emitido por: Sub-Auloridade Certif,cadora 100<: (Assinatura 1Doc)

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

https:l/bc.1doe.com.brlverificacao/E893-9578-03CBMFFF5



04/01/2021
\o IN'ó' I I

PrefeituradeBalneárioCamboriú11Doe O'" 'I IG A.

Memorando 39.250/2020 ij BAL' :;, ;g~\~OI
lW ~R1g.,>-~/,

De: Marilia Coelho da Rosa Setor: SCGTP - DCGC • Departamento de Controle de conv~1
Contratos
Despacho: 11: 39.250/2020
Para: SCGTP - DCCC - CP - Divisão de Parcerias AC: Sandro Katzwinckel da Silva Rocha

. . Balneári"rCambariúlSC 08 de.Dezembro de 2020Assunto: Instituto AnJos Sem Asas 2021- Prorrogaçao ao ermo ae -Coràlloraçao

Boa Tarde! Processo para Gestor tomar as devidas providencias conforme do despacho 08.

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.

Marilia Coelho da Rosa
Coordenadora

Prefeitura de Balneario Camboriu - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900' 1Doc' WW'N.1doc.com.br

Impresso em 04/01/2021 15:24:49 por Marília Coelho da Rosa - Coordenadora

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki

https:/lbc.1doc.com.brl?pg=doclvía&hash=58 19A4D073649C8E 12929428&itd= 1 1/1
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto oI! 9.786{2020

RELATÓRIO DE VISTORIA N°. 149f2020
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

Relatamos que na data de 25 de Novembro de 2020, as 11 :15, realizamos visita in loco na
Entidade Instituto Anjo Sem Asas, localizada à Rua México, n.1191, Anexo ao 12° Batalhão da
Policia Militar, o qual possui com esla municipalidade, o seguinte Termo de Colaboração firmado:

I. TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N° 014/2019

o objetivo fundamental da respectiva diligência, deu-se em razão da necessidade verificar in
loco as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Municipio, anle as
especificações contidas no termo de parceria, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
no plano de trabalho.

• Fomos recebidos pelo Sr. Whesley Leiria Hemandorena, que é o diretor técnico do projeto:

• As aulas vêm sendo realizadas com melade da turma prevista, devido a pandemia,
entretanto a entidade ampliou seus horários para conseguir atender à demanda que possui,
sendo elas realizadas nos três turnos (manhã, tarde e noite);

• Houve ainda ampliação do espaço utilizado para serem ministradas as aulas, tendo sido
disponibilizado um segundo espaço para que ocorram, localizado na Rua Suíça, nO712 •
Bairro das Nações em Balneário Camboriu;

• No momento da visita havia 14 crianças e adolescentes sendo atendidos pelo projeto, onde
também foi nos repassado que atualmente a entidade atende cerca de 150 crianças e
adolescentes;

• Ainda no momento da visita, havia dois instrutores ministrando a aula, Kelson Nascimento
Ramos e Emerson Meneghelti, ambos pagos através da parceria;

• A entidade voltou a utilizar o livro para coletar assinaturas de todos que vão fazer as aulas,
podendo assim de forma mais consistente comprovar o alcance das metas previstas:

Desta forma percebe-se que a mesma apresenta os elementos necessários para a execução
do plano de trabalho e termo de parceria.

Balneário Camboriu, 30 de Novembro de 2020.

Marcelo Severino
Membro

Matricula 3611

Johnny Reinbold Reichardt
Membro

Matricula 34.025

BALNEARIO CAMBORIU. (APIT Al CATARI'I£NSE 00 TURISMO
R"" Oi~am,,,,: .•. no I 8,1"0 d•• Na'".... se I Co~8S.338.900 I fo,,"' .S5 47 3l67.70&4 I F,<: .SS 47 H67.1S26www.b.ln"fia<'mbo,;u,S<.IOV.b,
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto nl! 9.186/2020

•

03

"5 06

••

08

c

•
• •

'o
'1
~

c

• •
"

• 15

,,

O)

aAlNEÁRIO CAMBOllIÚ. CAPITAL CATARINEN$£ DO TURISMO
Mu.>Oln •••••• '<.>, 12C I B.irrod •• N.çõe •• se I ~pu.na.900 I Fone:+554712&7.70841 F•.•.: .SS 4733&7.1816 www.b.lneMioumboriu.".IOV.b,



