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1 • DADOS DA MINUTA
Número do Termo. FUNDO Numero do Termo. MUNIC PK)

TERMO DE COlABORAÇÃO (DISPENSA)
SEDUe N" 00112021

1.1 • Secretaria ou fundo

SECRETARIA DE EOUCAÇ.A.O DE BALNEÁRIO CAMBOfllO. seQUe

- , -
Georgette Luln C,,"valho 16/1212020

1.••• FO!!!1ª de Djvvlg8lCjlOdi P,ruria: 1,5 .Inlltrumento d. Pall:8rt,:
O Edital de Chamamento o Termo de Fomento
o Inexigibilidade ITermo de Colaboração
IDispensa o Acordo de Cooperação
1,6 _IDENTIF'CACAQ DO OBJETO:

• Atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famnias residentes do munic1pio, no
atendimento de creche e pré escola. no perfodo em que os pais trabalham fora para contribuir na renda
familiar, elou prover o sustento da famllia, aportunnando tempo e espaço para o desenvolvimento das
aprendizagem essenciais Que Ctlmpreandem lalo CtlmjlQrtamentos, habilidades e conhecimentos Quanto
vlvencias que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiêlldas, semp
lomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, pnmelra etapa da Educação Básica como
também o cumprimento da MeIa 1 do Plano Munidpal de Educação.

,- AR'MB INAT R 1,8 _CARIMBO E ASSINAIllRA GESTOR po fUNPO

GeorgetW11~iía 5flrvalho
QUSEÇR~~

~~ ,o/';,, l"ti~ ~el,O:~'~~:;
Malr.' '\J~'005 ,?e: 1:.0(p I:.~\) 1

(\\.e\~~,,\ó"'\ ~fl,O'"
0..& \o"'.~~>lI'1.~Y'

."
2 • COMISSÃO DE SELECÃO. , I onna di! ,~,.. "'u , 22.A '!!ie do Instrumento e areel1a:
O Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
2,3.0bservações:

2.-4. Ass!naIU@s



6";>-"1_0'" . (.~"
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'<.31/
3 SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPAR£NCIA PÚBLICA.

~, .Ao o~ 'o, o arç ri : . ri Ise " rem o

O Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas a Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado

2.3 .Ob5e I CaiO o ,
"

o, lide b" . •re, m • , d latrado
lNbJlco unar os UDectO' !!!Hltyadol oy. mmf1antr ato lonnaL IVltjfiCilrI DlJlmado de"" UPOc!OI ou 'ua
,xçkJsãp. Art 35. li 20 da lei Fedml 1.(119/20141

3.3. Assinaturas

4 - SECRETARIA DE ARTICULA"ÀO
4.1 _Anal se • o~, 11O vulg",iio dI! ,recria: 4.2 - Anllll,.., o InstOlmenlo de Parceria:

O Aprovado o Aprovado
o Aprovado com ressalvas o Aprovado com ressalvas
o Reprovado o Reprovado
, .0 Na Õe'5:

4,3. "ulna1uras

J



5 PROCURADORIA.
5,1 • Análl" da Fonna de Dlvulgaç~Q da Parceria: 5.2. Analiu do Instrumento de Paruna:

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

5.3.0burvac6eo;:

5,3. smaturas

CHECK L1ST
QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR EDITAL DE CHAMAMENTO:
. Formulário para Aprovaçãa de minuta, preenctndo" aSSInado:

Minlltildo EDITALDE CHAMAMENTO,contendo como anexo: a minuta do lenno de <Xllab0f3~O" ptano da lratlalna
preenchidos.

08S: Os documentos, na ordem descrita. deverão ser encaminhados fi Comi$&ãode SeleÇêo via protocolo geral do
municlpioApós aprovação delle,il set ',"Ia 8 pub~.:ação do edital d" cllamamento em sitio oficiai na in1llmel. Após 30 dias 11
comisstio de seleção ir;; providenCIar o processo de seleçao p.arn escolha da Organização da sl)CÍedade civil.Após a seleção. a
oSC vencedora S&réconvocada parII errtregar dowmentos, que ser;lo ana~SlIdos PttIa ComillSao de Seleção, e !\.lInAo estiver
em situação de Impedimento ou vedaçáo, seli!!.:a':omlnnado à Pmc:uradoria Geraldo Munlcipio para Parecer Jurldico e se eSle
InrfavorAVf!l,Jl('>CierlJassinar o termo de ool<llJora o.
QUANDO A FORMA DE PARCERIA FOR POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE
CHAMAMENTO:
. Formulário para Aprovação de minuta, preem:htdo e IIssina~o,

Justificativa as.si<>adada INEXIGIBILIDADEou da DISPENSA. (1OSmold"s do IIrts. 30 e 31 da Lei Federal

13,0191201-4;
. Minula do lermo de colaboraç3o e plano de Imbalho ~reend1idos',

. Docume-nlação da en~dadl!
oas: Os dOCUmeJ'1los,na ordem descrita, dl!verlJo ser encaminhados â Comissão de SeJeçiio via protocolo geral do rrtlJnldpio,
l\fJ6s todas as aprovações necess.:lnas, sllfá ençamil1hado a Procuradoria Geral do Municlpio para PiI/lICl!rJurldico. Se esle lur
f"vnrnvel, dllVerâ publlc,""" extraIo da ineJigihllidadfl e >lguardar 5 dias. Se não hOUVftrrecurso. OU~e. houver ,,-~l••, for
indeferido. a OSC podllrá assiner o termo de colabor.!ção. Apõs assinatura da lermo. será necessário publicar o extrato do
lermo para efetivação do&masmo&. (LlII13.01912014 Art, 32 ••38)
QUANDO O INSTRUMENTO DE PARCERIA FOR ACORDO DE COOPERAÇAO:

Formulário para Aprovação de minula, ~ern;h,do e es'$it'lado:

Minula do acordo de cooperaç.;lo e plano de lrabalho preenchidos;

. Docum..mação da "",tidad••.
oas: OS documenlOS, na ortlem descrila, deverao SI!!'encaminhadas a Comissao de Seleção via pro1ocolo geral du munidpio.
Após eproveçéo r:leveni ser feita 11pub~caçêo do enrola da me"igibi~dadll, aguardar 5 dias li poderá ser ess,nedo o ecordo de
cooperação. ~ assinalura da acordo, será neçessário publicar o eK\ralO00 acordo para efelivaçáo dos mesmos. (Lei
13.01912014 M 32 e 3B)
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Protocolo 38.593/2020 ~ ~8~i:,
Acompanhe via internet em htlps:llbc.1doc.com.br/atendimentol usando o código: 240.166.558.610 '.<-:-:.Jii;/
Situação geral em 18/12/2020 11:11: Em tramitação interna

fen~r.R Ed_YS3!eio_~.!..y.~f.!.~'!.!i.!!..~~.':.!'Ê'!!lC!
cecviana@hotmail.com . 47 999591678

CNPJ 15.532.388f0001-49

Pa<a

[ SGA. DEPE - Pro .•. I

Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública

Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública

Sr. Jorge Luiz Valenga Filho

9 setores envolvidos

ISGA. DEPE II GAP . ADM] I SED . GSE-::lI=s=CG=T=P~I _

ISCGTP.Dccc.csJJSCGTP.DCcc]ISCGTP.Dccc.DPI

I PRGR. DIST II PRGR . GACPJ I

29/10/2020 13:24Entrada': Site

cc
[ SGA - DEPE - Protocolo Geral]

Sra. Rosângela Percegona Borba

Sra. Georgetle Luiza Carvalho

Gestora de Parceria

Sra. Marília Coelho da Rosa

Sr. tnio Henrique Gonçalves

Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública

Diretora-Geral do Colegiado da Secretária de Educação

Sr. Fabrício Jóse Saliro de Oliveira

Prefeito Municipal

NC.

'utros
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Prezados(as) Senhores(as)

,---- -..
/_.:: I..';;'>,.

!/.~;..r.,..;~
1<: ~I'"'''''' --:

\
0' <-C çp.__.
\- "Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Termo de Parceria firmado entre o Centro Educacional ViànQê..~~~

Carvalho e a PMBC. informamos que apesar das dificuldades encontradas diante da pandemia do COVID.19,
permanecemos desenvolvendo as atividades educacionais, respeitando os limites e exigências apresentadas pelo
Governo do Estado, assim como, recomendações da Organização Mundial da Saúde e demais institutos reguladores.

18/12/2020

Visto que estamos próximo ao término do ano letivo, assim como, termo de parceria vigente, vimos através do
presente manifestar o interesse na continuidade da parceria para o ano letivo 2021, de forma a habilitar e credenciar
essa instituição de ensino para constituirmos a prorrogação ou novo termo de parceria para o ano letivo 2021.

Cientes de Vossa compreensão e no aguardo da manifestação favorável a continuidade da parceria.

Enviamos em anexo documentos que demonstram a capacidade dessa entidade para continuidade da parceria,
dentre elas:

2 downloads

Identificado como

=

Contatos participantes

Centro Educacional Vianna de Carvalho. CNPJ 15.532.38810001-49

Diretor Administrativo

David Ritzke

Sendo assim. solicitamos a análise de nosso pedido de renovação ou constituição de nova parceria para o ano letivo
2021, com máxima urgência, em virtude da previsão orçamentária, assim como, constituição do plano de trabalho e
aplicação, e cumprimento das exigências necessárias.

Atenciosamente

Visto que cumprimos as exigências do PLANCON. recebemos o Selo do Governo do Estado SC, e estaremos
retomando as aulas presenciais dia 04/11/2020.

