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1 - DADOS DA MINUTA 
Numero do Termo - FUNDO 

TERMO DE FOMENTO FuNDEMA 01/2021 
1.1 -SecrTfarja ou Funde; — — 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ' FUNDEMA 

ESTADO DE SANTA CATARINA '`N 

111 13 019/2014 	
6.  P ÁG 

O 
PR E FEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 	

(
..  

viw 	‘( \() 1)1 	fA iktri ti 	/Hl 	\I! 24 	  

9;92  

• • 

Número do Termo - MUNICIPIO 

1.2 - Gestor da Parceria — 
Tatyano do Oliveira garbosa 

_ 1.4 - Forma de Divulgação da Parceria: 
E :a zie ,a ,--arrento 

• Inextgibilidade 
,,-)e-s 3 

i.3-DMa: 
18/03/2021  

1.8 Instr-thniiio de Parceria: 
• Termo de Fomento 
O Termo de Colaboração 
C.3 Acordo de Cooperação 

• 
1 6 - IDEN TIF /C AÇA° DO OBJETO: 
I estagem e Mil n,zação de doenças infecto-contagiosas para os animais acolhidos no abrigo e 

• construção de z.éis- i! especifico para quarentena. 

1.8 - CARIMBO 
FUNDO OU SE ETÁRIO 

ASSINATURA GESTOR DO 
1.7 - CARIMBO E ASSINATURA GESTOR DA 
PARCERIA 

LICtr1,1- t:»Afra' 
Taty ne de O. Barbosa 
J mao a de Parceria FUNDO» 

30167- coam 0902418  

2 - COMISSÃO DE SELEÇÃO 	  
2.1 - Analise da Forma de Divulgação da 
Parceria: 
, Aprovado 

:2 Aprovado com ressalvas 

4111
Reprovado  

2.3 - Observações: 

2.4 - Assinaturas 

Man 	#114rita oLenzi 
502551843 
eio Ambiente 

2.2 - ASO 
O Aprovado 
O Aprovado com ressalvas 

vado 

Instrumento de Parceria: 

SAL NEÁRIO CARMO). CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
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• PREFEITURA 
BALNEARIO 

Se/ CAMBORIU 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
LEI 13.019/2014 

FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DF. MINUTA - Decreto 8.489/2017 Au. 24 

I_ 

3- SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA  
I 3.1 - Análise da Forma de Divulgação da 3.2 - Análise do Instrumento de Parceria: 

Parceria: 	 c) Aprovado 
O Aprovado 	 O Aprovado com ressalvas 
O Aprovado com ressalvas 	 O Reprovado 
O Reprovado 
2.3 --Observações (Caso conclua pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, 
deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal. 
justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão - Art 35, § 2o da Lei Federal 
1.019/2014) 

3.3 - Assinaturas 

4 - SECRET ARIA DE ARTICULAÇÃO  
1 4.1 - Análise da Forma de Divulgação da 

Parceria: 
ip• O Aprovado 

• C Aprovado com ressalvas 
ID Reprovado  
4.3 - Observações: 

4.2 - Análise do Instrumento de Parceria: 
Aprovado 

C Aprovado com ressalvas 
C Reprovado 

1 

4.3 	- Assinaturas 

BALNEÁRIO CAA4BORIÚ- CAPITAL CATARINENSE 00 TURISMO Hua Dinamarca, 320 j 
Bairro das Noções. 5C I Cep 88.338-9001 Fone: +5547 3267.7084 1 Fax: +5547 3367.1826 wvar.belnearIocameoriu.sc.gov.br  
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BA cis  cAtmle..4.112 

HngtvIt 	RIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA - Decreto 8.489/ 201 - .1/2 44 24 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIU 
LEI 13.019/2014 

5 -  PROCURADORIA 

I

5.1 - Análise da Forma 
Parceria: 
O Aprovado 
O Aprovado COM ressalvas 

1  0 ReprOvad0  
5.3 - Observações: 

5.2 - Análise do Instrumento de Parceria: 
Li Aprovado 
o Aprovado com ressalvas 
O Reprovado 

6.3 - Assinaturas 

• 

O o 

de Divulgação da 

aula 	• 



• 

cy 

p ANG 
o o 

Por respeita à. vida - 

Ao SR. Secretário (a) 

A ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS — AVIC PRA, 

associação civil de caráter sócio-ambientalista, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 
sob n. ° 06.156.776/0001-81, com sede na Rua José Alves Cabral, n.° 104, Bairro 
Nova Esperança, nesta cidade, vem através desta solicitar o Convênio para Controle 

• 

mais rigoroso das doenças infecto contagiosas, visto que a demanda de animais 
acolhidos vem sendo cada vez maior e a proposta da ONG em acordo com a PMBC é 
manter em nosso município o Bem Estar animal e da população com rigoroso controle 
de zoonoses e demais doenças que possam acometer sua população animal, para 
tanto segue Proposta de Plano de Trabalho com a finalidade de suprir um pouco mais 
da necessidade de testes rápidos a animais recém acolhidos para segurança daqueles 
que também já vivem em no centro de acolhimento e em grande parte já idosos que 

precisam de imunização e segurança em saúde. 

At,te 

• 	Balneario Camboriu, 8 de março de 2021 

Presidente Ong Viva Bicho 
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CAMBORIU 
~SM 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA 	  

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - Lei Federal 13.019/2014 

1 — na/ruímo' ar, — 

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: 

Associação Viva Bicho de Proteção aos Animais de 
Balneario Camboriu 

1.2- CNPJ: 

06.156.776/0001-81  

13- ENDEREÇO DA OSC: Rua José Alves CabraL,I84- Nova Esperança 

IA- CIDADE: 
Balneario Camboriu 

1.5- U.F: 

SC 
1.6- 	DATA 	DE 
CONSTITUIÇÃO: 
20/11/2013 

1.7- DDD/TELEFONE: 07 984125674 

IS- E-MAIL: vivabiebo@vivabicho.org  

L9- SITE: E. 

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): 

Beatriz Pereira Machado 

1.11- CPF: :042.459_519-23 
1.12- CI./ÓRGÃO EXPEDIDOR: :SSP/PR 

. LIS- ENDEREÇO(P 	ate): 

Rua Nova Iguaçu, 041, casa 3 

1.10- CIDADE: 
Balnearia Lamberia 

LIS- U.F: 

SC 

116- CEP: 
88336-250 

1.17- DDD/TELEFONE: 07 997598887 

1.18- E-MAIL: angelusebta@botmail.com  

139- SITE: 

2 - DADOS AI uAL,wainn 1.24.1., nana anal A ....... 

2.I-NOME COMPLETO 2.2-CPF 23-RG/ÓRGÃO 
EXPEDIDOR 

2A- ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Beatriz Pereira Machado 042.459.519- SSP/PR Rua Nova Iguaçu,041 

Presidente 
23 

Fernanda Testoni 032.440.989- SSP/SC Rua 2500, n. 200, apt. 703 

Vice presidente 
32 

Patricia Aparecida 752.797.380- SSP/RS Rua 51, n. 30 apt01 

Hoffineister Ferreira 34 

Tesoureira 

Marcia Neves 568.164.309- SSP/SC Rua 3800,78 

Secretária 
30 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURLSMO 
Rua Dinamarca, 320 1 Saint. das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 1 Forte: +5547 3267.7084 1 na: +5547 3367.1826 VI Vali .1)a I ne a rioca mboriu.sc.gov.br 
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PIRETEITDRA 

BALHEARIO UNE" 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA 

    

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - Lei Federal 13.01912014 

CONSELHO FISCAL 

Marianne Garcia Rodrigues da 070.762.449- SSP/SC Rua 3000, 793-centro 

Silva 50 

Rua presidente 

Clarissa Knabenn 020.402.169- SSP/SC 
Getulio,100- casa 44, 

36 várzea do Ranchinho- 
Camboriu 

Maicon Danilo Scatula Aviles 
004.711.269- 

77 SSP/SC 
Rua Moscou, 116, bairro 
Santa Regina- Camboriu 

3- DESCRIÇÃO DO PROJETO. 

3.1 - TITULO DO PROJETO: 
Imunização e testagem de doenças infecto-contagiosas para os animais 
acolhidos no abrigo e construção de um canil especifico para quarentena 

3.2 -PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

Inicio: março de 2021 

Término: fevereiro de 2023 

3.3- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O presente termo de Fomento tem por objeto viabilizar o convênio nos termos Da lei 

13.019/12004, com o fim de prestar subvenção social para fins de ampliação do controle de doenças infecto contagiosas e imunização com 
vacinas e anti parasitários transmissores de doenças contagiosas (carrapatos) em cães e gatos de rua e oritmdos de maus tratos, ainda 

construção de um canil especificopara quarentena dos recém acolhidose c infectados cm estado de vulnerabilidade. 