',%!f'::-'f:; PREFEITURA

f:ia BALNEARIO
t~JCAMBORlO-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROlE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto nlJ9.786/2020

aAlNEARIO CA,M80RIU. CAPITAl CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dlnamarca,nO I B.j"oda<N'I~' -se I C~p 83.338.900 I FOM: +55 47 )~67.7084 I Fa>: +55 47 H67.1B16'\IWW.b.l_ari_ml>onu.=gOll,b,



~ c=;: ",
~~/iiJ,."'.4 PREFEITURA

!:ia BALNEARIOt.!Es CAMBORlO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto nl! 9.786/2020

O\,.£ '1>, •.,,-'I' .. ,,''- . -p
O
~ PAG 7-

b C\-- J-:s;-,:~.

BAlNEA,1l10 CAM801lIÚ. CAPITAL CATAIlINENS£ DO tuRISMO
Ilu~ Oinamoru,120 I B.I"o <13,Nal~'. se I Cep 88.338.900 I FOne: .$$41 3267,1084 I F•• : +SS 41 3367.1816 ••••.••w.balnea';oc.mbo'lu.iC.gO •. b'



. ~•• :t'.Iiol. •••.~ PREFEITURA

t~CBALNEARIO
•••• CAMBORlO

ESTADO DE SANTA
PREFEITURA DE B CATARINA
SECRETARIA DE CON~LNEÁRIOCAMBORIÚ
COMISSÃO DE MON1T~OLEGOVERNAMENTAL
Decreto n

9
9.786/2020 RAMENTO E AVALIAÇÃO

Ru. Dinom.'ta 12 BAlI'lfA. o I e,ai"a da. Na'õ •••. SI: I C RIOCAMBORIÚ' CAPITAlCAT"? 88.HS.9OD I f ARINHI$£ DO TUAIO"~:+SS_7 31677084 I F SMO. .," .55.7 U67 1826. www.baln•• rioumb •••iu.••••.gov.br

http://www.baln


Ofício nO00471202

Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 12 outubro de 2020,

I'
Ao Senhor, Presidente do CMDCA, Douglas Schwolk Fontan Ayres Aguirre,

Com meus cordiais cumprimentos. vimos por meio deste externar a V.S8 o interesse de
nossa entidade, quanto prorrogação por meio de aditamento do termo de colaboração 01412019,

parceria essa celebrada por melo desse conselho, com base nas recomendações da

Procuradoria Geral do Municlpio, segue em anexo plano de trabalho.

::j:-:. Sem outro propósito a tratar, queira aceitar, meus sentimentos de disti
., ..~,~l'l\t,. -
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..~1
" -,-.I
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Capitão PM Cmt 3'112° BPMSC

Presidente do Instituto Anjos sem Asas

Ao Senhor Douglas Schwolk Fontan Ayres Aguirre

Presidente do Conselho Municipai dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balneário Camboriú-SC.

.. __ '1



ESfADO DE $AHTACATARlNA
S£CRETAJlIA llEB1'ADOOA FA2fNDA

C£RTIDXo NEGAl)V"liE Dt8rTos ESTADUAIS

-,.','

NoMe (Rdo1GdlO: wmruroÃtü05 SDlASAS
O*J/CI'f: ~-I:;l'
~ ••..~..oc:adilllrO.,.,. •• __ DalSQ.

,
~, ~~!~;==-=rr ••"",,''''="''''''p.ou.~,=.1=pcl:J"li t ."~a50=C=c.-=~

dasecntatbddDdOtllFazdl&.: , :. -'-, '
O noMee 001 au <:NP.lIllM-'.-.c..,., saOcIblate ~ •••. Clllf1fBridosCOtIt •. -doaiIN:l~ pesSOIIl do

portadof.

R.\tfoI;;1ihIandGo cITeItoda Fazeftl!I &I:ackIil., ••.••• a CDbtW •. dfvIcb5qw ••••••••• 1lplOiIIaI, _' ..aIcado,.,
quanIo awtam,'n2 pr••nbi.~~.'aefe,,,,-*-,-'õOW4l"" adrM~ hIal:SvIlI_ ttIki~
~ attvIl.demals~~peII:fea"'" .fItadO.,.... .