Tomamos o conhecimento que talvez seja necessário a realização de edital para a constituição de novo termo de
parceria, gostarlamos de saber se essa informação procede, visto que na modalidade de termo de parceria,
estaremos encerrando o prazo de 24 meses, por anteriormente havia outra modalidade de parceria entre nossa
entidade e PMBC.

..,(ormamos ainda, que poderemos fornecer demais documentos necessários para renovação ou novo termo de
parceria, caso necessário.

- Autorização de funcionamento do CONSEME

- Alvarás: Municipal, Sanitário e Bombeiros

• Certidões Negativas Municipal, Estadual, Federal, CRF(FGTS), Trabalhista

1 download
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Quem já visua1izou? I 24 pessoas Visto 214 vezes

I SED • GSE - Gabinete da Secretarla de Educação 1
(SCGTP - Secretaria de Controle Govemamental e Transparência Pública I
IGAP - ADM - Departamento Administrativo I

Quem ja visualizou? 1-':4 pess~

Despacho 2: 38.593/2020

03/11/202015:25

Lucinea da Silva
Assistente Administrativo

Mat 18955

Segue para providências.

Att.

Victor Hugo Domingues

Lucinea da Silva [ SGA - DEPE I arquivou.

E-milil pilra cecviana@holmail.com I E-mail não enlregue, (1) 1-=

Lucinea da Silva [ SGA. DEPE I paroude acompanhar.

Enviado via SMS para o número +5547999591678 c::>

E-mail para cecviana@hotmail.com [E-mail não entre9ue, (1) 1-=

(Encaminhado)

Lucinea S. ( SGA - OEPE 1

29/10/202013:35:22

29/10/202013:35:38

29f10/2020 13:35:38

29/10/2020 às 13:24:54

29/10/2020 13:24:54

Despacho 1: 38.593/2020

29/10/202013:35 (Encaminhado)

IGAP. ADM - Depa... ]

CC

Victor D. [SCGTP)

ISCGTP - DCCC - c...j
CC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBDRlÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃD
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO
DE FUNCIONAMENTO

o Conselho Municipal de Educação de Balneario Camboriú,

no exercício de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 1.096/91,

3408/12 e no relatório apresentado, autoriza o funcionamento, até

31/12/2021, para atendimento de crianças na faixa etaria da educação

infantil.

C.E. VIANNA DE CARVALHO

Balneário Camboriú,05 de outubro de 2020 .

.-~..•..
,..P"': ••• ~ .~ ••

lu
/,\\....,,(..;~"
",V \ \',.'

GRACIANE CAR EIRO 'DE OL~\~~t "'>. '.
VICe-Presidente do Conselho Municipal de Eàucaçã,?...

" ..



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ PROVISÓRIO DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO
l-íllicrlçAo Municipal ;

~~"~~. 0

i
I

______ 1

~
I

-_._-..,

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

. DAS NACOES ..

lS5323a8JOO01.4!l

CPFICHPJ:

[O.~.hntaSi,1. ._-_---.- . .

:Para-;s~~iecer na: ._. - ----

I' RUA PARAGUAI, 24",

!~tí~i~ades: --- _..

!
.. (;OUCAC"O INFANTIL CRECIIE. EDUCAÇAO INFANTil. PRE.ESCOlA,.

E O~fN ..;{\ fORlA fi COL(,J(;/lçAO DO AI,VARI,
EM lXAL VISi\il:.t !IIOES JAIlELECI...cENTO

------_._-,

1--l
,

.-,.. -----_.I Vahdado

__ •__ .,•. l...!!112i2020

i ___ __..__....__. ...
--------

[
o~i~inicIO atividade fAto de ,egjstr~l" --- I Data Emiss;io
P!/0712015 .. _ ,. . 1?3:1OJ2020

....... _ .....- •._-------------'



N" 20301

CNPJ/CPF

N'

MunltÍplolhtldo

BALNEÁRIO CAMBORIU. se

'"

ALVARÁ SANITÁRIO

Ist.do d. S.ntl Clt.ri".
P,.f.ltuT' Municipal d. 811ntirio ~rnboriú
s.c •.•tlrt. d. húd •• bn •• m.nto

Divisão de Vigilância Sanitária

### 31/12/2020 ###

DIVISÃO Df VIGILÂNCIA SANITÁRIA

NACOES

Nomo d~ 'ftSN filIei ou Juridlu
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço. LOlradouro (Ru., Avenida, P,açal

RUA PARAGUAI

o Estab.l.clm,nto IUtlÍlicenciado (onforml" L.I Est.dud"o 6.310 I UU, nUI dleretol
l.1 Compl'ment,r Munlclp.l n" 40 /:ton, D.cr.to Municipal"°8766/ 1ll11. Portlri. MS"°15651/1"4

vÂLloOAli;

Concedido por:

.alrro

OllrJIVAÇO.u,

D.nomln.~io Com.rchll • Nome Fantul.

Atividade:
ESTABELECllolENTO DE ENSINO f CRECHE E PR~.eSCOLAl

MANTER EM LOCAL VlslvEL AO PÚBLICO

Entregue por:. _

RECEBIDO EM: __ '__ '__

Nome legível..' _

~ .•. ; PREFEITURAs;:J BALNEARIQ
t~.íCAMBORlU-

Autoridade do Saúde (Assinatura de V,lidilç;'o)



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS • BALNEARIO CAMBORIU

ATESTADO DE VISTORIA PARA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

VITORIA DE SIMAS AGUIAR

CENTRO EOUCACENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHOCIONAL VIANNA DECARVALHO

15.532.388/0001-49

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

4733609849

201450

''''Al.CIONE SERRAO

RE

Com fundamenlO r.os incisos li, lU e IV do artigo 106 da ConslJtu:ção do Estado de Santa Catarina (E.C. 03312003), na lei

Estadual nO 16.157 de 07111/2013 e r.o Decreto Executivo Estadual r.0 1.957 de 20/1212013, alestamos que a ediftcaçao (e/ou sala

comerCiai e/ou empresa) abaixo qualificada, alende aos padrões mimmos de segurança contra incêndio.

Apl" " lunelon"r 11partir do:181091Z0Z0ATESTADO VÁl.IDO POR VM ANO.

PrO!Analise 16900 Prol Hablle-se 6042

Fan!asta

Visloriador

Inserido por

Empresa

CNPJICPF

PIO!Fune

Cidade BALNEARtO CAMBORIU

Ba'rro DAS NAÇOES

LogradOuro RUA: PARAGUAI, N°24S

CEP 88.330-000

OcupaÇao REUNIAODE PÚBLICO

Complexldad" ALTA COMPLEXIDAOE

Àrea Tolal nO,76(m')

Area V'$loriada nO.70Im')
Edificação CENTRO ESplRITA E CRECHE VIANNA DE CARVAl.HO
Local a ser VlSloriado CENTRO EDUCACENTRO EDUCACIONAL VIANNA OECARVALHOC
lo/" P<lv. 2 lo/" Blocos 1

Observações

DocumenlOgeradOno servidor 10.193.'.221

Comandante da OBM / Chefe SAT de

BALNEARIO CAMBORIU

Código de autenticaç.lo: F20145080396Efb44399dbaa1b42a1ead30b9750a42

Gllrad" em; 1S/09/2020



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBiTaS ESTADUAIS

Nome (razão social):
CNPJjCPF:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

(Solicitante sem Inscriçlio no Cadastro de Contribuint •.•, do ICMS/Se)

Esta certidão é válida para o número do CPf ou CNPJinformada pelo solicitante, que não consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data. pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivotegal:
Numero da certidão:
Data de emiss~o:
Validade (lei nV3938/66, Art. 1S8.
modificado pelo artigo 18 da lei n
lS.510/11.):

A autenticidade desta certidão
IIttp:l!www.sef.st.gov.br

lei nR3938/66. Art. 154
200140132653330
27/10/202011:20:08

Z6/12/2020

deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet. no endereço:

fUI! documento foi ilssinado digitalmente
Impresso em: 27/10/2020 11:20:08

http://IIttp:l!www.sef.st.gov.br


29/1012020

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIvIDA ATIVA DA UNIÀO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

Ressalvado o direilo de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da lei nO5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (OAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange ínclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2110/2014.
Emitida as 12:26:42 do dia 29/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2021.
Código de controle da certidão: E34F.2EA7,3171.EAF8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



27/10/2020 COJlsulta Regularidade do Empregador

__ V_O_ll_"_r_11 Imprimir

CAIXA
CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS -CRF

Inscrição: 15.532.388/0001.49
Razão Social:CENTROEDUCACIONALVIANNAOECARVALHO
Endereço: RPARAGUAI24S / NACOES/ BALNEARIOCAMBORIU/ SC/88338-090

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

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

Validade:27/10/2020 a 25/11/2020

Certificação Número: 2020102704100814997600

Informação obtida em 27/10/2020 11:22:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hltps:l/OOJlsulla-crf.cailfa.gov.br/cOJlsullacrflpageslOOJlsullaEmpregador.jsf 1/1
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~.., SANTA CATARINA CERTIDÃONEGAT~D~/. G ~
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU DÉBITO MUNICI" t "-

•• ""IH_ w 1689491202'0-:; 2~;....,....'" Secretaria da Fazenda
CAMBOIlIlJ

Data: 27/10/2020

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Código: 190501

Identificação do Contribuinte

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Código: 190501

Endereço: RUA PARAGUAI. 245 - DAS NACOES

Municipio: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88338-090

CNPJICPF: 15.532.388fOOO1-49 UF: se

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Averbação

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ê certificado que não constam pendências em seu nome,
relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.b r>.