3.4 - LOCAL E HORAR1OS DA EXECUÇAO DO PROJETO: 
Sede da Mal/dano ond se localiza o abrigo, em horários de atendimento das 8 da manhã as 17:30. salvo casos urgentes em horário 

ampliado. 

BALNEÁRIO CAMBORIO- CAPITAL CATARINENSE 00 TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 CepfP3-338-900 1 Fone: +5547 3267.7084 1 Eu +5547 3367.1826 wrine.balneariocambonu.sc.gov.br  
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PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - Lei Federal 13.019(2014 

2'REFF.9T11.1.Rók 

BAINEARIO 
CÂMBORIO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA 

PW10
0,,\ . 

) .-ç 	, o g 

- descrig3o do objeto a ser executado e ser deka/Jumento, justificativa  e interesse público relacionados à parceria, indultado a 
população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexo com as atividades ou metas da parceria: 

O objeto do presente Termo de Referência que embasara o convênio a ser firmado, tem por objetivo possibilitar • ampliação do 
programa de vacinação para imunização e listagem rápida de doenças infecto contagiosas aos animais recém chegados ao abrigo que 
clinicamente apresentem suspeita, ainda controlar os parasitas que carregam doenças contagiosas e a construção de um canil 
especifico com baias individuais para os recém chegados clinicamente suspeitos aguardarem o periodo de quarentena. Os trabalhos 
deverão ser realizados observando todas técnicas e procedimentos a resguardarem os animais de tratamentos cruéis, devendo 
observar as legislações de proteção aos animais Artigo 225, r da Constituição Federal . Decreto — Lei 24.645/1934 e Lei 9.685/98, 
além de todas as demais legislações pertinentes. 

A medida tem por interesse público evitar o descontrole de doenças e contágio de animais oriundos da rua e de maus tratos por. além 
de viabilizar o tratamento por mediações necessárias e adoção daqueles que recolhidos, após os devidos procedimentos veterinários, 
forem destinados a tal Dm. A medida pretende eliminar ou reduzir a ocorrência de zoonoses e disseminação de demais doenças que 
possam decorrer da falta de imunização de animais de rua e refletir consequências sobre a saúde pública. 

4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, preciso e 
detalhado o que se pretende realizar ou obter 

Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou atividades, 
devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas  

4.1 — META 4.2- 
ESPECIFICAÇÃO/ 
LOCALIDADE 

4.3- INDICADOR MICO 4.4- DURAÇÃO 

UNIDADE QUANTIDADE INÍCIO TÉRMINO 

Construção de um canil 
especifico com baias 

individuais para 
quarentena de animais 

recém acolhidos  

Sede 1  
1 

"f~ Abril
2021 

2021 

Controle, testagem e 
imunização de doenças 

infecto contagiosas  

Sede 175 4200 
Março/ 
2021 

Fevereiro/ 
2023 

43 - Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou de 

alteração da realidade local: 

Meta 1- fotos e notas e recibos 

Meta 2 - Relatório mensal de toda as atividades executadas,com base em prontuários e fichas de controle de entradas 

de animais, relatório veterinário baseado em prontuários sobre vacinação, relatórios e laudo de testagem e vacinação, 

notas fiscais e cadastros de controle 

11111110,30 CAMI301110- CAPITAL CATARINENSE DO 11111151.40 
Rua 01113111100, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cai) 88.338900 1 Fone: +55473267.7084 1 Fax +5547 3367.1826 vúvw.beineariocamboriuseeov.br  
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PEREFE1 11111 À 

BALNEARIO 
~BORO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA 	  

4, 
; ONG -zo  
o• t u 

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - Lei Federal 13.019/2014 

6.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: RS 186.00,00 

6.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

R Ia- yeturscistin 
META  

s. R. ky.....", 1 
MAR 

mus rumam .........._.-- 
ABR 

_, _4,  

MAIO JUN JUL AGO 

Exercício 
2021/2022 

SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

META  MAR ABR MAI JUN JUL 	 AGO 

Exercido 
2022/2023 

DEZ 
DEZ 

NOV DEZ 
'AN 	 FEV 

6.2.1-TOTAL GERAL PROPONENTE: R$ 0,00 

1 ." 1.1.al."J3 Mfl n•sel i ).u. ti .1-4~ ,.... ••.I a %., sat 

7.1-NOME COMPLETO 

a 

7.2-PROFISSÃO 7.3- CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Edna Loreto Nied Veterinária 44 

Ana Paula Delmas Kuster Veterinária 24 

5 — EN.X. V lana..s iin 11.E.,U1 .11-dkJAIJ ,  A.. risova.... ah. a 

8.1-Receitas Previstas 

..... 

8.2-UNIDADE 8.3- VALOR 
UNITÁRIO 

8.4 - TOTAL 

Canil de quarentena 1 13200,00 13.200,00 

Vacinas, testes, antiparasitários 24 7200,00 172.800,00 

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 186.000,00 

8.5-Despesas Previstas 8.6-UNIDADE 8.7-VALOR 
UNITÁRIO 

8.8 - TOTAL 

Material de construção 6.800,00 

BALNEÁRIO CAMBORID- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 

Rua 
Dinamarca, 320 (Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338900 1 Fone: +55 47 3267.7084 1 Fax: +55 47 3367.1826 wambalnearlocambodu.sc.gov  
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Pl2f T-f17111R 
BALNEÁRIO 
CMABC4tRi 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA 	  

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - Lei Federal 13.019/2014 

Mão de obra 6.400,00 

Vacina canina 46 32,39 1489,94 

Vacina felina 22 27,20 652,80 

Teste F1V/FELV 15 72,84 1092,60 

Teste cinomose 35 34,53 1208,55 

Teste parvovirose 35 30,34 1061,90 

Anti parasitário 22 77,01 1694,22 

83.1-TOTAL GERAL DESPESAS: RS 186.000,00 

9-OBSERVAÇÕES GERAIS 

10 — DECLARAÇÃO 

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

a) Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são 
membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 
13.019/14) 

b) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 
13.019/2014. 

c) 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. 

d) A organização não tem dividas com o Poder Público; 
e) Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, 

tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em 
nenhuma das vedações legais; 

f) A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos 
apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de 
residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da 
assinatura da parceira, para fins de conferência; 

q) A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como 

BALNEÁRIO CAMBORII3- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 

RUI 
Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações-SI Cep 88.338-900 I Fone: +5547 3267.70841 Fax: +55 47 3367.1826 www.balnearkicambodusgov.br  
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a FIREf MURA 

~RIO 
CAPABORIU 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA 	  

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - Lei Federal 13.019(2014 

• 

• 

- 19.."1.11.1 In, for x.ax-eneene 

5.1-SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

5.2-UNIDADE 5.3- 
QUANTIDADE 

SÁ - A - Atendido 
NA - Nio Tendido 
AP - Atendido 
Parcialmente 

Construção de canil de quarentena 1 1 

Testagem cinomose, parvovirose, FIV/FELV 85 2040 

Vacinação cães e gatos 60 1632 

Imunização cães contra carrapatos 20 528 

5.5- ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PEIA OSC 
e contrapartida financeira, se lionver) 

5.6-UNIDADE 5.7- QUANTIDADE 

(contrapartida  

Testagem dos animais 85 2040 

Vacinação 68 1632 

ImiinimçNo 20 480 

Canil 
1 1 

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RS) 
6.1- CONCEDLN1 P., ittErix3art) 

META   MAR ABR MAIO JUN JUL AGO 

Exercício 20211 
2022 

17200,00 
SET 

7.200,00 

io4okee 
013T 

umes 

7.200,06 
NOV 

7.208,80 

tutu 
DEZ 

7.288,80 

7280,00 
JAIN 

720000 

7200,00 
FEY 

72911,18 

META  MAR ABR MAIO JUN JUL AGO 

Exercício 2022/ 
2023 

718808 
SET 

7.200,00 

7.2811$ 
OUT 

7.200,00 

7.20008 
NOV 

7100,00 

7/88,08 
DEZ 

710000 

7200,00 
JA.N 

7/00,00 

7.284,08 
11v 

7.280,00 

BALNEÁRIO CAMBOU). CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 

Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cep 83332.-900 1 Fone: +5547 3267.7084 1 
Dec +55 4733614$26 ennis.balnearlocambodu.segov 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA 

IPT2EWIJ1112 A 

BALNaltiO 
CAMBOS)  

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - Lei Federal 13.019/2014 

II 

arpaste, estando dente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a 

administração pública não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional; 

h) 
A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela 
concedente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação; 

i) 
A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais 
e legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às 
convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes; 
A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para 

fins 	
de 	

convênio. 

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho. 

Balnearia Cambaria 08103/2021. 