DIIpalIM~:
~da-urPo:--~(lM~3fiII'66,M.1SI,
~pe;.dIOU.LillIl
1,,$ul/11.1'

.~lá••..,.,M:UI'.•...• ....mo '.
~~:

." :M/O'J'lm . ..
'"_!ti '1•.•• d.bo ar1Wk ~_ •• tE,' •••••••••• -. 'iecNtIrk • ac.N •• ~ • -- ••• ~
t.t;q:Jt--'..."".. ;'~':.";'." ".'.,

,',

••

_,.' __ .1



21108/2020

cERTJDAo NEGATIIIA DE DtiBITOS RELA1'IVOli ~ 11IIIlUTOS FEIIERAIS E À DIVIllA ATIVA. DAme.o. .

Hemo: INSTmJTO ANJOSaEII ASAS
CHPJ: 32.879_-82 .:.. . .
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Código: 273675 .

i
~

Nome:

Endereço:
Nunldplo:

CNPJlCPF:

SANTA CATARINA
PREFEITORAMlJNICJpAL DE BALNEAR10 éAMBORlU
Secretaria da Fazenda

INSTITUTOANJOSSEMMA

,;, kientltlçaçlO do'eomrtbulnte~." --, .. - - -

INSTITUTOANJOSSEMA!lA. C6d1go:
RUAMEX1CO,1191- DASNACOES
BALNEARIOCAMBORIU CEP:
32.679.96810001-82 UF:

273675

88338-223
se

Nome Fantasia:

DataInldo_deo:

Allvldadn:

í'.., . 176643

L-_--'-_~-~~=."..=__~_.~~--~-~---------
FlnaIldácIO da .Cerfldlo

Fln8Udada:
Fins Próprios

lt' ••-

R•••• lvado o direito da Fazencla.MlJnldpàlalilnl,oln""",ver quaisqUer devidasde responsabilidade do sujeito
poissivoadma Identificado_ vf•••••••a ser -"das. éllOltiflcado'quo n50 constam pandênclas em seu norno,
""ativa •• trlbtJlóIIadmlnfs!lallOspOI88oael1rÍa da Faieii1tlaMIJnlclpaI. .

A aceitação desta certldAo está condidoneda" ver1fleação de sua autentiddade na Internet. no endereça
<http://www.balnearioCámboriu.oc.goy.br>: .' '. - ... --, .

I~1go de Conl{olede Certi~L
I '

2.0201 $8270
" :. -.

. BAl..NEAAl')CAtJ8ORIU.16 da IItlWnbroÓl202ll.

., Esta eenldâo lerá v.ldadapelll perIodode 90dl1Js
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-CeItidAoomltlda~.. -- . ',' - -,

Atenção:qualqu••.00SUIll ou emerid.1nvaIidaráes1e documento.. . '. .



•PODER JUPICIÁR!D
JUSTIÇA 00 TRABALHO

?á;1

~IDio !lEGA!rIVADE DÉBITOS mABALHISTAS
- . -. .'..- .

,
Nome: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.679.968/0001~82
Certidão nO; 16835156/2020.
Expedição: 23/07/2020, às 14:26:15
Validade: 18/01/202i - 180 (cento e oitênta) dias, contados da data
de sua expediçâa. -,

Certifica-se que IIfS~Il,tU'rO AHJOS SBKASU (MATRIZZ I'ILIAIS),
inscr1to(a) no CNPJ ~ob o n° 32,679.9'8/0001~82, Ria ~ do Banco
Nacional de Devedores ~r~alhistas.
Certid!o emitida com base no art~~ 642-A da COn5alidaç!o das Leis do
Trabalho, acrescentado' pela Lei nO- 12.440, de 7"de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n°, 147012011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto.de 2011.
Os dados constantes desta Certidão s:lo de responsabilidade dos
Tribunais do Ti.abalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à daia, da sua ~'xp'e'diçâo.
No caso de pessoa; ju:cldloa,' 'a 'cartictao ,atesta a emp!:esa',em relaçao
a todos os seus éstabe1.ecimentos'~ .açênciás ou. 'filiais ~
A aceitação dest..:\ 'ç'ert.idão' condiciona-~e ã. v~rificaç~o de sua
autenticidaden~' PQrtal 40, Tribunal' Superior do "Trabalho na
Inte;rnet (http://www.tst.:lua,br).
CertidAo emitida gratuit~ente.