BALNEARIO CAMBORIU, 27 de outubro de 2020.

Código de Controle da Certidão: 2020168949

Esta certidão tera Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



•PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12" REGIÃO

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÔES TRABALHISTAS

Certjdão n. 159104/2020

Expedição: 27-10-2020 12h30m45s

Código de autenticidade: A2BL.l WOC

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam
no TRT da 12a Região (Santa Catarina), que NÃO CONSTA processo em tramitação contra
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO e/ou com o CNPJ nO 15.532.388/0001-49.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 128 Região (Santa Catarina) é
realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ registrado
na Secretaria da Receita Federal do Brasil e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo
consulente na pesquisa opcional.

2) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas
abaixo:
_ em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para
Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e
RelntegraçãofManutenção de Posse: e
_ em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Conflito de Competência,
Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do
Valor da Causa e Recurso de Multa.

3) Hâ possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ
ao nome doCa) reclamado(a) e ao número do processo.

4) OCA) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir.se â Unidade Judiciária mais
prõxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.

5) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na
página do TRT da 12a Região ({http://WWW.trt12.jus.br}). em {ServiçosJCertidõesfCertidâo Eletrônica de Ações
Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT).

Página 1 de 1
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03/11/202015:25:53

03/11/2020 15:25:59

03/11/202015:25:59

Prefeitura de Balneário Camboriu 11Doc

E.mall para cecviana@hotmail.com [E-maU não entregue, (1) ]=

Victor Domingues ISCGTP I arquivou.

Victor Domingues [ SCGTP I parou de acompanhar.

05/11/202009:09:46 Suzana Couto IGAP - ADM Iarquivou.

03/11/2020 17:40:27 E.mail para cecviana@hotmail.com [E-mail não entregue, (1) ]=

15 downloads

Centro Educacional Vianna de Carvalho

Bom dia

Enviamos em anexo a Proposta de Trabalho

Ano Letivo 2021

Prezada Diretora,

Cordialmente cumprimentando-a, vimos por meio deste, conforme solicitação e
orientação, encaminhar o pedido da entidade Centro Educacional Vianna de
Carvalho, a qual solicita convênio com esla Secretaria de Educação para o ano
letivo de 2021.

Fernanda Trindade Alves da Silva
Técnico pedagógico

Esta referência deve ser feita a quem responde pelo fundo, pois é a mesma que
deverá se pronunciar. Sendo assim, não sendo responsabilidade desta
comissão, neste momento.

Att,

Fernanda Trindade Alves da Silva

Despacho 4: 38.593/2020

17/11/202010:12

Despacho 5: 38.593/2020

20/11/202010:53

.ç!ntro EducacíonaLYiann,!
de _C;:arv!!!,.£
cecyíana@holmai!.com . 47

999591678

CNPJ 15.532.388/0001-49

Envolvidos intemos
acompanhando
CC

(Encaminhado)

(Respondido)

(Encaminhado)

Despacho 3: 38.593/2020

03/11/2020 17:40

Rosangela B.I SED - GSE)

ISCGTP - DCCC - D... I

Fernanda S.

ISCGTP • DCCC - CS I
( SED - GSE - Gabi. .. )

Ale Rosangela B.

CC

Quem já visualizou? 23 pessoas

Quem já visualizou? 20 pessoas

htlps://bc.1 dOC.com. brl?pg=doc!ver&caixa=entrada&erros=0&itd=8&hash=E6AC 1BOA90ED8F52B992C2CO&esconde=nao&orígem=movimentacao&... 4/14
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18/12/2020

IVC Marília R.

CC

Prefeitura de Balneário Camboriú 11Doe .r"::--;:;~
Finalizando, colocamo-nos à disposição para quaisquer outras informaçõc.f-eFc;ü'. "1',:'\r-:;., , ,'\
esclarecimentos que tornem-se necessários e ficamos no aguardo das fg Pr.,C ::;.~
orientações quanto ao devidos procedimentos para garantir a continuidad~.a -.11 (j)1
parceria para a modalidade de atendimento oferecida pela entidade. \ '.. I

Aproveitamos o ensejo para reiterar expressões de consideração e apreço. ',.~~/

Atenciosamente,

Quem ja visualizou? [20 pessoas

Quem já visualizou? l20 pessoas I---

Despacho 6: 38.593/2020

20/11/202015:01

Rosangela Percegona Borba

Diretora-Geral do Colegiado

Secretaria Municipal de Educação

Portaria 24.345/2017

Marilia Coelho da Rosa
Coordenadora

Boa Tarde! Segue Processo para gestora tomar as devidas providencia para
tramitação no Controle Interno.

Suzana Couto IGAP - ADM ) arquivou.

Marilia Coelho da Rosa ISCGTP - DCCC I arquivou.

Rosangela Percegona Borba ISEO - GSE ) arquivou.

Enviado via 5MS para o número +5547999591678 =

Marilia Coelho da Rosa ISCGTP - DCCC Iarquivou.

E-mail para cecviana@hotmall.eom I E-mail não entregue, (1) 1=

E.mail para cecviana@hotmaíl.com [E-mail não entregue. (1) 1=

E-mail para cecviana@hotmail.com I E-mail não entregue, (1) 1=

Marilía Coelho da Rosa [ SCGTP - DCCC 1 reabriu para resolução,

(Encaminhado)

20/11/202015:01:57

20/11/202015:02:11

23111/202016:39:26

20/111202010:53:52

23111/202014:52:13

20/111202015:16:34

20/11/202015:15:03

20/11/2020 às 15:15:04

ManUa R.I SCGTP - DCCC I
ISCGTP - DCCC - D... I
IVC Georgetre C.
CC

20/11/2020 15:15:03

hllps:llbc.1 doc,com.brl?pg=docJver&caixa=entrada&erros:D&íld:8&hash=E6AC 1BOA9DED8F52B992C2CO&esconde=nao&origem=movimentacao&... 5114
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25/11/202016:53:14 VictorDomingues[SCGTPIarquivou.

Georgette Luiza Carvalho
PROFESSORA

25/11/202016:53:06 E.mailparacecviana@hotmail.com[E-mail nãoentregue.(1) I=-

AC/ Georgete.

Prezada Diretora, Sr. Diretora-Geral
, Rosangela Percegonha 80rga.

Cordialmente cumprimentando-a. vimos por meio
deste, conforme solicitação e orientação, encaminhar o
pedido da entidade Centro Educacional Vianna de

PrefeituradeBalneárioCamboriú11Doe

Victor Domingues
Secretário de Controle Governamental e Transparência Publica

/i--;e- ..
I:}~-'" I+~>\
I <- DI' r- '~J\
'0 . "."')~,

\L~~--l~__..:l,!
Prezada Controlador;a Interna \~/

Com cordiais cumprimentos, venho a essa secretaria,na condição de Gestora, ~
manifestar-me favorável ao pedido do Centro Educacional Vianna de Carvalho,
no intuito da continuidade/renovação da parceria para o ano letivo 2021.

Deve-se analisar ainda, a Proposta de Parceria 2021 enviada no despacho 4:
38,593/2020,a titulo de verificar a previsão orçamentãria para o próximo ano, na
possibilidade da aplicação do reajuste ao índice do IGP-m requerido.

Reitero os votos de elevada estima e consideração, colocando-me à
dIsposição para a perfectibilização desta parceria.

Atensiosamente

E-marlparacecviana@hotmail.eom[E-mail nãoentregue,(1) I=-

SuzanaCouto[ GAP- ADMIparoudeacompanhar.

(Encaminhado)

Marilia R. iSCGTP- occc I

Despacho 8: 38.593/2020

25/11/202016:53

Despacho 9: 38.593/2020

25/11/202017:12 (Encaminhado)

(Respondido)

Despacho 7: 38.59312020

25/11/202016:43

Victor D. [SCGTPI
ISCGTP - DCCC. o...]
AlC Marilia R.
CC

25/11/202016:43:00

23/11/202016:39:26

ISED- GSE- Gabi... ]
AlC Rosange/a B.

CC

Georgetle C.

ISCGTP - DCCC - DP]

[ SCGTP- secretar... )

Ale Victor D.

CC

r- -
Quemjé visualizou? 19pessoas

Quemjá visualizou? 19pessoas

18/12/2020

hUps:/lbc.1doc,com.brl?pg=docJver&caixa=entrada&erros=O&ild=8&hash=E6AC1BOA90ED8F52B992C2Cü&esconde=nao&origem=movimentacao&.. 6/14

mailto:cecviana@hotmail.com


~.~Prefeitura de Balneano Cambonú 11Doc /:;9~c;"li.
li. ~'

Carvalho, ~ qual soliCita convênio com esta SeCf@3r~i-.G ~2..
de Educaçao para o ano letivo de 2021 ~~ ":") !
A secretaria de Controle Interno não da aUIOrjZ~'ç,ão._à~ .. ;
para aumento de valor, somente firmamos a .", ~./
parceria, depois da devida autorização da Gestora do
Fundo ...que nesse caso a Sr. Diretora-Geral
, Rosangela Percegonha Borga.

(SCGTP ...DCGC ...DP ~Divisão de Parcerias 1
[SED ...GSE ...Gabinete da Secretaria de Educação I

18/1212020

Atenciosamente,

19 pessoilsQuem já visualizou?