SAssinatura 	epresentante OSC 

9- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

DEFERIDO ( ) 	INDEFERIDO ( ) 

Balneário Camboriú — SC, 
	de 

Responsável pelo órgão repassador de recursos 

Gestor do Acordo de Coo ra o 

de 2017 

ANEXO 1- Documentação 

Para celebração do Termo de Fomento, as organizações da sociedade civil deverão apresentar: 

1- certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, do FGTS, trabalhista e de 

dívida ativa municipal, estadual, federal; 

BALNEÁRIO CANIBORIO- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 

Rua Dinamarca, 320 1 RailTO das Nações. SC 
1 Cep 8833~1 Fone: +5547 3267.70841 Fax: +55 47 3367.1826 www.balneadocambodusc.goe.br 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
EUUNEAR1O PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CAMBORILI SECRETARIA 	  

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - Lei Federal 13.019/2014 

II - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e 
de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta 
comercial, com no mínimo 1 (um) ano de existência; 

III - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

IV - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB de cada um deles; (declaração abaixo) 

V - relação nominal da equipe executora, com endereço residencial, e número do registro no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF; (Plano de Trabalho) 

• VI - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; 

VII - Abrir conta específica no Banco do Brasil para receber o recurso. (ISENTO DE TAXA); 

VIII - Relatório de atividades desenvolvidas nos últimos doze meses; 

IX - Atestado de funcionamento fornecido pelo Conselho Municipal ou órgão de fiscalização com 
jurisdição sobre a entidade do município a que pertencer a entidade, com data de emissão não superior a 

doze meses; 

X - Cópia do alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura Municipal. 

• ANEXO II- Vedações 

Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da 

sociedade civil que: 

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 

nacional; 

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

BALNEÁRIO CMNISORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações. SC 1 Cep 311.318-900 1 Fone: +5547 3257.70841 Fwec +5547 3367.1826 www.balnearlocambodu.se.gov.br  
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Patricia A. H. Fer eir 

Declaração 

A Sr. Secretária Meio Ambiente 

SR. Maria Heloisa Furtado Lenzi 

Venho através desta declarar que a documentação da Associação Viva Bicho de Proteção aos 
Animais referente a última Assembléia Geral com nomeação do novo Conselho Fiscal 
encontra-se ainda no Cartório de Registro, conforme segue em anexo Protocolo do mesmo, de 

numero 5867. 

Estamos no aguardo da finalização da documentação que segundo o cartório devido a 
Pandemia esta com acúmulo de documentos. 

At,te 

Balneario Camboriu, 08 de março de 2021 

tesoureira 
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Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos 

KAIRA CRISTINA DA SILVA 
Oficial Interina 

•"6-
((‘ 

PÁG 
(-) 

 

RECIBO DE PROTOCOLO 

Protocolo n°: 5867 	Data do protocolo: 12/01/2021 17:08:19 

Apresentante: Associaçao Viva Bicho De Proteçao Aos Animais De Balneario Camboriu 
Natureza: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 10.12.2020 
Documentos apresentados (Data de apresentação): 

2 Vias de Ata de A.G.O. (12/01/2021); 2 Vias de Lista de Presença (12/01/2021); 2 Vias de 
Edital de Convocação (12/01%2021) 

Balneário Camboriú - SC, 12 de janeiro de 202t 

„ 	  Wemngtaflecker Lima 
Escreverite--.,:ib-t-i-.:, ..... 

Oficio de Registros Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos - Rua 1926, 1140, Centro 

Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com  - (47) 2033-2732 
CPF: 086.241.529-25 



CERTIDÃO hl 
oÉsrro MUN 

N° 23133/2Q°21.-i5— 

SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORILI 
Secretaria da Fazenda 

Date 	19/0212021 

Requerente: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE 	Cádiga: 12112:2 
BALNEAR° C 

identifiwção do Contribuinte 

Nome: 	ASSOCIACAO VIVA BICHO DE FROTECAO AOS 	Cactiggic 	12120a 
ANIMAIS DE BALNEARIO C 

Endereço: 	RUA SIRIA. 394- DAS MAGOES 

Municipio: 	BALNEAR° CAMI3ORIU 	 CEP: 	88238430 

CNPJ./CPF: 	C16_156./ ter/0001-31 	 1/F: 	SC 

         

         

• Firtafidade: 
Ens Próprios 

Finandade da Certidão 

    

         

         

         

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

A aceitação desta certidão está condiciarrada à verificação de sua autenticidade na Ir, 	„et. na EEETC~ 
chttp J/www ba I n ea ri oca m b o riu .sc_gav .br>. 

13~0 CRAISORIU,. T&de fevereiro dist 242/. 

Código de Controle da Certidão: 	202123133 

FcÉR certidão terá Validade pelo período de 93 dias 

Certidão emitida gratuitamente_ 



CAIXA 
CAIXA ECONÓWCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	06.156.776/0001-81 

Razão SOCiai:ASSOCIACAO VIVA BICHO PROT ANIMAIS BALNEAFUO CAMBOFUU 

Endereço: R JOSE ALVES CABRAL 104 / NOVA ESPERANCA / BALNEARIO CAMBORIU 
/ SC / 98336-030 

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:05/03/2021 a 03/04/2021 

Certificação Número: 2021030502343757413826 

Informação obtida em 22/03/2021 20:54:03 

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



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

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

Nome: ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CAMBORIU 
CNPJ: 06.156.77610001-81 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 20:49:05 do dia 22/03/2021 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 18/09/2021. 
Código de controle da certidão: ED25.F199.3A16.5A8D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

lliamelrazãasociall: 	ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEARIO CANTBORIU 

agn/CPF:. 	osasanenkoot-si 
(Solicitarrte Ar inscrição no Cadastra de Contribuintes da ICVS/SC) 

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNP., informado pelo solicitante, que não co'ista da base de dados 

da Secretaria de Estado da Fazenda. 
O nome e o CPF ou CNP) informados peio solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do 

portador. 

Ressalvando o direito da Fazenda Estaduai de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado 

que não LU' Lbtarn, na pi 	tente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos trib 	 

divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda_ 

Dispositivo Legal: 	 Lei ne. 3933/56, Art. 154 
Número da certidãcr. 	 Z10140035094300 
Data de emissãos 	 18/03/2.021 21.70.23 
Validade (Lei ne 3938/66; Art. 1.5S, 
modificado pelo artigo IS da Lei n 	17/05/2021 
1.5-510/11.); 

A autentiddade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Esmdo da Fazenda na interne, no endereço: 
htto.rilwanst.sef_sc.gcv.br 

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em. 18/03,(2021 21:20:23 



CERTIDÃO NEGATivA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nane: • :11).11 
	ILVA EICHC DE PRCin,CAC AOS ANIMAIS DE 

	
911". " 

CAMBO= (MATRIZ E FILIAIS) 
CN2J: 0:6_156-775i0001-81 
Certidão ncb: 9693913/2021 
Expedição: 1810212021, às 21:19:10 
Validade: 13109/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição_ 

Certifica-se que ASSOCITA= 	 BICEO,  DE PROTECEO AOS =MIS DE 
Fun-nino  CUEORKE nua= E FILIAIS) • inscrito (a); no CNPJ sob o ant 
06.155.776/0001-81, NÃO cem= do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art_ E42-A da Conaolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°' 12_440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução A~nistrativa na' 147012011 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_ 
Na caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais_ 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
IntoLuet (http://wwx_tst_jus_br)_ 
Certidão emitida gratuitamente_ 

=mima nemmormr 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam as dados 
necessárias à identificação das pessoas naturais e Jurídicas 
-H,adimplantes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença cor dente:ria transitada em julgado ou en 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarias, a honorários, a custas, a 
~Jumentos ou a recair/imantas determinados em lei: ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante a Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia_ 



CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS 

NOME 
07387558930  

Ana Paula Delmas Küster 
Rua Almirante Tamandaré 
n° 333 - apto 802 Centro - 
Rajá 

81062362004  

10670047959  

03728109932  

Edna Loreto Nied 

Danillo Do Vale Oliveira 

Paulo César Paira 

Rua Maria Tereza Vieira n 
147 - apto 101 - Cedros 
Camboriú 

Rua México n° 50 Apto 
103 - Nações - Balneário 
Camboriú 

Rua 1400 n° 1400 - Centro 
- Balneário Camboriú 

Rua Dom Marcos n° 500 - 
Jardim late Clube - 
Balneário Camboriú 

ENDEREÇO 

Márcia Marques 

Jasson Aleixo de Andrade 

Luciano Roberto Cordeiro 
Filho 

Kelly Kristine Kaefer 

Mauri Sérgio da Silva 

VValdevino Nogueira dos 
Santos 

Avenida Geral SM°  - Nova 
Descoberta - Tijucas 

Rua Maria Madalena 
Cardoso Cinha n°100 
-Barra - Balneário 
Camboriú 

Rua Monte Caraiba n° 172 
- Monte Alegre Camboriú 

Rua amador Bueno da 
Ribeira n° 87 Apto 204 

Rua Encano n° 1623 - Rio 
Pequeno - Camboriú 

Rua José Casario Pereira 
n° 553 caixa 1 - Nova 
Esperança - Balneário 
Camboriú 

0777491ml 

13003024818  

06669135955  

03142212043  

58247680934  

84879963968  
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6a ALTERAÇ E CONSOUDAÇÃO DO ESTATUTO DA -ASSOCIAÇÃO 	CH 
DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS- AVIEI PRA; Atos Constitutivos registrados no 
Cartório do Rooistn) do Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Balneário 
CamborKi-SC, em data de 20 de novembro de 2003, sob n.° 01393, fls. 081, no Livro 
008-A, arquivado em Cartório e com o CNPJ OS158.778/0001-8, o seguinte teor 