Dli'OIlMAÇlo :lKPOR'1'AlIr.f
Do Banco Nacional de Devedores Trabalh1stas constam os dados
necessários à id~ntificaoa.o, das pess-oas naturais e juridicas
inadimplentes perante a. Justiça do Trabalho quantoàa obrigaçOe8
estabelecidas em pentença cond~at6ria transitada em julgado ou em
acord08 jUdici~i8 'trabalh!staa, inclusive. no concerne'nte a05
recolhimentos previdenciâri,oB# a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos dete~adoe em lei; ou decorrentes
de execução de acordo e firmados. perante,o'Ministério Público do
Trabalho ou Com1ssao de. CQnciliaç30 Prévia.



Selares envolvidos:

Data: 04/12/2020 às 19:55:09

De: Fernanda S. - SCGTP - DCCC - CS

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

5) Da designação do gestor da parceria;

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

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

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

Instituto Anjos Sem Asas 2021- Prorrogação do Termo de Colaboração

Balneário Camboriú, 04 de dezembro de 2020.

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

Memorando 2: 39.250/2020 c
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O mérito da proposta está em conformidade com a modalidade adotada, visto ser um Termo de ~ :í
Colaboração, onde há transferência de recursos, para ofertar no contra lurno escolar e periodo :: ~
noturno oficina de Boxe com atendimento sociocullural para 130 crianças/adolescentes em situação de~ ~
vulnerabilidade social com idade de 06 a 17 anos. ~ ~5fo o,.

~ Eo"J: .!'"" .
" õ~,
Z •:s~

A proposta de plano de trabalho se mostra viável a sua execução. O crédito orçamentário disponível a ~
esta no PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA oi ,
n° 014/2019. ~ ~.~c ~o'w _

~i;;<,g.
w"c •i3 ;::

As fiscalizações serão feitas através da tomada de contas pela Secretaria do Desenvolvimento e ~ ~
Inclusão Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social, por meio de relatório do gestor da ~ ffi
parceria, pela comissão de monitoramento e avaliação através de visitas em loco e relatórios @ ~
apropriados e pela secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública. Serão avaliados as~ '~
metas e objetivos descritos no plano de trabalho e sua execução. ~ ~

"~ .g
~~.,
" .
8.]
o .;:
" o

jj

Foi designado o Senhor Sandro Katzwinckel, matrícula nO11923, gestor da parceria.

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

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

SCGTP-DCCC,SCGTP-DCCC-DP,SCGTP-DCCC-CS
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PLANO DE TRABALHO INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- ANO/CALENDÁRIO 2021

1 - PROPONENTE - OSC.

1.1.ENTIDADE PROPONENTE: 1.2.CNPJ:

Instituto Anjos Sem Asas 32.679.968/0001.82

11.3.ENDEREÇO e CEP:

jRUa México .
[N'1191
:Bairro Nações na sede do 12' Batalhão de Policia Militar de Balneário Camborltl

1.4. CIDADE: .5. .4- CIDADE: 1.5- U.F:

Baineário Camboritl U.F: Baineário SC

SC Camboriú

1.10- Nome Responsável: 1.11- CPF:03240587998

Marcio Leandro Favoretto 1.12- C.I. 64656.937/Ór9ão Expedidor:

~sp/sc

1.13. ENDEREÇO DA OSC: Rua México. 1191 - Bairro Nações na sede do

12' Batalhão de Policia Militar de Balneário Camboritl,
1.14. CIDADE: 1.15- 1.14- CIDADE: 1.15- U.F:.

Balneário Camboriú U.F: Balneário SC

SC Camboriú

egoncalves
Highlight
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2. DESCRiÇÃO DO PROJETO. ,.