25/11/202017:12:13

25/11/202017;33:05

01/12/202014:04:12

03/12/202019:35:30

Despacho 10:
38.593/2020

04/121202015;01

(Encaminhado)

Rosangela B. [SED- GSEI
ISCGTP. OCCC. o...)
Ale Marilia R.

CC

Marilia Coelho da Rosa
Coordenadora

E-mail paracecviana@hotmail.com [E-ma;1 não entregue, (1)1=

Victor Domingues [ SCGTP I arquivou.

Marília Coelho da Rosa [SCGTP - DCCC 1 arquivou.

Gislaine Kruhs Lemos (SCGTP - DCCC - cs 1 arquivou.

Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública
limo. Sr.
Victor Hugo Domingues
Secretário

Divisão de Convênios
A lima. Sra.
Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias

Prezado (a) Secretário e Gestora,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, em atenção ao
Protocolo 38.593/2020, despacho 09, informar que esta Secretaria Municipal de
Educação manifesta-se favorável e autoriza a formalização de convênio com a
entidade Centro Educacional Vianna de Carvalho para o ano de 2021, por meio
de Termo de Colaboração para contratação de profissionais para efetivo
exercício na entidade conforme informações inseridas no plano de trabalho.
Conforme contato com o Departamento de Contabilidade os recursos para este
fim estão reservados, com a devida dotação orçamentária, oriunda da
Manutenção de Atividades da Educacão Infantil (Subfunção - 365) Ações 2.7 e
2.8 estando inseridos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021.
Finalizando, colocamo-nos à disposição para quaisquer oulras informações e/ou

htlps://bc.1 doc.com .br/?pg=doclver&caixa=entrada&erros=O&itd=8&hash=E6AC 1BOA90ED8F52B992C2CO&esconde=nao&origem=movimentacao&... 7/14
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Quemjavisualizou? ( 18 pe!iso~s i
! J

Prefeitura de Balneário Camboriú [1Doc

esclarecimentos, se necessários. Aproveitamos o ensejo para reiterar
expressões de consideração e apreço.
Atenciosamente

Rosangela Percegona Borba
Secretária de Educação

Quem ja visualizou? 118 pe5S~

0411212020 15:01 :26

04112/2020 15:08:03

Despacho 11:
38.593/2020

04/121202015:51

(Encaminhado)

Marilia R.I SCGTP - DCCC I
IscnTP - DCCC - o ... )

AlC Georgette C.
CC

04/121202015:51:45

04/121202015:52:20

04/121202020:45:50

08112/2020 17:54:22

Despacho 12:

38.593/2020

09/12/202009:27

(Respondido)

ç!!.'!!!~I?.~.~.~.£!.Q!!.~.1Vi~D!!.~
~.eCa_r'alh~
cecviana@hotmail.com . 47

999591678

CNPJ 15.532.388/0001-49

E-mail pala cecviana@hotmail.com 1E-mail não entregue. (1) Ic=

Fernanda Trindade Alves da Silva (SCGTP - DCCC - cs I arquivou.

Boa Tarde!

Segue o Processo para juntar o restante da documentação.

Marilia Coelho da Rosa
Coordenadora

E-m<lil p<lr<lcE!l;viana@hotmail.l;om IE-mail não entregue. (1) Ic=

Marilia Coelho da Rosa ISCGTP - DCCC) arquivou.

Gislaine Kruhs Lemos [ SCGTP - DCCC - cs I arquivou.

Victor Domingues [ SCGTP I arquivou.

Prezados(as) Secretârio, Secretâria, Coordenadora e Gestora do fundo

Com cordiais cumprimentos, apresentamos em anexo o Plano de Trabalho e
Termo de Colaboração para o ano letivo 2021.

Oportunizamos o momento para dar ciência junto a Secretaria de Educação, que
no ano letivo 2020, finalizamos o Ma1ernalll (crianças de 3 anos) e Jardim I
(crianças com 4 anos) com 102 alunos com frequência escolar.

Em virtude da necessidade do ajuste do plano de trabalho em conformidade a
previsão orçamentária - LOA, nossa instituição de ensino conseguirá absorver 70
alunos na pré-escola (4 e 5 anos) em 2021, sendo assim, acreditamos que seja

hltps://bc.1 doc.com .brl?pg=doclver&caixa=en!rada&erros=0&ild=8&hash=E6AC 1BOA90ED8F52B992C2CO&esconde=nao&origem=movimentacao&. . 8/14
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Envolvidos internos

acompanhando
CC

Prefeitura de Balneário Camboriú 11Doe ~?~,
necessário uma programação junto a Secretaria para a recepção dos arfJ?5 , r:.<"'~>-
deste segmento escolar que nosso Núcleo não possa recepcionar. I Z ? r:-,.' o)
Agradecemos a manifestação favorável a continuidade da parceria. ',~) ;;r.>"':
Ficamos à disposição para apresentação de novos documentos e demai~'~_~
informações.

-º.!. ..P..!A.~.9PEl..F3"ABAL.t'.9~2021..º.~D.~.~g...Educal?!g..nal..Y.!.~..~~de 7 downloads
g~0!~.I.b9:.P.~.U834,85KB)

09/12/202013:45:07 DouglasBrancodeCamargo[SCGTP- DCCC. DPI arquivou.

10/12/2020 10:02:49 VictorDomingues[SCGTP) arquivou.

Prezado Secretario,

7 downloads

Com nossos cordiais
cumprimentos, vimos por meio
deste, em atenção ao Protocolo
38.593/2020, despacho 12,
informar que esta Secretaria
Municipal de Educação manifesta-
se favorável e autoriza a
formalização de convênio com a
entidade Centro Educacional
Vianna de Carvalho para o ano de
2021, por meio de Termo de
Colaboração para contratação de
profissionais para efetivo exercício
na entidade conforme informações
inseridas no plano de trabalho
anexo ao mesmo despacho.
Conforme contato com o
Departamento de Contabilidade os

Secretaria de Controle
Governamental e Transparência
Pública

limo. Sr.

Victor Hugo Domingues

Secretário

Q~Te~~9.~~..f..?!~.~..?.!.~.~?...~..?.9.~)..~~!!tro..ê..dVi~D.!:!.~~
f.~~.~~o.p~!.(1,09MS)

Rosangela B.I SED- GSE1

Despacho 13: 38.593/2020

10/12/202017:11 (Respondido)

(SCGTP• Secretar...)

CC
ISCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos)

ISCGTP - Secretaria de Controle Governamental e Transparência PÚblica)

Quem já visualizou? 18 pesSQils

https:/lbc.1 doc.com.brnp9"doclver&caixa=enlrada&erros=O&itd=8&hash=E6AC1 BOA90ED8F52B992C2CO&esconde=naO&Origem=movimentacao&.. 9/14



18f12/2020
/~ Il'li"",".,... ,,'""Prefeitura de Balneário Camboriú 11Doe ••"~. /),... 'r:.'4 '

recursos para esle fim ~sfãtf-~v ;:\

reservados, com a devida dotação dY
orçamentária, oriunda - dã'
Manutenção de Atividades "03' ,-V
Educação Infantil (Subfunção -

365 ) Ações 2.7 e 2.8 estando

inseridos na Lei Orçamentária

Anual (LOA) 2021.

Rosangela Percegona Borba ISED - GSE Iarquivou.

E-ma,1para cecviana@hotmail.com I E-maUnão entregue, (1) Im

E-ma;1para cecviana@hotmail.com I E-mail não entregue, (1) Im

Atenciosamente,

Rosangela Percegona Borba
Secretária de Educação

Finalizando, colocamo-nos à
disposição para quaisquer outras

informações e/ou esclarecimentos,

se necessários. Aproveitamos o

ensejo para reiterar expressões de

consideração e apreço.

~~.~~!..C?.?:~~:'.~.X.i.~.~.I!~.:.P.E.!.4
(315,82 KB) downl

oads

Boa Tarde! Processo para Aprovação da Comissão de Seleção.

Marilia Coelho da Rosa

Coordenadora

Despacho 14:
38.59312020

10/12/202017:38

(Encaminhado)

10/12/202017:38:53

Marilia R. I SCGTP • DCCC 1

ISCGTP. DCCC • c...)
AIC Fernanda S.
CC

10/12/202017:14:17

10f12/2020 17:11:43

Quemjá visualizou? (1~s-;;;

Quem já visualizou? (17 pessoas

htlps://be.l doe.com,brl?pg=doclver&caixa=entrada&erms=O&itd=8&hash=E6AC1BOA90ED8F52B992C2CO&esconde=nao&ongem=movimentacao... 10114
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11f12J2020 09:29:22

Despacho 15:
38.593/2020

16/12/2020 09:24

(Encaminhado)

Fernanda S.

ISCGTP. DCCC. CS I
ISCGTp. DCCC . D... I
AIC Marília R.

CC

Prefeitura de Balneário Camboriu 11Doc

Marilia Coelho da Rosa ISCGTP - DCCC) arquivou.

Balneário Camboriú, 16 de dezembro de 2020.

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

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

O mérito da proposta está em conformidade com a modalidade adotada, visto
ser um Termo de Colaboração, onde há transferência de recursos, tem por
objeto a ação conjunta do MUNICíplO/SECRETARIA com a OCS para
atendimento de crianças carentes de 3 meses a 5 anos,11 meses e 29 dias
conforme item 3 - Metas, do Plano de Trabalho.