CAPITULO PRIMEIRO 

DA DENOMINAÇÃO -SEDE -DURAÇÃO E FINALIDADE 

ART1G0 1.. 
A Associação Viva Bicho de Proteção aos Animais, a seguir denominada pela sigla - AVIR PRA é uma 
ASSOCIAÇÃO CIVIL, . de Direito Privado com personalidade civil própria, de caráter sócio-ambientafista, 
deontológico, ético -sócio cultural, sem fins, lucrativos, de duração indeterminada, regida pelo presente 
Estatuto e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede, domicilio e foro na cidade de 
Balneário Camborid, na Rua José Alves Cabral, n° 104, Bairro Nova Esperança, CEP 88330-000. 

ARTIGO 2°. 
A AVlirPRA enquanto associação civil sem fins lucrativos, tem como finalidades e objetivos principais: 
I. Promover a difusão dos princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Animal, oriunda 
da reunião internacional sobre Direitos do Animal realizado em Londres de 21 a 23 de setembro de 1977, 
assegurando por todos os meios o seu respeito e observância; 
D. Manter permanente intembintio com órgãos Públicos, assim como os particulares (nacionais e 
internacionais), no intuito de elaborar, colaborar e participar, pelo fornecimento de toda ordem, em todas as 
atividades destinadas à proteção dos animais em particular, e da natureza; 
III.Estimulart.desenvolver o pleno exercício da cidadania através da educação ambiental para melhorar a 
qualidade de vida\  da população, assim como dos animais, difundindo desta forma, por todos os meios, os 
princípios éticos de igualdade entre os seres vivos; 
1V.Estudar, pesquisar e divulgar as causas dos problemas ambientais e as possíveis soluções visando o 
desenvolvimento ecologicamente sustentável; 
V,- Lutar conlra as egiessões aos direitos dos arrimais e contra as formas de infrações à respectiva 
legislação protetora; 
VI. Promover a adoção de um Conjunto de medidas de ordem legal e ou administrativa para a proteção dos 
direitos do animal e o respectivo enquadramento na legislação penal e contravencional nacional e 
Internacional que a infringem; 
VII.Difundir atividades educativas, culturais e científicas, realizando conferências, seminários, CIMOS, 
treinamentos, editando publicações, vídeos, processamento de dados, assessoria técnica nos campos 
ambiental, educacional e sócio-cultural, bem como comercialização de publicações, vídeos, serviços e 
assessoria, programas de itifunimiti..a, camisetas, adesivos, materiais destinados à divulgação e informaçã, 
sobre os objetivos da AVIB-PRA, desde que o produto desta comercialização reverta integralmente para a 
realização desses objetivos; 
VIII. estimular o amor e o respeito aos animais; 
IX. colaborar com os órgãos competentes no sentido de aprimorar a legislação relativa aos direitos dos 
animais; 
X dar assistência médico -veterinária aos animais abandonados, inclusive controlando a população animal 
através de métodos contraceptivos &ou castração, 
)0. criar e manter abrigo para recolhimento/ tratamento e posterior doação de animais abandonados. 

ARTIGO 3'. 
No desenvolvimento de suas atividades, a AVIB PRA observará os princípios da legalidade, 
Impessoalidade, moralidade, pubilcidade, economicklarle e da eficiência e não fará qualquer discrinimaçáo 
de raça cor, género ou religião. (art 4°, inciso I, da Lei 9.790/99) 

ARTIGO 4°. 
A AVIEI PRA não distribui entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou 
doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 



parcelas do seu património, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integ 
consecução do seu objetivo social. (Lei 9.790/99, parágrafo único do seu art. 10). 

CAPITULO SEGUNDO 
DA CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

ARTIGO 5°. 
A Associação será composta de um número ilimitado de sócios, que se disponham a snv'er os plincipios que 
norteiem esta, bem como sua constituição. 

ARTIGO 6°. 
A AVVE3 PRA possui as seguintes categorias de associados'. 
I. e-nring Fundadores - constituindo-se os que assinarem a ata de constituição da Associação; 
Il. Sócios Efetivos - constituindo-se os que, não incorrendo nos impedimentos a que alude o art 10" e 
acatem ao presente Estatuto e as finalidades da Associação; 
111. Sádica Beneméritos - consusuindo-se 95 que fizerem jus a esta honraria, a indicação de no ~imo trés 
(03) sócios e a provação da Assembléia geral. 
§1° Os membros da Associação Mo poderão receber remuneração alguma pelo exercício do cargo ou 
função, dentro do âmbito da mesma. 

2° Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos da Irsstituição. 
Parágrafo único. O ingresso de novos membros deverá ser aprovado em reunião de diretoria por maioria de 
votos. 

;arte° 7°. 
São direitos de todos os sócios fundadores e efetivos, quites com suas obrigações sociais: 
I. Votar e ser votado para qualquer cargo eletivo, após um ano de filiação como sécio efetivo; 
II.Ter acesso às ~idades e dependências da AVIR PRA; 
85. Apresentar per escrito, moções, propostas e reivindicação a qualquer dos órgãos da AVIR PRABC; 
IV. Convocar Assembléia Geral, mediante requerimento assinalo por 1/3(tim terço) dos sócios efetivos; 
V. Apoiar, divulgar, propor e efetivar eventos, programas e propostas de cunho sócio-ambiental. 

ARTIGO 8°. 
São deveres de todos os associados: 
1. Cumprir as disposições deste Estatuto e do Regimento Interno; 
II.Desempenhar fielmente as funções para que forem eleitos, nomeados ou designados; 
lit.Trabeithar em prol dos objetivos da sociedade, respeitando os clisposlihros estatutários, 

, 	zelando pelo bom nome da AVIR PRA; 
IV. Contribuir para a Associação com as taxa estabelecidas. 

ARTIGO r. 
A AVIR PRA poderá recorrer a correspondentes que sem fazer parte do seu quadro social, serão 
eventualmente consultados e convidados a participar de certos trabalhos sociais, e fazer comunicações e 
poderão ser incumbidos, em certas circunstâncias, de realizar missões determinadas. Essas pessoas não 
poderão, em caso algum se prevalecer do titulo de "membro" correspondente ou associado, assim como 
qualquer outro titulo da Associação. 

ARTIGO 10°. 
Tendo em vista o caráter essenciatmente filosófico, deontológico e cuttsral da Associação, ninguém dela 
poderá fazer parte se exercer uma atividade incompatível, a qualquer titulo com a Declaração Universal dos 
Direitos do Animal, e em particular uma atividade geradora de sofrimento físico ou psicológico para os 
animais. 

ARTIGO 11°. 
Deixarão de fazer parte da AVil3 PRA: 
I. Aqueles que apresentarem sua demissão por carta, dirigida à Diretoria; 
8.Aqueles que tenham sido excluirias peia Diretoria por infração ao presente Estatuto ou por motivo grave, 
quinze (15) dias após terem sido interpelados por carta com aviso de recepção para fornecer as suas 
explicações escritas ou orais. 

• 
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lll Aqueles que deixarem de participar dos eventos organizados pela Associação por MSS de dias sem qualquer aviso ou justificativa; 
Parágrafo 1*. A decisão será notificada ao membro excluído dentro de oito (013) dias da respectiva decisão. Parágicify r. O membro excluído pode, dentro de quinze (15) dias do ie‘,el.ffilknto da notificação, Sr, por 
carta dirigida à Diretoria, a reunião, no prazo de um (01) mês, da Assembléia geral para que esta decida 
sobre a sua Exclusão. Neste caso, o membro excluído deve ser notificado da data dessa reunião, oito (00) dias antes, por carta com aviso de recebimento. 
Parágrafo 3°. Todos os prazos correm a partir da remessa de uma carta com aviso de recepção e serão 
contados a partir do dia seguinte ao recebimento constante daquele aviso. 