.1 • TITULO DO PROJETO:
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

BOXE PARA TODOS

Lutar Para Vencer

.2 • PER 000 DE EXECUÇÃO:

Início: 03/01/2021

érmino: 30/12/2021

2.3 • IDENTIFICAÇ O DO OBJETO:

O Instituto Anjos Sem Asas é uma Organização sem fins lucrativos. que oferta no cont::!

urna' escolar e perlodo nolurno oficina de Boxe "';m atendimento sociocultural para 13

rianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social com idade de 06 a 17 anos.
O principal potencial do Instituto é resgatar essas crianças e jovens da situação d

ulnerabilidade social por meio do esporte desenvolvendo seu potencial ffsico e menta
! ransformando-os em campeões e contribuindo para a integração, socialização e melho
, esempenho escolar.

2.4 - DESCRiÇÃO:

O Institulo ASA em conjunto com O 12" Batalhão da Polícia militar. vem fomentando
práticas esportivas. como direito individual e como inclusão social e educacional, principalmente
!na fase infantil, momento de formação e transformação humana, trazendo beneficios por toda a
~ida.L Hoje o projeto conta com mais de 130 crianças e jovens de 6 à 17 anos, treinando
'tre9Ularmente,além dos treinos eles recebem acompanhamento psicológico, escolar, nutricional,
dontol6gico e médico.

A principalmissão do projeto é oportunizar essas crianças e jovens que se encontram em
risco de vulnerabilidade uma nova perspectiva de futuro. Aos poucos o projeto vem se
~struturandoe buscando cada vez mais atuar em várias frentes necessárias na vida destes
~ovensda comunidade e está indo além, atendendo as crianças e adolescentes do abrigo "
municipal (com ou sem medidas socioeducativas).,

O processo de mudança na visão da sociedade em relação à Policia que faz esse
investimento no projeto social é transformador, aproximando Comunidade e Policia,
principalmente nas áreas mais carentes do municfpio de Balneário Camboriú. onde a maioria dos
ventos de violência ocorrem. Reduzindo os atritos e ações violentas de ambos os lados. A ação

preventiva contra a violência é tratada diariamente nas aulas de boxe do Instituto Anjo Sem
!Asas, e com a participação da Policia Militar lama-se muito mais efetiva e abrangente aos olhos
os Policias e da Comunidade, as aulas de Boxe integrando crianças e adolescentes dentro do

12' Batalhão da Policia Militar toma-se um invastimento na prevenção a nossa segurança
ública.

Ressalta-se que o alto nlvel dos profissionais técnicos envolvidos tem não s6
rualificado, bem como identificado atlelas de alto rendimento que através do Instituto, com treino
Bualificado, orientação e propiciando aos mesmos a participarem de Campeonatos Municipais,
Estaduais e Nacionais. Atualmente temos no co o de alunos, atletas ue se destacaram como
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mpaões Paulista, Carioca, Catarinense e Brasileiro. Esse ganho traz um olhar inspirador para
odos que participam do projeto fazendo com que essas crianças se dediquem e se esforcem a

[

ar o seu melhor como esportista e cidadão.

Posto que o projeto tem atingido seus objetivos, promovendo a inclusão sociai, a .
alorização pessoal, o respeito e vem despertando nos seus participantes a conscientização do

~eu potencial através do esporte para uma vida mais digna, honesta e com a certeza de um
~uturomelhor.
IPretende-se através deste, buscar a parceria com o municfpio garantindo o desenvolvimento das
lividades para o ano de 2021.

METODODOGIA:

Para participar do projeto, crianças e adolescentes são recebidos de forma voluntária ou
,

través da rede de atendimento social.
.,
, As aulas são realizadas da seguinte forma:

• De forma prática;

• Com trabalhos em grupos, abordando assuntos relacionados ao esporte, à educação e à

cultura;

• Com a exibição de vídeos relacionados a modalidade (ex: documentários);

• Com respeito às peculiaridades de cada modalidade;

• Através de aulas teóricas e de pesquisas relacionadas a cada modalidade.