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

A proposta se identifica com interesse do município para atendimento
educacional a 224 crianças de 03 meses à 05 anos, 11 meses e 29 dias de
famílias carentes residentes no municipio.

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

A proposta de plano de trabalho se mostra víável a sua execução. O crédito
orçamentárío disponível é oriundo da Manutenção de Atividades da Educação
Infantil (Subfunção - 365) Ações 2.7 e 2.8 estando inseridos na Lei
Orçamentária Anual (LOA) 2021, conforme apresentado no Despacho 10-
Protocolo 38.593/2020;

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;

As fiscalizações serão feitas através da tomada de contas pela Secretaria de
Educação, por meio de relatório do gestor da parceria, pela comissão de
monitoramento e avaliação através de visitas in 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.

5) Da designação do gestor da parceria;

Foi designada a senhora Georgetle Luiza Carvalho, Matrícula 14139, gestora da
parceria.

6) Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria:

Foi designada Comissão de Monitoramento e Avaliação através do Decreto
Municipal de 9.786 de 2019.

Conclusão: Esse parecer é procedente a aprovação da minuta do Termo de
Colaboração e do Plano de trabalho.

Atenciosamente,

Comissão de Seleção.
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Quem já visualizou? 115 pessoas

Prefeitura de Balneario Camborili 11Doc

Fernanda Trindade Alves da Silva
Técnico pedagógico

16/121202009:24:56

16f12/2020 09:24:56

16/12/202009:24:56

16/121202009:24:56

16/121202009:25:07

16/12f2020 09:25:08

16/12f2020 09:26:02

16/12f2020 09:26:03

16/121202009:27:14

16/12f2020 09:27:15

16f12/2020 09:36:56

16/1212020 10:23:34

16/12f2020 10:23:35

Despacho 16:
38.59312020

16112/2020 13:24

(Encaminhado)

Fernanda Trindade Alves da Silva [SCGTP. DCCC. CS 1 sOlicitou a assinatura de Gislaine Kruhs

Lemos em Despacho 15: 38.S93f2020. ( assinado)

Fernanda Trindade Alves da Silva ISCGTP - DCCC - CS Isolicitou a assinatura de Jean Cristiano de

Araujo Mendes em Despacho 15: 38.593/2020, [ assinadO)

Fernanda Trindade Alves da Silva ISCGTP - DCCC - cs Isolicitou a assinatura de Carla Goulart

Benvenutti Kanashlro em Despacho 15: 38.593/2020. I assinado 1

Fernanda Trindade Alves da Silva (SCGTP - DCCC - cs 1 solicitou a assinatura de Jocarha Markel

Hannibal em DespaChO 15: 36.59312020. Iassinado I

Fernanda Trindade Alves da Silva [SCGTP - DCCC - cs 1 assinou digitalmente Protocolo 15:

38.593/2020 com o certificado FERNANDA TRINDADE ALVES DA SILVA CPF 007.XXX.XXX-95 conforme

MP n" 2.200/2001 .

E-mail para cecviana@hotmail.com IE-mail entregue.lido.clicado (3) ]=

Gislaine Kruhs Lemos [ SCGTP - DCCC - cs 1 assinou digitalmente Protocolo 15: 38.59312020 com o

certificado G1SLAINE KRUHS LEMOS CPF 811.XXX,XXX-34 conforme MP nO2.200/2001 .

E-mail para cecviana@hotmaiLcom [E-mail entregue.lido.clicado (3) ]=

Jean Cristiano de Araujo Mendes ( SCGTP. DCCC • CS ) assinou digitalmente Protocolo 15:

38,593/2020 com o certificado JEAN CRISTIANO DE ARAUJO MENDES CPF 981.XXX.XXX-04 conforme

MP n" 2.200/2001 •

E-mail para cccviana@hotmail.com [E-mail entregue.lído.clicado (3) )=

Victor Domingues ISCGTP I arquivou.

Carla Gourart Benvenutli Kanashiro ISCGTP - DCCC - CS) assinou digitalmente Protocolo 15:

38.593/2020 com o certificado CARLA GOULART BENIJENUTTI KANASHIRO CPF 787.XXX,XXX-91

conforme MP nO2.200/2001 .

E-ma,1 para cecviana@hotmail.com [E-mail entregue.lido.c1icado (3) 1=

Boa Tarde! Processo para Parecer Juridico, Termo de Colaboração para o ano
letivo 2021, Vianna de Carvalho.
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Marilia R. [ SCG1P - OCCCI
[PRGR - 0151 - Di... 1
Ale Gustavo R.
CC

Prefeitura de Balneário Camboriu 11Doe

Quem já visualizou? I 12p~ssoas

16/121202013:24:36 E-ma;1para cecviana@hotmail.com [E-mail entregue.lido.c1icado (3) Im

Quem já visualizou? lIPessoas

Antonio Cesaria Pereira Junior

Procurador

Gustavo Do Amaral Rodrigues

Assistente Administrativo (ACT)

Protocolo distribuído com o número de controle "74254". Ao responder favor

encaminhar cópia para a Distribuição.

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.

Gustavo Do Amaral Rodrigues (PRGR - 0181 I arquivou.

Gustavo Do Amaral Rodrigues ( PRGR - 0181 I paroude acompanhar.

Marilia Coelho da Rosa I8CG1P - DCCC I arquivou,

Marília Coelho da Rosa [ 8CG1P - OCCC) arquivou.

(Encaminhado)

Gustavo R.I PRGR - 01811

(Respondido)

Despacho 18:
38.59312020

17/12/202013:40

Despacho 17:
38.593/2020

16/12/202016:21

16/12/202017:21:34

16/1212020 17:21 :34

17/12/202009:33:13

16/12/202016:21;58

IPRGR .. GACPJ .. G ... I
cc

16/12/202013;24:51

Antonio J. [PRGR - GACPJ I
ISCGTp .. DCCC .. D... ]

CC

Quem já vlsualizou? r 11pessoas 1

E-mail para cecvlana@hotmail.com I E-mail entregue. lido. clicado (6) Im
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Quem já vlsualizou? ! 3 pp.ssoas

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900' 1Doc' www.1dQc.com.br

Impresso em 18/12f2020 11 :11:01 por Marilia Coelho da Rosa. Coordenadora

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

18(12/2020

17/121202013:41:05

17/12f2020 13:41:05

17/12/202013:41:16

17/12f2020 13:41:16

17/121202014:28:34

17112/2020 14:28:34

Despacho 19:
38.593/2020

18/12/202009:14

(Encaminhado)

Marilia R. (SCGTP - DCCC)

ISCGTP. DCCC. D... I
AIC Georgelte C.
CC

18/12/202009:14:36

18(121202009:31:16

18/12(202009:31:16

Prefeitura de Balneário Camboriú 11Doc f~:{...-!,~:~':;-,
I li: r."'- '.,.,.'.

Antonio Cesario Pereira Junior (PRGR - GACPJ I assinou digitalmente Protocolo 18: 38.593/2o{dlofl\.? 1':-"" G?;::;)
o certificado ANTONIO CESARIO PEREIRA JUNIOR CPF 502.XXX.XXX.(l4 conforme MP nO 2.20012~. J~~

[------ " .J-7
E-ma,1 para cecvlima@hotma,lcom E-mail p.ntregua (1) 1= ----

Antonio Cesario Pereira Junior (PRGR - GACPJ I arquivou.

Antonio Cesario Pereira Junior ( PRGR - GACPJ 1 parou de acompanhar.

Jocarha Markel Hannibal ( SCGTP - DCCC - cs Iassinou digitalmente Protocolo 15: 38.593/2020 com o

certificado JOCARHA MARKEL HANNIBAL CPF 034.XXX.XXX.71 conforme MP nO2.20012001 .

E-mail para cecviana@holmail.com I E-mflil entregue (1) 1=

Bom Dia! Processo finalizado para Assinatura do termos e publicação do
extrato.

Marilia Coelho da Rosa
Coordenadora

E-mail para cecviana@hotmail.com [E-mail entregue ]=

Victor Domingues ( SCGTP Iarquivou.

Victor Domingues ISCGTP ) parou de acompanhar.
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CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n,o 245 - Fonej Fax: (47)3360 98 49

CEP 88 338 - 090 ~ Balneãrio Camboriú - Santa Catarina

Ao
Município de Balneário Camboriú
Estado de Santa Catarina

PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO
ANO LETIVO 2021

o Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem, mui respeitosamente, apresentar a
proposta do Plano de Trabalho para o ano letivo 2021, no intuito da continuidade da parceria. sendo
que, a proposta se faz na manutenção do número dos atendimentos no ano letivo vigente, sendo:

METAS PERIODO Quantidade
Atender crianças em período integral Atendimento de crianças no período 160
I (zero a 03 anos) de Janeiro/2021 a Dczcrnbro/2021
Atender crianças em período matutino Atendimento de crianças no período 50

I (04 a 05 anos) de Janeiro/2021 a Dezembro/2021
Atender crianças em penodo vespertino Atendimento de crianças no período 50
(04 a 05 anos) de Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Apresenta-se ainda, a proposta na manutenção dos valores por atendimento/aluno para cada
segmento para renovação e/ou finnamento de novo tenno de parceria para o ano letivo 2021.
solicitando ainda, que seja apenas aplicado a correção do valor por atendimento ao índice do IGP-m,
visto que a previsão orçamentária na prestação dos serviços sofrerá acréscimo para o próximo ano
letivo, em virtude do reajuste no valor dos alimentos, materiais de higiene e limpeza, reajuste anual
salarial obrigatório para cada sindicado de classe, consumo de energia elétrica, água e gás, dentre
outras despesas.