CAPITULO TERCEIRO 

DOS RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO 

ARTIGO 12*. 
Os recursos da AVIEI PRA serão constituidos: 
1. Pelos bens móveis e imóveis que vierem a ser adquiridos; 
&Petas contribuições feitas pelos seus membros, na forma estabelecida peia 	 , 
IlLPelas subvenções, auxílios ou legados que lhe venham a ser feitos pela União, Estado, 
Municipio,enticlades públicas ou privadas, por acordos de parceria' convénios ou contratos firrnadt com 
empresas nacionais ou internacionais, ou ainda por pessoas físicas, desde que tais subvenções, ~aos, 
doações o u legados sefiern aceitos por deliberação especial da Direturiu e não coloque a Associação em estado de dependência que possa afetar a sua liberdade de ação ou contrariar o seu objeto; 
IV - Peio custo dos senriços que a Associação venha a prestar, 
V. Pelos juros, dividendos ou rendas de qualquer natureza, de bens ou valores que lhe pertençam. 
Parágrafo único. A AVIR PRA tem a livre disposição de suas rendas, que devem ser destinadas exclusivamente ao seu objeto. 

ARTIGO 13°. 
A ANS PRA manterá uma contabilidade regular na qual serão registradas diariamente as suas receitas e despesas, de maneira que se possa verificar, em qualquer momento, o respectivo montante exato. 
Parágrafo único: A entidade manterá contas bancárias a fim de administrar os recursos recebidos. 

CAPITULO QUARTO 

DA ORGANIZAÇÃO ADIAStitSTRATIVA 

ARTIGO 14°. 
São órgãos de administração da AVII3 PRA 
1. Assembléia Gerai; 
H. Diretoria; 
1H. Conselho 

Seção I 
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

ARTIGO 15°. 15". 
A Assembléia Geral é a instância máxima decisória da sociedade, sendo composta por seus membros 
fundadores, efetivos e beneméritos, sendo suas deliberações obrigatórias para todos. 
Pai-4mM única Da Assembléia geraléPOde~PeniciPar, sem direito a voto, na condição de convidados, os correspondentes de Associação mediante convite especial da Diretoria 

ARTIGO 160. 
As Assembléias são ordinárias ou extraordinárias e sempre serão presididas peio Presidente, nos termos do estabeier no art. 20, item II, deste Estatuto. 
PLirágrafole. A Assembléia Gerai ordinária se reúne uma vez por ano, na 1* quinzena do mês de dezembro, 
quando de três em três anos será realizada a eleição da Diretoria, e anualmente a do Conselho Fiscal que 



sir 

ATSC 
On7n5 ummuaocauub OU MeSMO aia, assumindo suas obrigações, assim como será apreciada nesta as contas da Diretoria 

rerágictfu 2°, O Registro de nominata para os cargos eletivos Miará ser feito até o inicio dos trabalhos da 
Assembleia Geral, perante %movem completa entregue à Cettetoridi, devidamente assinada por no mínimo trás (03) sócios. 
Parágrafo 3..A Assembléia extraordinária é °cavacada peio Presidente em circunstâncias excepcionais, ou a requerimento escrito de um quinto (115), pelo menos, dos membros da Associação, entregue à Secretaria devendo a reunião neste caso, TeilitZ21-Se no más seguinte ao do depósito do pedido na Secretaria. 
ARTIGO 17°. 
Compete à Assembléia Geral todas as questões relativas ao funcionamento da Associação; dando todas as 
autorizações necessárás à Diretoria, ou aos seus membros para ~ar todas as operações necessárias à 
consecução das objetivos da Associação, que não sejam contrárias às disposições legais e para as quais as poderes conferidos pelo Estatuto não sejam reputados suficientes. 
Parágrafo único. Compete à Aessimbléia Geral, Ordinária ou Extraordinária elaborar e aprovar o Regimento Interno da Associação. 

ARTIGO 18°. 
Compete à Assembléia Geral Ordinária 
I. Tomar conhecimento e apreciar o relatório da Diretoria e as contas do Tesoureiro apresentarias; 
II.Examinar e deliberar sua aprovação, após ouvir o Conselho Fiscal. 
Parágrafo única Dos relatórios das Assembléias anuais, nestes compreendendo relatório do Secretário e contas do Tesoureiro, serão prestadas contas a todos os membros da Associação. 

ARTIGO 1r. 
A Assembléia Gerai Extraordinária delibera sobre todas as questões que lhe sejam submetidas. Parágrafo r. Compete privativamente à Assembléia Geral Extraordinária: 
1. Introduzir quaisquer modificações ou alterações no presente Estatuto; 
II.Defiberar sobre a dissolução e liquidação da sociedade e nomear os liquidantes; lit Resolver sobre a fusão da Associação com outra tendo por objeto finalidade idêntica, sobre sua filiação a quaisquer união, federação ou confederação de acc.ririargies. 

Parágrafo 2°. Para deliberar sofre as matérias referidas no parágrafo 4. °, a assembléia reunir-se-á, conforme o estipulado no art. 210  parágrafo 2°, sendo que as modificações deverão ser aprovadas peia maioria de dois terços (W) dos votos presentes. 

ARTIGO 20°. 
Em caso de disso/lição voluntária ou judicial, a Assembléia Gerai Extraordinária deliberará sobre o destino do patrimônio da Associação. 
Pcságictfu 1°. A Assembleia poderá destina o patrimônio da entidade a qualquer estabelecimento pfibrice 
ou privado de reconhecida utilidade pública, ou, eventualmente, a associação que tenha objetivo similar A 
entidade assim escolhida será entregue o ativo, depois do pagamento de todas as despesas da liquidação. rarágiato 2'. A Assembléia designará para processar as operações de liquidação um ou mais 

trrembrus da associação que serão investidos na quaridade de fiquidantes, para esse efeito, nos termos do item lido art. 19°. 

ARTIGO 21°. 
As Assembléias serão convocadas mediante aviso com antecedência de 15 (quinze) dias no ~imo e SC 
(trinta) dias no máximo, com indicação da ordem do dia 
Parágrafo 1". Além das matérias constardes da ordem do dia, poderão nele ser incklicia, ainda quaisquer matérias constantes de propostas que contenham a assinatura de cinco (05) membros, desde que sejam depositadas, na Secretarra' , pelo menos, oito (08) dias antes da reunião. 
Parágrafo 2'. As Assembléias se retinem validamente e deliberam em primeira convocação, com a presença da metade dos membros da Associação e, em segunda convocação, 30 minutos depois, com qualquei número. 

ARTIGO Zr. 

•81 

rear4e. 	 - 
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As deliberações das Assembléias serão consignadas peio Secretário em ata assinadainecit :todos os 
membros presentes Essa ata deve declarar o número dos membros presentes com expressa referência à 
folha do livro de presença 
Parágrafo único. 113.21à um tiro tie presença, que deverá ser assinado por todos os membros presentes, 
nas assembléias. 

ARTIGO 23'. 
A Associação ahtal 	á práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, a coibir a obtenção, de 
forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participação nos 
processos decisórios (art 4°, inciso lida Lei 9.790/99). 

Seção-;-51 

DA DIRETORIA 

ARTIGO 24°. 
A associação será administrada por uma Diretoria, constituiria de: 
1. Presidente; 

Vice-Presidente 
Sn. 1° Secretário 
IV. 2 ° Secretário 
V. Tesoureiro 
Parágrafo V_ Os membros da Diretoria serão eleitos entre os associados peio prazo de três (03) anos 
podendo ser reeleitos. 
Parágrafo 2°. Os diretores eleitos não terão qualquer remuneração. 

ARTIGO 25°. 
Compete à Diretona: 
I. Administrar, gerenciar e coordenar o plano de trabalho definido para o exercício, definindo as Matas gerais 
orçamentárias e a programação anual da Associação, bem como nomear ou destituir os coordenadores de 
programas, instituir ou cancelar programas, projetos ou serviços; 
SI.Nomear, contratar e destituir a qualquer tempo a Secretaria Executiva, 

Admitir sócios ad referendum da Assembléia; 
IV. Elaborar e apnesentar a Assembléia Geral o relatório anual; 
V. Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de interesse 
comum. 
Parágrafo única. A Diretoria se reunirá no mínimo uma (01) vez por mês. 

ARTIGO 26°. 
Compete ao Presidente: 
I. Representara Associação, judicial ou extra-judicialmente, em todos os atos da vida civil; 
ii.Convocar as aggámbléias gerais ordinárias e extraordinárias e presidi-Ias; 
III. Firmar com o tesoureiro todo e qualquer documento contábil. 
Parágrafo 1". Em suas ausências ou impedimentos ocasionais, o Presidente é sulastilastdo sucessivamente 
pelo Vice-Presidente, e, pelos 1° e 2' Secretários ou pelo Tesoureiro. 

ARTIGO 27°. 
Compete ao Vice-Presidente. 
1. Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

Assumir o mandato, em caso de vacáncia, até o seu término; 
Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Pt 	 

ARTIGO 28°. 
Compete ao 1° Secretário toda a matéria relacionada com a correspondência, os arquivos, a redação dos 
relatórios da Diretoria, das Assembléias Ordinárias e Evb-aondinárias, bem como a redação das respectivas 
2i35. 
Parágrafo 1°. Ao Secretário cabe igualmente a guarda de toda a documentação da Associação a execução 
daquela que diga respeito à contabilidade ou seja relativa à observância da leis fiscais_ 
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Sal. Cambori 1 	outubro de 2007. 

cc.  
Sflva4Cfádaglia 

Barould Finardi 
ada d0AB/SC 8150 

• 

Parágrafo 20. A oiSmposição se dará por candidatura, sendo votada, por voto secreto, 
maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de desempate. 