O método de ensino é executado através do treinamento e aperfeiçoamento de crianças

't'ovens, adolescentes e adultos, procurando estabelecer um protocolo de trabalho onde,

ssen.~~,almente,são respeitados os limites de cad~ praticante individualmente, c1assificando-o

ror faixa etária e interesse pela atividade. O trabaiho tem características onde, de uma manei

reral, o desenvolvimento das capacidades f1sicas essenciais bem como o aprimoramento d

consciência corporal e do dominlo emocionai, levam, gradativamente, os praticantes a um nfve

e condicionamento físico e controle mental superior. A metDdolDgla e didática funcionam d

eguinte maneira: Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com idades entre (07 a 12) (13 a 15

onteúdo:

(07 a 12) Atividades lúdicas e de interação entre os praticantes; elementos técnicos de

osiciDnamento, deslocamentos e aplicação de gDlpes retos com ambos os braçcs;

i.
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(13 a 15) aprimoramento de técnicas básicas; inclusão de golpes em gancho e contra-

taques: situações simuladas e controladas de combate;

(>16) Todos os elementos técnicos e táticos da modalidade deverão ser priorizados,

esde as técnicas básicas (manutenção) como as de elementos avançados que podem levar o

praticante a um "(vai competitivo, nesse caso, se houver destaque individual e interesse.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

I 3.2- 3.3-INDICADOR FlslCO 3.4- DURAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOI

3.1-META
LOCALIDADE:

UNIDADE QUANTIAtender 130 INIcIO TÉRMINOBalneário
Crianças Crianças e DADE

Camborlú 03/01/2021 30/12/2021
adolescentes 130

12°BPM

• Será ofertada aos
• alunos durante

todos os meses de

2021

Aulas de boxe, Aulas com
3.1.1.

.

Oferecer
sendo de segunda duração de

a sexta-feira com 1h30 130
oficinas de

duração de 1h30 6x na semana crianças e 03/01/2021 30/12/2021
Boxe e

nos perlodos Total de40 adolescentes
preparação

matutino, horas
Fisica

vespertino e semanais

notumo.

Aos Sábados:

Sparring Livre
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3.5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASE

ETAPAS E Mês 1 Mês 2 Mês3 Mês4 Mês 5 Mês6

ATIVIDADES

META 01- 1.Contratação de De segunda a sexta- De segunda.8 sexta- De segunda a De segunda a., De segunda a sexta-

Oferecer 2 professores feira feira sexta-feira sexta-feira feira

- 2 Aulas matutino ., 2 Aulas matutino ., 2 Aulas .:. 2 Aulas <- 2 Aulas matutino
Através de ---oficinas de Boxe .:. 2 Aulas {- 2 Aulas matutino matutino {- 2 Aulas

e prep~ração renovação de Vespertino Vespertino (- 2 Aulas ., 2 Aulas Vespertino

FIslca contrato, por .:. 1 Aula Notuma (- 1 Aula Noturna Vespertino Vespertino ., 1 Aula Noturna

meio de .:. 1 Aula Noturna .:. 1 Aula Noturna

prestação de Obs: Obs: Obs:

serviço.
Em média 27 Em média 27 Obs: Obs: Em médiaZl

atendimentos por atendimentos por Em média 27 Em média 27 atendimentos por

aula. aula. atendimentos por atendimentos por aula.

2.1nscriçãol .:. Sábados: .:. Sábados: aula. aula . .:. Sábados:

planejamento Sparring Livre Sparring Livre .:. Sábados: .:. Sábados: Sparring Livre

Sparring Livre Sparring Livre

3.1nlcio das aulas



PREFEITURA

BALNEARIO
CAMBORIO

ESTADO DE SANTA CATARINA .~
PREFE!TURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ ~
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E d
DO ADOLESCENTE - CMOCA m
FUNDOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE DOC Co.
ADOLESCENTE _ FMOCA l3n1noori.oCom.bortll

, .....'- .•

ETAPAS E Mês 7 MêsB Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
ATIVIDADES

META 01- De segunda a sexta- De segunda a sexta- De segunda a sexta~ De segunda a Da segunda a De segunda a sexta~

Oferecer feira feira feira sexta-feira sexta-feira feira., 2 Aulas matutino ., 2 Aulas matutino ., 2 Aulas matuUno .:. 2 Aulas <• 2 Aulas ., 2 Aulas matutinooficinas de Boxe <. 2 Aulas .:. 2 Aulas ., 2 Aulas malutlno matutino .:. 2 Aulase preparação Vesperuno Vespertino Vespertino ., 2 Aulas <. 2 Aulas Vespertino
Flslca .:. 1 Aula Noturna .:. 1 Aula Noturna <• 1 Aula Noturna Vespertino Vespertino <• 1 Aula Noturna

.:. 1 Aula Noturna ., 1 Aula Noturna
Obs: Obs: Oba: Obs:
Em médla27 Em média 27 Em mêdia 27 Obs: Obs: Em média 27
atendimentos por atendimentos por atendimentos por Em média 27 Em média 27 atendimentos por
aula. aula. aula. atendimentos por atendimentos por aula.