Desde já ficamos à disposição para apresentannos e ajustamlOs a referida proposta.

Balneário Camboriú, 17 de Novembro de 2020.

Mary Vaz Ferrão
Presidente



I:STADO DE SA.'\ITA CATARINA
PREFElllJRA DE BALNEÃRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

TERMO DE COlABORAÇÃO N° 00112020 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BALNEÁRJO CAMBORJÚ, POR JNTERMI:DIO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇAO, E CENTRO
EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (OSC).

o MUNICIPIO OE BAlNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa. juridica de direito pUblico intemo, com CNPJ n"
83.10228510001-07, ó5tab6loc.ido na Rua Dinamar\.õ, N" 320, por intem-..€:dio da S••uelalia d•• Educa~o
doravanle denominada ADtl.ltNISTRAÇÃO PÚSLlCA MUNlClPAL,neste ato representada pela sra. Rosângela
PercegO!la 8oma, Secretária de Educação, insc.'"lI3 !'lO CPf 310.223.671-53,e o CENTRO EOUCACI'JN,fl.L
VIANNA DE CARVALHO inscrito N° CNPJ sob N° 15.532.388/0001-49, com sede n8 Rua Paraguai, n' 245.
Bairro das Nações. doravante denominada (o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL representada (o)
pelo(a) sra. Mary Vaz FelTão, presidente, Rua 1101, n" 120, Apto, 1304, Centro, em Balneário Camboriu, CPF
443.137.219-91, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, rogendo-se pelo disposto na Lei
Complementar n' 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamenlérias e Lei
Orçamentária Anual, na Lei N" 13.0'9, de 31 de julho de 2.014, com nova redaçao dada pela Lei 13.L04"015.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 • O presenle Termo de Colaboração, decorrente de Dispensa tem por objeto prestar atendimento
~duC3cior1a13 crianças C3~n!es na faixa et3na de 3 meees a 5 a~C'S,11 meses e 29 d;as de íd:de,
COOrOlTTledetalhado no Plano de Trabalho, ANEXO J.

cLÁUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAÇOES

2.1 - São obrigações dos Participes:

1. DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA MUNICIPAL

a) publicar o respectivo extrato da parceria N° meio oficial de publicidade da administração
publica, contemplando neste a designação do gestor do Termo de Colaboração;

b) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, sendo Que.a
i1urniroi••tr••çJ:u ~úuli\;CI~trd vi:llt::l-:>tl!uu d~UjU l~lJ\iw UI! ttnCtlirOl>,uditl!:JdrlJUll)~dlt:f1cidou
nrmar parcerlas com õrg<'ios 0lJ entidades que se situem próximos ao local de apllcaç<'iodos
recursos;

o) emitir relatõrio técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter á comissâo de
monitoramento e avaliação designada:

d) realizar, rlilS ~rcarjas c::;m \'igOn~<l~tJpcriora um .]t:o, pcs::;uls.:lde: satisfa~c :::emos
beneficiérios do pleno de trabalho e utilizar os reSlJltadoscorno subsidio ne avaliaçáo da pan:eria
celebrada e do CtImprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das
metas e atividades definidas;

e) designar um gestor da parceria:

1I,\ISE".RlO CM.IRlJRIC-e\I'1l ,\1 •••\T.o\I(INl~..,[ 1)0 ll'RI'iMO
R,•• lJ;n~"'."~,321111l4"r •• ,1.""'.çik<-"C I C~r~~,l~Ió."'")'fo>n,"~'-'" li 1~~~.70""r r,••.• ,~~i••~~1~~~

".., •••.h"h".nor .,nl>nr,u_",.~"d"



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEmJRA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEQue

f) na t>ipó\ese de ':I gesto!" da parceria de'xi'.!' tle ser agenle pUblico ou ser lotado em outro 6rgao Q'J

entidade. o administrador público deverá designar novo gestor. assumindo. enquanto isso não
ocorrer. todas as obtiqacões do Qestor. com as respectivas resPOl'lsabilidades:

g) manter, em seu sitio oficial na intemet a relação das parcerias celebradas e dos respectivos
planos de trabalho, até cento e oitenta di~ após o respectivo encelTBmerrto;

hl instaurar tomada especial, ante a constatação de e'Jidências de irregularidades na execução do
objeto da parceria;

I) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade tecnica e operacional
da organização da sociedade civil foram avaliados e são compativeis com o objeto;

j) aprovação do plano de trabalho;

KJ lomecer manuais especlflcos de prestaçao de contas as orgamzaç.óes da SOCIedade CIVIl por
ocasiao da celebração das parcerias, infonnando previamente e publicando em meios oficiais de
comunicação às ref6ridas OfganÍ2aÇÕ8s ev&olUais a"erações no seu conteúdo:

I) <Ipteseotar tennp de ampréstimo e cess;\o dos bens, rn<lteri<lis OUobjetos Que setâo $ubmell(lÇls ti
O:ganio:açãc d<l Sociedade Ci'•.;l. a qual ~c .•.crá cc:t'1icar o recebimcnto de::l:::;. <l5Sumind" "
compromisso de devolução no estado inicial. se for o caso;

m) indicação expressa da existência de prévia dotação otÇBmenti'iria para execução da parceria;

n) demonstração de que os objetivos e fin~Hd~de::l institucionais e " cape.cid~de técnica e
operacional da organização da sociedade civilloram avaliados e são compatlveis com o objeto;

ol emlssao de parecer Jurldico do órgão de assessoria ou consultoria jundlca da admlnistraçáo
pública acerca da possibilidade de celebração da parceria;

p) fornecer plataforma eletrônica paf3 a prestação de contas e todos os aios que dera decorram,
permilíndo a \lísuf'lli.l<l';~O por QU1'IQuer ;nle..-eSS'ldo Enquanto n1l0 for implementada ~la
Administração Publica a plata/orma eletrônica. as prestações de conta se darão por meio fisico.

11- DA ORGANlZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) apresentar prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Colaboração;

bl divulgar na internet e em locais visivels de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em Que
exerça suas ações banners que apresentem todas as parcerias celebradas com o poder público.

contendo. no que CO\Jber, as infOfTIlaçàes requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei n"
13.01912014 e serviços disponibilizados pela organização a oomunidade através deste Termo de
Colaboração;

cl dar livre acesso aos servidores dos óroãos ou das entidades pUb~cas. do controle interno e do
Tribunal de Contas correspondentes aos .processos. aos documentos. às Informações referentes
aos instrumentos de transferências previstas peJa lei N° 13.019, de 2014, bem como aos locais
de execução e guarda do objelo;

K~l ••••r .-\Rl(l ( ..\l\.lf>ORll:.("' r.n \1 ('.\T ,\Rlr>;I'•.••.•F no llIRI"'MO
RUAlli<"'''dr<d. no 1 li." •.•,.!••....•dÇ';C~_!>C CCF ~~.Jl~."OOI ~"n~,..r.5~- 3~.;,!::'l4 I 1.•".<,,;; ~~ )j.~ IK!.

"."" ~.)nur:"'d",I>,,,,U." ~,,,',br



. "..
~

ESTADO DE SAJ\.'TA CATARINA
PREFEITIJRA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRITARtA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

d) zelar pela Integridade flsica dos bens, objetos e materiais cedidos a lÍtulo de comodato,
inclusive no Que diz respeito às de!lpt!sas com manuh:mção. limpeza e 'eparos, QUando for o ca!lO.

e) responder el(c1usivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários. tiSCllIS e
comerciais relaCionados ã execução do objeto da parceria, não ímpNcando responsabilidade
solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organizaçao da sociedade
Civil em relação ao relerido oaqamento, os ônus incidentes sobre o obieto da oarceria ou os
danos decorrent8S de restrição:i sua execução;

f) disponibilizar ao cidadão, na sua pagina na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta
ao Tenno de Colaboração. contendo o mesmo de fosma integral. aSliim como o plano de trabalho;

g) Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permenenlas com
recursos provenientes da celebração desta parceria, o bem será çravado com cláusula de
inalienabilidade, e ela deverá lormalizar promessa de transferência da propriedade â
administração publica ou outra pessoa juridica de igual natureza que preencha 05 requisitos
desla Lei e cujo objeto soda! seja, preferencialmente, o mesmo da organização da sociedade civil
na hip6t0GS de sua 'lxtinção:

h) Manter inslalaçães, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o
d",.c:"nvolvim ••l'lto d;:ls a1ividad".c: nu rroj"lo<: pr"vic;.tC'5 na paro;,.rilI e I) cumprimento d".c: m",tao:;
estabelecidas.

cLÁUSULA TERCEIRA. DOS REQUISITOS

3.1 • Pala ÇlO!",brflyão ou Tt:frno Otl CulauUli:lI,'iliu, a olyanilayãu da sulitloau", çlyii dtl~'" COlflprO\li;lr:

1- objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevência publica e social:

11- escnturação rontãbil de acordo com os princlplOS fundamentais de contabilidade e com as normas
Brasileiras de Contabilidade;

111- ~r nu mínimo, , (um) dno lit;: ",~isl ••llcid, L;ulll U1d.."llu "livu, WUlnIJfU~"o.Io:l por ",eio w <iU(;l.UIlt;:IIi.dc,;dO

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurldlca _
CNPJ;

IV - experiênçia prévia na rear!l'ação. com efetividade, do objeto da parceria QU de naturela semelhante;

v - possuir instalações. condiçôes materiais e capacidade lécnica e operacional para o desenvolvimento
das atividades ou projetos preVlslos na parGerra e o cumprimento das metas estabelecidas.