CAPITULO SEXTO 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 35°. 
A Advogada que abaixo subscreve, está autorizada a proceder ao registo legal do presente Estatuto e os 
casos omissos serão reso4vidos pelo Conselho Diretor atues do regimento interno. 

ARTIGO 36". 
O preSente Estatuto entra em vigor na data de suasprovação, só podendo ser alterado por urna Assembléia 
Geral de Sócios Efetivos, convocados conforme dispõe o art. 210  deste Estatuto. 

ARTiG0 37°. 
O Juízo competente para todas as ações relativas à Associação é o da sua sede, na cidade de Balneário Camboriú, mesmo que se trate de atos ou contratos realizados em outros locais. 
DIRETORA 

Presidente: Mana Raiana da Silva Medaqlia  brasileira, casada, advogada, CPF n.°493 574 250-04 
residente e domiciliada na Rua 1.300, n. 060 ap. 802, Bal. Camboriu-SC. 

Vita Pnyaldente: Beatiz Machado brasileira, casada, de 	CPF n.° 042.459.519-23, domiciliada na Rua 
São Paulo, n.° 371, Bairro dos Estados, BaL CarnbonufSC. 

1° Secretária: Bianca Juno  brasileira, casada, psicóloga, CPF n. ° 890.477.45949, domiciliada na Rua 
México, n. 0151, ap. 306, Bairro das Nações, Balneário Camboriu/SC.' 211  Secretária: Clarissa Knabben brasileira, solteira, comerciante, CPF n. ° 02040216936, residente e 
dorniciliada na Rua 1.500, n. °,741, ap. 101, Balneário Camboriu/SC. Tesoureiro: Paulo Fonseca,  brasileiro, solteiro, bancário, CPF n. ° 234.072.630-15, domiciliado na Rua 3.500, n. 0  60, ap. 402. 

CONSELHO FISCAL: 
Sueli Kretr_er; Juliana Ba,.sso; Carlos dos Santos 
Suplentes: Tatiana Mendonça; Vara dos Santos.  Heloisa Knabben 

residente e 

- 

to. \j' g Elar**4i11/P litallB1441f,!1- 
7"115. .217:t6/frilii///11/Linti, < 

_ 
Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas 
Registro de Pessoas Jurídicas 
Itue 916,525 - Balneário Camboriú/SC 
Salvelina Geraldo Campos - Oficial Registradora 
Protocolo '78403 Livro 49 Folha 	19Data 01/11/2007 Registro 2891 Livro A 13 Folha 179Data 01/11/2007 Emolumentos 35.60 Seio 1.00 
Balneário Camboriú - SC 0111/2007 	Total 36.60C 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO 	/ .0 	é Uu...ks 
DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 	 —t

*.• 	0 O e 4, a 
cc O_ 	z 
i— 
z5 	 4, 
,..i 4:‘• 	 n,, 4, .4.0.,,  

49E4R10 cAO9P  
Na qualidade de Presidente da Associação Viva Bicho de Proteção aos Animais, CONVIDO 
todos os respectivos voluntários para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará no dia 30 de julho de 2019, às 18:30 horas em primeira convocação, e 19:00 horas em 
segunda convocação, na Rua Dinamarca, 320, Nações, Balneário Camboriú/SC, com a seguinte 

ordem do dia: 

• 
a) Referente à Renúncia da presidente; b) Convocação da vice-presidente; c) Assuntos 

gerais. 

Contando com a presença e a participação de todos, subscrevo-me. 

Balneário Camboriú, 14 de julho de 2019. 

"CV\Ard-C  E4a1 Cnitatnn-1 • VANESSA FREITAS SIEMANN 

(Presidente 
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'Ata da da Assembleia Geral Extraordinária da ASSOCIA  AO VIVA BICHO DE PROT 
ANIMAIS — AVIB PRA — CNPJ 06.156.776/0001-81, com sede na Rua José Alves Cab 
Bairro N. Esperança — Balneário Camboriú, realizada na Rua Dinamarca, n. 320, B 
Nações, Balneário Camboriú, dia 30 de julho de 2019 às 18:30 em primeira convocação, e 19:00h em 
segunda convocação, com seguinte ordem do dia: a) Renúncia da Presidente ,  A Atividade da 
Assembleia começou às 19:00h, sob a presidência de Vanessa Freitas Siemann e contou com a 
presença dos voluntários. Após a abertura da sessão, foi convidada a Ariane Martins de Lima 
Scherer, para secretariá-la, que aceitou. A seguir, foi apresentada a renúncia da presidente Vanessa 
Freitas Siemann. Convocamos a Vice — Presidente Beatriz Pereira Machado, a assumir a vaga em 
aberto. Portanto, a presidência a partir dessa data passa a ser pela Vice Presidente: 

BEATRIZ PEREIRA MACHADO, brasileira, viúva, do lar, RG 1113.112/3, CPF 042.459.519-23, residente na 
Rua Nova Iguaçu, n41, casa 2 Nova Esperança, Bal. Camboriu, CEP: 88336-260; 

Estando nomeados, serão empossados a partir desta data para exercer os poderes e 
responsabilidades determinadas pelo Estatuto. A reunião encerrou-se, sendo por mim, Ariane Martins 
de Lima Scherer às 20:00hrs lavrada a ata, sendo lida, conferida e assinada por todos os presentes. 

Bal. Camboriú, 30 de julho de 2019. 

r  t r  r•-k ,  

VANESSA FREITAS SIEMANN 

temo as asma ‘atarma 
Oficio de Registros Civis dai Pessoal Natural e de IrSerdlçase e Tutelfie ida 

Kaira Cristina da Clive. Oficial interina 
Rua 1925,1140, Centro, Bainietrio Canfitoriú - SC, 013330-4713 • (47)20334732 - 

rcivilbcagmall.corn 
4' AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURIDICA  

Protocolo: 005309 Date:31/07/2019 Livro:0008 Polha083 
Registro: 008008 Date:15/08/2019 Livro:A-046 Folha 046  
Qualidade: Integral 1  Natureza: ATA DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 30.07.2019 
A,oresentante:VANESSA FREITAS SIEMANN  
Êrnolumentos Averbesáty Isento, Selo Isento 
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11/12/2019 
	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

, ii 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
06.156.776/0001-81 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATADE ABERTURA 
20/1112003 

NOME EMPRESAFUAL 
ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIU 

TITULO DO ESTABELEOMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AVIB PRABC 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVCADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.304-00 -Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DFSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
94.93-6-00 -Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDIG.A 
399-9 -Associação Privada 

LOGRADOURO 
R RUA JOSE CARLOS CABRAL 

NUMERO 
104 

COMPLEMENTO 

CEP 
88336-030 

BAIRROCISTFUTO 
NOVA ESPERANCA 

MUNICIPIO 
BALNEARIO CAMBORIU 

UF 
SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
deltaadm@iterra.com.br  

TELEFONE 
(47) 3367-6989 1 (47)3360-9469 

ENTE FEDERATNO RESPONSÁVEL (EFR) 
*a« 

I SITUAÇÃO CADASTRAI. 
I ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
20111/2003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
thron/Á 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
~fl.. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 11/12/2019 às 12:50:55 (data e hora de Brasília). 
	 Página: 1/1 • 



11/12)2019 Consulta Quadro de Sócios e Administradores - OSA 

ONG  
CNPJ: 	 06.156.776/0001-81 

ASSOCIACAO VIVA BICHO DE PROTECAO AOS 
NOME EMPRESARIAL: ANIMAIS DE EtALNEARIO CAMBORIU 
CAPITAL SOCIAL: 

O Quadro de Sócios e AdmInIstradores(CISA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdka (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	BEATRIZ PEREIRA MACHADO 

Qualificação: 	 16-Presidente 

Para informações relativas it participação no QSA, acenar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a urna unidade da RFB. 

Emitido no dia 11112/2019 às 12:51 (data e hora de Bradá). 