'" Sábados: ., Sábados: ., Sábados: aula. aula. <. Sábados:
Spamng Livre Sparring Livre Sparring Livre ., Sábados: ., Sábados: Sparring Livre

Sparring Livre Sparring Uvre

~

,-C%
. '-0 •
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3.6. INDICADORES
Os itens avaliados serão a disciplina, a socialização, integração e rendimento escolar

erificados através de listas de presença, parecer do profissional envolvido ,.
companhamentode boletim escolar.

Para o registro das atividades serão utilizadas listas de presença. fotos e relatórios d

reunião técnica.

4. PLANO DE APLICAÇÃO

4.1. ATIVIDADES OU PROJETOS A

SEREM EXECUTADOS .PELA OSC
4.2- UNIDADE 4.3. QUANTIDADE

(contrapartida e contrapartida

financeira se houver)

BOXEPARA TODos-LutarPara Vencer
2 Professores por

2
12 meses

4.1. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

CONCEDENTEDESCRiÇÃO DA DESPESA

PESSOA F SICA

ENCARGOS

TOTAL

"

PROPONENTE

o
14.095,47

14.095,47

VALOR

TOTAL

61.844,36 61.644,36

17.210,56 17.210,56

79,054,92 93.150,39
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5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

5.1- CONCEDENTE (REPASSE)

META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN

Exercício 2020 6.587,91 6.587,91 6.587,91 6.587,91 6.587,91 6.587,91

META JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Exercício 2020 6.587,91 6.587,91 6.587,91 6.587,91 6.587,91 6.587,91

5.1.1- TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 79.054,92

.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R$14.095.47

6- PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

6.3-
6.4.

6.1. Receitas Previstas- (Tenno de Parceria) 6.2.UNIDADE VALOR
TOTAL

UNITARIO

Serviços de terceiros Pessoa Ffsica 12 meses 4.400,00 61.844,36

Encargos 31% 12 meses 2.608,84 31.306,03,.

6.1.1- Total Geral das receitas
93,150,39

. 6.7-
6.8 -

6.2-0espesas Previstas 6.6.UNIDADE VALOR
TOTAL

UNITARIO

Serviços de terceiros Pessoa Flsica 12 meses 4.400,00 61.844,36

Encargos 31% 12 meses 2.608,84 31.306,03
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7..LISTAGEM DE BENS E SERViÇOS POR ELEMENTO DE DESPESA

7.1 SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA

N° Descrição Quantidade W meses Valor Unitário Valor Total

1 Professor

TOTAL

7.2 ENCARGOS

2 12 30.922,18 61.844,36

61,844,36

8. OBSERVAÇÕES GERAIS

Com O convenio firmado, D Instituto Irá ofertar aulas de Boxe no contraturno escola

(duas) aulas nos perlodos matutino e vespertino atendendo as crianças em idade de O€

12 anos nos respectivos períodos, e 13a 17 anos no período noturno com autorizaçãc

acompanhamento dos pais.

9- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sot
s penas da Lei, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:

Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiro
não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federai ,
Municlpios. (Art. 39, 111 da Lei 13.019/14)
Nenhum dDS diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII
da Lei 13.019/2014. r

t A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria
conforme as vedações dos artigos 38 a 41 da lei 13.019/14.
A organização não tem dividas com o Poder Público;
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Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Le'
13.019/2014, tendo as condições legais ,de firmar a parceria com a admlnlstraçã
pública e não incorrendo'em nenhu'ma das vedações legais;
A organização possui todos os documenlos originais referentes às cópias simples d
documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrai
social, comprovantes de residência 'e oulros) e que os apresentará adminlstraçã
'pública quando solicitado e anles da asslnalura da parceira, para fins de conferência;

, ..
A organização possui estrutura para a operacionallzação do acordo de cOoperação ta
como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estand
ciente de que a administração pública não presta consulloria Jurldica, técnica, contábil
financeira ou operacional;
A organização irá prestar contas dos bens transferidos a titulo de empréstlm
temporários pela concedente destinados à consecução do objeto do acordo d.'"' cocperação; "
A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas a
obrigações comerciais e legais, especificas da atlvidade/projelo a que se propõe
executar, bem como, que' atende às convenções e acordos nacionais e intemacionai
pertinentes;
A associação irà receber e movimentar recursos exclusivamente em conta abert
somente para fins de convênio,
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do ProJelo e Plano de Trabalho_

ALNEÁRIO CAMBORIÚ, 12 de outubro de 2021,

MARCIO
LEANDRO
FAVORmoio
3240587m

Assinado de forma digitaI
por MAROO LEANDRO
AvaRmO:0324058799

20.10.12
11:52:15 -03'00'

Marcia Leandro Favorello,
Presidente ASA

10. APROVAÇAO PELO CONCEDENTE
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INClUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA n.014/2019

QUE ENTRE AS PARTES CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E 00 AOOLESCENTE-FMEOCA E O INSTITUTO
ANJOS SEM ASAS.

o Município de Balneário Camboriú, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ nO
83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n° 320, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE -FMEDCA, neste 3tO representada por Anna Christina Baríchel1o, Secretária de
Desenvolvimento e Inclusão Social, CPF757.039.559-04 e o INSTITUTO ANJOS SEM ASAS, inscrita
no CNPJ sob nO32.679.968/0001-82, com sede na Rua México, nO1191, Bairro das Nações na sede do
12° Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, representada pelo presidente MARCIO LEANDRO FAVOREHO , CPF
032.405.879-98, domiciliado na Rua Suécia, nO 150, Apto 802, Bairro Praia BravaJltajaí-SC, resolvem
celebrar o presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO, regendo-se pelo disposto na
Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Lei Orçamentária Anual, na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante ao termo de
colaboração nO01412019, 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° 8666193, 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 originária (Termo de Colaboração FMDCA 014/2019), conforme tabela
de repasses abaixo:

5 1 • CONCEDENTE (REPASSE)

ANO

2021

TOTAL
R$ 6.587.91

MARÇO, , ABRIL MAIO . JUNHO

R$ 6.587,91 R$ 6.587,91 R$ 6.587,91 I RS 6.587,91

• SETEMBRO OP,J'UBRo NOVE.MBRO DEZEMBRO

R$ 6.587.91 R$ 6.587.91 RS 6.587.91 R$ 6.587.91

,.,- . 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~]t) original (Termo de Colaboração FMDCA 01212019):

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 - Nações, Balneário Camboriú - se -CEP: 38338-900(47) 3167.7000

egoncalves
Highlight

egoncalves
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~ .j CAMBORlU

ESTADO DE SANTA CATARI NA
PREFEITURADEBALNEÁRIOCAMBORIÚ
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 FMOCA
Órgão: 26000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 26001 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 4027 - ASSIST~NCIA A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE
Ação: 2.42 - Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00
Despesa LOA: 298 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
IV - Ficam mantidas as demais disposições contratuais.

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

Balneário Camboriú, __ de de 2020.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ. CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 - Nações, Balneário Camboriú - SC. CEP: 88338-900(47) 3267.7000
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N' 014/2019

Processo l' TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA 014/2019
Base Legal: Art. 55 capu! 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: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS.

Objeto: O Instituto Anjos Sem As •.'.", é uma Organização sem fins lucrativos, que oferta no contra

turno escolar e período noturno oficina de Boxe com atendimento 50ciocultural para 130

crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social com idade de 06 a 17 anos. O

principal potencial do Instituto é resgatar essas crianças e jovens da situação de vulnerabilidade

social por meio do esporte desenvolvendo seu potencial físico e mental transformando-os em

campeões e 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.balneariocamt..~ riu.sc.gv,br

Anna Christina Bariche
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Plig. l/I
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