3.2 - Para celebração do Termo de Colaboração, as organizações da sociedade civil delJerão apresentar.

R-\lSr"R10 ('\MfI(JRll'.C\I'fT'\l C \ I,\I\JN[ •••~[ DO llIRJ~"H'
l"u (ljn~"'''<T''. JlO I I,",,"'d .•• ,"'~l"lk••- 'te I C~r ~~.31."''''W)I fon~, -5..;t~~~,,1.i'\lI<.lI f .•" .;;~~.J;".~.l~l~
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ESTADO DE SA.'ITA CATARINA
PREFEIl11RA DE BALNEÂRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEQUe

I - certidóes de regularidade fiscal, previdenciâna, tributéria. de contribUições e de dIvida ativa
municipal:

li - certidào de e.istência jurídica expedida pele cartório de registrQ civil ou cópia do estatuto registrado
c dc cvcntl:ais alteraç.:lc:; .:ou, tr<itanc ••. :ie d.<. :;~clcd.:ld,:; c.Jc~orati' •.a, Cl:l:"Jdã.::.~m;:;nf;c;)du llrr~tida p••r
junta comen;Jal;

Ilf - côpia da ala de eleição do quadro dirigente atual:

IV - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade. com endereço. numero e órgão e)(pedidor da
carteira de içlentidade e numero de reglslro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secret<lria (la
R"c.al", r"d ••rôl do Ciô5if - Rrc d-a ca;:ja UoT; daI.:;;,:

VI - relação nominal da equipe ~xeC\ltota com endereço residencial. e numero do registro no Cadastro
de Pessoas Fisicas - CPF;

VII • COmprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado:

CLÁUSULA QUARTA. DA EXECUÇÁO

4.1 • O presente Termo de Colaboração devera ser executado freimente pelos participes, de aCOfdo com
as cláusulas pactuadas e as normas de regência. respondendo cada urna pelas consequências de sua
inexellUçào lolal ou parcial.

4.2 - N<I hipólese de Inexewçêo por cuipa exclusiva da org<lniza~o d<l socitldade civil, a adminislraçào
públ:C<l poCcrá. cxdu~ .•.a;ne:1tc p:mJ nsscgum~ o il.!cr.d:mento de selViços essenciais j populo~o. por
alo próprio e independentemente de autorização judicial. a fim de realizar ou manter a execução das
matas ou atividades pactuadas:

I • r€l!Dn1ar os bens públioos em pod&r da organizaç:io da sociedade civ~ parcairll. qUlllquer que lanha
sido a modaiidade ou liwio Que concedeu dlHlilOS de u~o de tais OtlnS;

U - assumir a responsabmdade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no
caso de parnlisação. de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação
de contas o que tal e)(eeutado pela organização da sociedade civil até o momento em que a
administração assumiu essas responsabilidades.

cLÁUSULA QUINTA. DA VIG~NCIA

5.1 • O presente Tenno de Colaboraçâo vigetá conforme prazo previsto no ane)(o Plano de Trabalho para
a consecução de seu objeto.

5.2. Toda e qualquer pt"OfTU9ação, inclusive a referida no item anleriOf, deverá ser formaHzada pc!" termo
de prorrogação. a ser celebrado pelos participes antes do termino da vigência do Termo de Colaboração
ou da última dilação de prazo. sendo e)(pressamente vedada a celebração de termo aditivo com
atribuição de vigência retroativo.

1I.~I."L-\IUOCAMBURll..LU'11 \\ C\l.-\lllNl, ••I.I}() TlJH.J,>"'U
Ru~ lJjJl~nur<~.J10 I f;~rn"d" ".""~' _ "C I ("r ~~JJfI..<Q<)I f.,"~:'55 I':' n"'':'.':'\1''-"1 Tr., .•;; r H~- llU •
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ESTADO DESA..\ITA CATARL••..•A
PREFEITIlRA DE BALNEÁRIO CAMBORlÚ
SECRETARJA DE EDUCAÇÃO. SEQUC

5.3 • O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, medianle
lermo aditivo .

cLAUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 • A prestação de cootas apresentada pela organização da sociedade civil, de..•.erá conter elementos
Que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou conduir Que o seu objeto foi executado
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a camprovação do
a!c~m~ das metgs e dos ~sutl3doz espendos. a:é o ?~fcc!o de que tr:313a ?rest3ç30 de comas. :;!
exemplo, dentTeoutros, das seguintes infonnaÇÕ6se documentos:

I - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

11• relaçfio de serviços prestados. bens adquiridos. produzidos ou construIdos. Quandofor o caso; e

UI• comprO..•.ª~D, através tle Rstade presenç;t ou outros me.ios,do p(JbtiçOatingido. \reinado ou
cap:'lcit<l:l~.quando for c caso.

S I. A organização da sociedade ciVil prestará coolas dos reaJr50S recebidos no prazo de até 30 (trinta)
dias a partir do térmIno da viglIncia da parceria ou no final de cada mêS, se a duraçAo de parceria exceder
um ano.

S 2" A organização da sociedade civil devere seguir as orientações COlltidasno manual de prestação de
contas Quedeverá ser fornecido pela administraçao pública.

~ 3" Serão glosados vaiaras relacionados a metas e resultados descumplidos sem justificativa suficiente.

g 4" 05 dados financeiros serão analisados com o intuito de estabel~ o nellO da causalidade entJe a
receita e a despesa realiza(\a, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

9 5" A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.

& 6" A prestação de comas da parceria observara regras especificas de acordo com O monlante de
recursos públicos envolvidos, nos lermos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme
previst.ono plano de trabalho e no lermo de colaboração.

6.2 • Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrOnica prevista, desde que possuam
garantia da origem e de seu signatério por certificaçao digital. serao considerados originais para os efeitos
de prestação de contas.

Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos. contado do dia útil subseQuenle ao da prestação de
contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais Quecompõem a prestaÇào de
contas.

6.3 - A Administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados
internamente. quando hou..•.er:

1I.'\l••••L\K1UC.••...,IIOl{ll~.L\I'r1._\ll.\t.\];IM~~1 nu IUR1"MO
Ru~lli"~",~,,.~.~10 I 11";"0 d~.'~(<k~- 51: I tcr Hh..HS.900 I fone,,I""s 4;311>'.7Ust [ r-n: +')3 P 3J,,;:.lh1b
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

11- nos casos em que nao for constatado dolo da organização da sodedade civil ou de seus prepostos. sem
prejulzo da atualização mooetária, impede a Incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente
apurados, no per/mio entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a
apreciaç:jo pela administraçé'iopUblica

6.6 - As prestações de contas serão avaliadas:

I- regulares, quando expressarem, de forma dara e objetiva, o romprimento dos objetivos e metas
eslabélecidos no plano de trabalho;

li - regullilfes co.mre~lva. quando evidenciarem impropriedadl;i ou qualquer outra falta de naturel8 formal
que não íesuli.e em dano ao erário;
111-irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de pl'l!star contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e melas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão i1egltimoou antieconómico;

d) desfalque ou desvio de bens ou valores públicos.

6.9 - O administrador pUblico responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou pclf
omissão em relação à analise de seu conteúdo, sendo permitida delegação a autoridades diretamente
subordinadas. vedada a subdelegação.

6.10 - Cuando a prestação de contas for avaliada çomo irregular, após exaurida a lase recur$al, se
ma:-:t:d;1;1 dcds~o, ;:;. c:-gsn!z.1ção d.J s;:;.clcdadc C:vll podcr.i solicitar autortza~o p.:Ira que o
ressarcímet'1to ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público,
mediante a apresentaçao de novo plano de trabalho. conforme o objeto descrito na oarcerla e a área de
atuação da organização, cuja mensuração ecoo6mica será reita a partir do plano de trabalho original,
desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

cLAUSULA S~T1MA- DAS ALTERAÇOES

7.1 _Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidilmente
just!tlcal:ta e rormulada, no mlnlmo. :1U(mnla) !lIas antes dO seu lérmJno, e após o cumpnmento das
demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vig!ncia do
presente Termo de CoIaboraçilo.

7.2 _Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alleração da natureza
do objeto.

7.3 - t obrigatório o aditamento do presenle instNmet'1to. quando se fizer necessária a efetivação de
ai,Elfêlf,;Ó••f> qUEllenham pol ObjeoUvo8l'om.,f.ê,:;o- o prazo d., vig(,ncia do Termo de Colaboração.

cLAUSULA OITAVA- DAS VEDAÇÕES

8,\L"'B.RIO CAMRORIU-e..\PIT,\L CUARIN[N.,E DU TURI'.~IO
R••.•[Jiun •.••."'" 3161 S.im> d•• "õ.ç{ •••••_ se IC~ 1I!i.3J1j..'lIJoJI fnn", -s.; ~7n~;.7()1l.f I F.", "5~H J3t>1.182t>
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ESTADO DE SMITA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

11- nos casos em que não for constatado dolo da organiZação da sociedade civil ou de seus prepostos. sem
prejulzo da atualização monetária, impede a Incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente
ilpurados, no perfodo entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a
apreciação pela administração publica

6.8. As prestações de contas serão avaliadas:

1- regulares, quando expressarem. de forma dara e objetiva. o cumprimento dos objetivos e metas
el!olabelltCidosno plano de Irabalho;

11- reguli'lres CO,mre~alva. quançlo evidençiarem impropriedade ou qualquer otJlriJ falta de fJat\Jreza formal
que não resulte em dano ao erário;
111.irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão lIegltimo ou antieconOmico;

d) desfalque ou desvio de bens ou valores pub~cos.