Consulta Quadro de Sécios e Administradores - OSA 

• 

• 



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS 
ANIMAIS- CNPJ 06.156.776/0001-81, com sede a Rua José Alves Cabral, 104 bairro Nova 
Esperança, Balneario Camboriu/SC, realizada a rua 51, 30, sala 01 no dia 10 de dezembro de 
2020 com primeira convocação as 19 horas e iniciada em segunda convocação as 19:30 com 
numero mínimo de membros devido a pandemia (momento esse em que a cidade encontra-se 
em nível considerado grave, proibidas aglomerações), onde foram convidados a assistir de 
forma on Une os demais interessados, conforme ordem do dia 1)foi realizada a prestação de 
contas do ano 2020, 2) apresentados projetos de sequencia de melhorias das instalações para 
2021,3) apresentação e eleição dos inscritos para compor o conselho fiscal no ano de 2021, os 
quais assumem imediatamente após registro desta, conforme estatuto, ainda foi reafirmada a 
participação da sr. Fernanda Testoni , brasileira, solteira, fisioterapeuta RG 32819882, Cpf 
032.440.989-32 residente a rua 2500,200 apt. 703 Centro- BC convidada em assembléia 
anterior a assumir o cargo de Vice Presidente, e sr. Paula Holland a qual havia sido convidada a 
assumir a vaga de secretaria na assembleia anterior não mais estará assumindo esse 
compromisso, todos assuntos aprovados pelos presentes fica assim composto o novo Conselho 
Fiscal 

- Marianne Garcia Rodrigues da Silva, brasileira, CPF 070.762.449-50,solteira, lojista, residente 
a Rua 3000,793, centro —Bc 

-Clarissa Knabenn, -CPF 020402169-36, brasileira, solteira, empresária, residente a Rua 
presidente Getulio,100- casa 44, várzea do Ranchinho- Camboriu 

- Maicon Danilo Scatula Aviles, brasileiro, solteiro, CPF 004711269-77, residente a Rua Moscou, 
116, bairro Santa Regina- Camboriu 

Suplentes 

Karine Almeida Gomes, brasileira, casada, Cpf 004.644.529-37, empresária, residente a Av. 
BrasiI3040, apt. 204 Centro- BC cep 88.330.060 

- Janete Gattas Dao, brasileira, casada, CPF 608.011.079-20, residente a Rua Francisco 
Barreto,285, apt.42, ed. Porto Madero- Camboriu 

- Edson de Souza Lima, brasileiro, casado, CPF 241.641.355-49, militar, residente a Rua 3800, 
78 Barra Sul- BC, CEP 88330-191 

Encerra-se assim as 20:30 horas, lavrada a ATA, conferida e assinada por todos 

Balneario Camboriu,10 de dezembro de 2020 

Assinada pelos presentes conforme livro de presenças 
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ESTAI kl DE SANTA  CATARINA 
PREFEITURA DE BAINE ARI° CAMBORTO 
SECRETARIA DO M EIO AMBIENTE 
FUNIM MUNICIPAI DO M FIO AMBIENTE 

BALNEARIO 
Lm" CAMBORIU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação VIVO adia de Proteção aos Animais de 

Balneário CamboriC 
OBJETO: Testagem e imunização de doenças infecto-contagiosas para os animais acoihdos 

no abngo e construção de canil especifico para quarentena 
VALOR TOTAL DO REPASSE R$ 166000,00 (Cento e oitenta e seis mil reais) 
PERIODO. março da 2021 a favoniam de 2023 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1) Considerando as especificidades da Lei n°  13019/2014 quanto a inexigibilidade do 

chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seu artigo 31 que dispões que Será 
considerado inexigivel o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição 

entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto do plano 
de trabalho ou quando as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 
especifica( 1- 

2) Considerando ainda o Decreto Municipal 8.489/2017, em seu artigos 23 e 24, que dispõe 
acerca do dever do Administrador Público Municipal de justificar a ausência do chamamento 

público, dando amplo conhecimento para que aqueles que se sentirem prejudicados possam 

apresentar sua impugnação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do extrato a ser publicado 
em diário oficial 

3) Considerando a situação fatica de que, mensalmente, dão entrada no abrigo da Viva Bicho 
cerca de 70 animais (Cães e Gatos) errantes e semi-errantes, abandonados, em Situação aáj 
vulnerabilidade eiou maus tratos, porém como não ha recursos suficientes para atender toda 

a demanda, apenas cerca de 20 a 30 animais são examinados para diagnosticar doenças 

infectocontagiosas como Cinomose, Parvovirose, Fiv e Felv, que aqueles que apresentam 

alguma das doenças são colocados em quarentena para evitar o contato com os demais e o 

restante, que não tem a oportunidade de ser diagnosticado, acaba sendo misturado aos 

demais, o que acaba causando a proliferação das doenças Além disso, a quarentena acaba 

sendo contaminada, reduzindo o espaço de abrigo para os animais. Muitos animais vêm a 

obito e os custos relativos ao tratamento destas doenças ficam altos. Ata mesmo a adoção 

de filhotes resta prejudicada, pois, sem os devidos exames, muitos animais são adotados 

com doenças, entristecendo as (amibas, que acabam desistindo da adoção. 

• • 

 



nk - PEITURA 	t4?)  
BALNEARIO 
CAMBORIO 

• 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
'REPEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
L DO MUNICIPAI DO MEIO ANtiin \ir 

4) Considerando a necessidade de garantir que todos as animais que chegam ao abrigo 

sejam examinados e imunizados. a fim de evitar o descontrole de doenças e contagio de 

animais oriundos da rua e de maus tratos, além de viabilizar o tratamento por medicações 

necessárias e adoção daqueles que recolhidos, apos os devidos procedimentos veterinários, 

forem destinados para tal: 

5) Considerando a pretensão de eliminar e/ou reduzir a ocorrência de zoonoses P 

disseminação de demais doenças que possam decorrer da falta de imunização de animais 

de rua, e que refletem consequências diretas sobre a saúde pública, 

Adotamos os seguintes fatos: 

A Associação Viva Bicho de Proteção aos Animais de Balneário Camboriú é uma 

instituição idónea que mantém sob seus cuidados abrigo que atende as demandas de 

abandono, vulnerabilidade e maus tratos de cães e gatos do municipio de Balneário 

Camboriú, inclusive os resgatados por órgãos municipais. 

Há aquisições e contratações que possuem caracterizações especificas tornando 

inviáveis ás licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções 

estatais. :entôo em vista que as atividades são realizadas de forma contínua e permanente. 

necessárias à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela 

• 
organização da sociedade civil, como se apresenta o presente caso. 

Para tanto, a Lei 13.019/2014 prevê, em seu artigo 31 que: "Será considerado 

inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as 

organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se 

as metes somente puderem ser atingidas por uma entidade específica (. ,)" 

No caso em questão, verifica-se a inviabilidade do chamamento público, aplicando-se, 

portanto, a inexigibilidade, com a base juridica supracitada, haja vista que a Associação Viva 

Bicho de Proteção aos Animais e a beneficiária dos recursos financeiros oriundos do acordo 

judicial de cumprimento de sentença n° 5001980-85.2019.4.04.7208/SC (em anexo), sendo a 

entidade que exerce, atualmente, a atividade de acolhimento e cuidados aos animais 

errantes de Balneário Camboriú. 



//RESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAM130RIU 	

PRr f_11 JRA 

BALNEÁRIO 
CAMBORIU FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

Diante do exposto, solicito que: 

	

1, 	TORNE-SE PÚBLICO esta justificativa, levando em consideração o plano de 
trabalho anexo, para que havendo outra instituição que comprove igual competênc , a 

e, manifeste seu interesse. 

	

2. 	ENCAMINHEM-SE os documentos mencionados nos arts. 14 e 24 do Decreto 

Municipal n°848912017 à Comissão de Seleção de Parcerias, Secretaria de Controle 

Governamental e Transparência Pública, à Procuradoria Jurídica e à Secretaria de Ar-

ticulação Governamental para devida manifestação. 

Não havendo nenhuma impugnação quanto a inexigibilidade e/ou formalização desta 
Parceria. o TERMO DE COLABORAÇÃO será assinado pelos envolvidos, a partir do 50 dia 
da data da publicação do extrato da Justificativa no diário oficial. para que se produza os 

efeitos legais dele esperados. 

Balneário Camboriú, 18 de março de 2021. 

Maria He( 

Se ret 	eio Ambiente 

• 

• 
Jartt-*- é 

. Furtado enzi 



TERMO DE AUDIÊNCIA 

pfkG o teersi2„.., 

 

Poder Judiciário 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária de Santa Catarina 
3 Vara Federal de Haja( 

 

Avenida Osvaldo Reis, 3385 • Bairro: Praia Brava - CEP: 88306-773 - Fone. (47) 3341-5800 - www.irse.jus.br  Emai 
scita03Qjfscius.br 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N' 5001980-85.2019.4.04.7208/SC 

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EXECUTADO: PROCAVE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES LIDA 

EXECUTADO: MUNICIE% DE I3AINEARIO CAMBORIÚSC 

Aberta audiência, foram constatadas as seguintes presenças: 

JUIZ FEDERAL 	 I 
I 
Charles laeob Giacomini 

IASSISTP‘TEFS DO 113170 Denizc Dias Shaefer e Iosefa Cnstinu Assunção 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL {Procurador: 
1 

Andrei Mattillt Balvedi 

Representante: Ana Clara Pinheiro (CPF 854.583.502-78) 1 

Advogada: Vivian Livramento - OAEUSC 54240 	 1 

FG PRIME EMPREENDIMENTOS' 
LTDA. 