6.9 - O administrador público responde pela decisáo sobre a aprovação da prestação de contas ou por
omissão em relação ã análise de seu conteúdo. sendo permitida delegação a autoridades diretamente
subordinadas •.•••edada a subdelegaçào.

6.10. QUilondo a preslaçáo de contas for avaliada como irregular. após exaurida a fase recursal. se
m;;l~lid.. ;l dcc:~c, •• c:;<:n:~~'-i d.. ~vcledade clvll poderá so!lcltar atr.0rtz3~o p<lra que o
ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse publico,
mediante a apresentaçAo de novo plano de lIabalho. conforme o obielo descrito na parcerla e 8 área de
atuação da organIZação. alja mensuraçáo econOmica será feita a 'partir do plano de trabalho original.
desde que não tenhil havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integl"lll dos recursos.

cLÁUSULA SI:TJMA. DAS ALTERAÇOES

7.1 _ Sempre que necel'osârio, medlanle proposla da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamenle
Justlflcaaa e TOrmulaáa, no mlmmo. 30 (tnnta) alas antes ao seu termino, e após o ClJmpnmento das
demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do
presente Termo de Colaboraçao.

7.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com a~eraç.ão da natureza
do objeto.

7.3 • É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efeliv8ç8o de
aiiera~ •••. quittl!lnh.:onl por objEltillO as nll:H<li>o- o prazo dtl vigência do Termo de Colaboração.

cLÁUSULA OITAVA - DAS VEOAÇÓES

aAI.~L\RIO CAMRORIU-4.:.\l'ITAL C\l,\RIND,~f [lO TUIU~Mtl
Ru lJin.m.,u, no I 8.irro d•• Naç"...._ se I CfP lI8J}Il-'IOO I f""r:.» n 3lt>1.1lJIl.I I f." "55 U l3t>71flU>
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITIJRA DE BALNEÁRIO CAMBORlÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

8.1 _ I:. vedada a eXeaJçao de atividades que tenham por objeto, envolvam OIJ incluam, direta ou
indiretamente:

I _ del~açãQ das fun~ de r~t1leção. de lisctl~LBçêO.do el(erticio do poder de policia ou de outra!>
iiUvidadas a",c1usivas do Estddo;

11_prestação de seMços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelhe administrativo de Estado.

111_utilizaçãodos recursosf1sicosem dasalDrdo com o PI.mode Trnbalho.

8.2 _ Ficarâ impedida de celebrar qualquer modaUdade de parceria pravÍ$la nesta Lei a organização da
5ecíe::!a::!c el'.oi!q:.tc:

I _ não estela regularmente constituida ou, se estral'lCjeira, não esteja autortzada a. funcionar no
território nacional;

11• esteja omrssa ne aever de prestar contas de parcena anteriormente ceieDmda;

1lI_:onha c.omod!:igente membro da Pedcr ou de ~.~inlst6rlor'::b!!:::o, cu d:ngcntGdu ór';~o ou ün:!::!:lde
da administração pública da mesma esfem governamenfal na qual serã celebrl'lda o termo de
colaboração ou de femenlo, eslendendo-se a vedação aos respectivos c6njuges ou companheiros,
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o segundo grau;

IV _tenha tido as contas rejeitadas peia administração publ\ca nos ultimos cinco anos, exceto se:

a) for sanada a irregulandade que motivou a rejeIção e qUItados os débitos eventualmente
Imputados;

b) for reconsiderilda ou revista a decisão pela rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

v _tenna siGOpunida com uma da;;;se9ulr,t~ &anç6eõ,velo perlodo que dJr••r a penalidade:

a) suspP.nsAoda participação em licilaçJio e impedimartlO de contratar com a adminislrll.çAo:

b) dedaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

c) execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as normas da lei 1ederal
13.01912014 ou da legislaçao especifica e receber como sanções: advertência, suspensAo
temporária ou declaração de rnrdoneidade,em qualquer esfera da Federação;

VI _ lenha lide contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação. em decisão irrecorrlvel, nos úllimos 8 (oito) anos;

VII- tenh3 entre seus dingentes pessoas:

1I."I..•••f_"RILl CAMlh"lRlu-<:.\rl I AI. e,\T,'t,fIlNI's"r no TURI~"\()
RuaUln.•m"r••,)lU I li.•i•••> d.~N.~ii~~-se I C~p~B..:nb.9('(I I f,,,,~:.55~;' 3::b7.1ll1'l I f .•." -~~~.,.lll>7l~!b
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defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podando a
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalldade.

9.2 • Prescreve em cinco anos. Contados a partir da data da apresentação da prestaçào de contas, a
aplicação de p6nalidada dSCOIT6flte de infração relacionada à Sl(scuçao da parceria.

9.3 • A prescrição será interrompida com a edição de alo administrativo voltado li apuração da infração.

cLÁUSULA Dt:CIMA - DA. DENÚNCIA E DA RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Colaboração poderá ser:

1~ denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsáveis somente pelas obrigações e
auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o
prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção,
observando a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação
de órgão encarregado de assessoramento juridiCO integrante da estrutura da administração
publIca;

11 _ rescindido, independente de pl"êvia notificação Ol.l interpelação judicial ou extrajudicial, nas
seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Tranalho;

b) inadimplemento de qUl'lisQuer das clâusulas pactuadas;

c) const.ataçâo, a qualquer tempo, de fl'll!ldade ou inCOlTeção em Qualquer documen\o
apresentado; a

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstãncia Que enseje a instauração de Tomada
de Contas Especial.

cLAUSULA DE;:CIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

11.1 - A eficâda do presente Termo de Colaboração ou das aditamenlos que impliquem em alteração
ou ampliação da exeQJção do objeto desaito neste instrumento, fica condicionada .ti publicaçao do
respectlvo extrato no Olârio Oflcial do Municipal a qual deveré ser prOVidenciada pele administração
pública no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS COND1ÇÓES GERAIS

12.1 • Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I _ as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por correspondênda
ou e-mail e sarno consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

8AL'ir,'\l\I() CAMllORJt:-C~p[T.\r Co\T.-\RINr"<,E [lO TUR.r<,MO
[{U~ tJin.nl=:~, 310 r B.m" 014'N~ç""" _ se I C~r SM3~,"-'lOOI F,'M: +5,;~~nt,.7.iOM I fn: .;; 4733~";'.IB2b
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PREFElnJRA DE BALNEÁRIO CAMBORJÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

11- as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via e-mail não poderão se
constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo
de cinco dias; e

111- as reuniões enlfe os representantes aedendados pelos partIcipes, bem como quaisquer
ocorrências que possam ler implicações neste Termo de Colaboração, serão aceitas somente se
registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

a..AUSULA D~CIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - Sará competenle para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de ColaboraçAo, que
não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Balneário Camboriú - SC,
C'::'1llrenúncia expressa a outros, por mais privilegiados que for",lll.

13.:! _ E, por assIm estarem plenamente de acordo, os participes obngam-se ao total e irrenunciável
cumprimenlo dos termos do presente instrumento. o qual lido e achado conforme. foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor e forma, Que serão assinadas pelos participes, para que produza seus
juridicos e legais efeitos, em JuIzo ou fora dele.

Balneário camboriú, 16de Dezembro de 2020.

IIe1nizeçáoda sociedade civil

,
Assinatura do repre~ante leyal" ministração pública municipal

Rosangela Percegonil Borba
O"e1"",.genlillo C<>40fi0dOda
S«",tan4 M~"odptllll! ~1I_çto

14 ~4W20 ~

1I,\ll\E.AJ.aOCAMnORIl,;-c.'U'I1.\l c HARIND; ••r DOn;RJ~MO
R" .• /lio .•", .•r•.•, no I R.irra d••• I'.'.•ç••••, - <;C I C"p !lK.~~1I-'IOOI r,'M: ''i~.7 n~7.70fl.l I f .•" .;, 4? }3~~.JII2ll

"'.•••.,•.~.I"u•.•O<.IIlt>nTl",'q:"v.~r



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNIClplO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇAo POR DISPENSA. SEDUC N 001/2020

o Município de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Educação, considerando o
interesse público e relevância social, toma público a assinatura do Termo de Colaboração
PMBC ND 001/2018, com a Centro Educacional Vianna de Carvalho. entidade sem fins
lucraUvos para prestar atendimento educacional à crianças carentes de 3 (três) meses 5
(cinco) anos, 11(onze) meses e 29(vinte e nove) dias, no valor de R$ 2.957.808,00 (dois
milhões novecentos e cinquenla e sete mil e oitocentos e oito reais) divididos em 12
(doze) parcelas, e o prazo até dezembro de 2021, a ser repassada conforme critérios do
plano de trabalho em anexo ao termo.

Balneário Camboriú (SC), 16 dezembro de 2020.

Rosang-éla Perceg a Borba
Secretária de edí cação

ea"'eano C¥11b<::fi1l- C&pt'.••1Cal8tir>efl$C do Turism<l - CNPJ 83.102.28510001.(17
Rua Dilamarc.il, 32Il_Paço MunlciPaI- C€P 6633&-900- (.•7)3267.7000
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c.omunlt~óas por Santa C~tarma Assistentla Familiar.
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