MÚNECIPIO 	DE 	BALNEÁRIO' 

• TAMBOR!! 
Advogado: Rafael Alessandro Bazzanella - OAB/SC 13602 

Secretána do Meio Ambiente: Maria Heloisa Beatriz Furtado Limai!  
(CPI: 939.540.269-63) 	l 

Retomadas as tratativas conciliatórias e ponderadas as questões introduzidas 
pela petição do evento 122, as partes encontraram o consenso para a quitação desta execução 

• mediante o pagamento de RS1.498.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa e oito mil 
reais), da seguinte forma: 

- pagamento de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) em 05,0112021, 
destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Balneário Camboriú 
(FUNDEMM, mediante depósito em conta judicial vinculada aos autos; 

- pagamento de RS748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil reais), divididos 
em 44 (quarenta e quatro) parcelas fixas mensais de R$17.000,00 (dezessete mil reais), com 
inicio de pagamento em 05/03/2021. As parcelas serão depositadas  pela executada FG Prime 
diretamente ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos utilizando os dados a seguir: Unidade 
Gestora; 200401; Gestão: 00001 Nome da Unidade: Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos; Código de Recolhimento 20074-3; CNPJ do ContribuinteiRecolhedor. 

Os 12$750.000,00 reais da entrada, destinados ao FUNDEMA, serão aplicados 
em cinco projetos ambientais selecionados e orçados a partir do Oficio/SEMAN 669/2019 
(evento 73 - OUT2). conforme a seguinte definição: 

- item 2 - limpeza de cestões e praias (duas ações - com periodicidade anual); 

egoncalves
Highlight

egoncalves
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723005613377 coroc 

Poder Judiciário 
JUSTIÇA FEDERAI. 

Seção Judiciária de Santa Catarina 
3" Vara Federal de ltajai 

- item 4- controle das especies exóticas (duas ações - com periodicidade anual I. 

- nem 7 - aquisiçao..Us, „aplicati‘o,para educaçAõ ambiental da população em 
, 	 - 	• 

manuseio de resíduos sólidos; 

• 

- item II - contrafação da elaboração do plano municipal de recuperação da 
mata atlântica; 

- item 3 - ONG Viva Bicho realizados os pagamentos relativos aos quatro itens 

• 
anteriores, o saldo apurado em relação á destinação dos RS750.000,00 (setecentos e cinquenta 
mil reais sela aplicado na ONG Viva Bicho. 

Caso ocorra mudança no contexto fático que implique economia de recursos na 
execução dos projetos orçados, a destinação do saldo positivo deverá ser objeto de prévia : 
deliberação administra:iva entre o Município réu e o MPF. 

O inadimplcmento das obrigações pecuniárias fixadas neste acordo autoriza o 
ajuizamento de cumprimento de sentença 

Oconido o pagamento e havendo o repasse dos recursos ao FUNDEMA‘ 
;pLt \a prestação de contas sobre as ações implementadas deverá ser realizada' 

Wretamente ao MPF em procedimento administrativo. Eventuais divergências poderão ser 
ti rim das mediante petição nestes autos. 

.1 aplicação dos valores a serem creditados para o Fundo de Defesa dos Direitos 
ifil* 	pensa prestação de conta nestes autos, tendo em vista que o MPF exerce natural 

5,upçryisào dos recursos do aludido fundo. 

A ré FG Prime ratifica a renúncia ao direito de regresso perante o Município 
1. já manifestada em termos anteriores. 

Pelo magistrado foi proferida a seguinte SENTENÇA: 

1. Homologo por sentença o presente acordo e extingo o feito, nos termos do 
artico 487, 111. "b" do CPC, 

2. Realizado o pagamento da parcela de entrada (RS750.000,00) a Secretaria do 
kin) expedirá oficio à instituição financeira respectiva para que transfira o valor 
integralmente ao Fundo Municipal do Meio Ambiente (FUNDEMA) utilizando os dados a 
seguir: CNN 83.102.285/0001-07, Banco do Brasil, agência n° 1489-3, conta corrente n° 
277.849-1. 

3. Após a transferência dos valores da entrada para o FUNDEMA, e 
considerando-se que os demais pagamentos serão feitos de forma administrativa, arquivem-se 
os autos. 



720005968377 erste.: 

Poder Judiciário 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária de Santa Catarina 
3' Vara Federal de ltaJai 

lvitiiClicia realizada de forma integralmente virtual, mediante 
oy.4nizatia pela Secretaria do Juizo. O rcspectivo termo vai assinado 

(art. 193 do CPC). 

4. 
videoconferéncl 
eletronicamente 

Pdnes intimadas em audiência 

ClIARLFS 34C013 GIACOMINI, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo 10, 
de dezembro ce 2u06 e Resoluçáo TkE 4' Região n° 17. de 26 de março de 2010. A 

ajilcuilicidude 	do 	documento 	está 	disponível 	00 	endereço 	eletrônico 

:• 	verifica php, mediante o preenchimento do código verificador 720005968377v58 e 
do códn 

Informa 	.L.11 	r 	:St UW12: 

Signate, 	 JAC013 GIACOMIN1 
7)ata e 	- 

5(101980-85.2019.4.04.7208 

• 



16/06/2021 	 Prefeitura de Balneário Camboriú 11Doc 

Protocolo 21.287/2021 
PREFE 1/4 frA 

G -1 
O 

BAL 
4 C 

Código: 364.585.031.385 
De: Victor Domingues Setor: SCGTP - Secretaria de Controle Governamental e 
Transparência Pública 
Despacho: 4-21.28712021 
Para: SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos 
Assunto: Outros 

Balneário Camboriú/SC, 24 de Março de 2021 

Para: 

AVIE PRABC 
office.pack@gmail.com  • 47 99626-0100 
CNPJ 06.156.776/000141 

RUA JOSE ALVES CABRAL 104 NOVA ESPERANCA, .. 88336030 / 
BALNEARIO CAMBORIU 

Aguarde-se plano de trabalho para verificar a correta execução do recurso. Reitera-se a necessidade de 
plano de trabalho de toda parceria regida pela Lei 13.019/2014, documento indispensável para o controle da 
despesa. 

AU. 

Victor Domingues 
Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública 

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

Impresso em 16/06/2021 09:21:24 por ~dia Coelho da Rosa - Coordenadora 

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento: - Frederick Herzberg 

https://bc.1doc.com.brflpg=doc/via&hash=F6E971731331321A7CB33EC188itd=8 	 1/1 



PREFEITURA 

BALNEÁRIO 
5 CAMBORIU 

Protocolo 7-21.287/2021 

De: 	Fernanda S. - SCGTP - DCCC - CS 

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

Data: 25/03/2021 às 13:25:02 

Setores envolvidos: 

SGA - DEPE, SCGTP - DCCC, SCGTP, SMA - GAB, SMA - ADM - COMP, SCGTP - DCCC - DP, SCGTP - DCCC - CS 

o 

o 

Outros 
• 	  

o 
o 

o 
z 

O mérito da proposta está em conformidade com a modalidade adotada, visto ser um Termo de o-  Si  Fomento, em uma ação conjunta do Município por meio da Secretaria do Meio Ambiente - Fundo 
Municipal do meio Ambiente com a Associação Viva Bicho de Proteção dos Animais - AVIC PRA; para 
imunização e testagem de doenças infecto contagiosas para os animais acolhidos no abrigo e 	z 
construção de um canil específico para quarentena,conforme descrito no Plano de Trabalho. 

ED  

9 

> 

2) Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua 	 cel 6 
cooperação, da parceria prevista nesta Lei; 	 ç 

a)  

4) A proposta se identifica com interesse do município no atendimento para imunização e testagem de g g 
doenças infecto contagiosas para os animais acolhidos no abrigo e construção de um canil específico 
para quarentena, não consta dotação orçamentária no plano de trabalho, porém o processo traz um cl 
documento com sentença judicial informando pagamento para a ONG. 	 a" É 

8 

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

A proposta de plano de trabalho se mostra viável a sua execução.  
s- ul E" 

4) Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da .9 o 'g execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para 	z u 
avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;  

z  
As fiscalizações serão feitas através da tomada de contas pela Secretaria do Meio Ambiente, por meio gi 
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. tg • 0 
Serão avaliados as metas e objetivos descritos no plano de trabalho e sua execução. 	 O V 

O O 
"• O 

• = O o. > 
5) Da designação do gestor da parceria; 	 e CU 

kcát 
O 'E  
• > 

-2 02 

1) 

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; 



`4) I- • 
Foi designada a senhora Tatyane Oliveira Barbosa, matricula n° 30167, gestora da parceria. z 	 I 

?ING O) 
O O 

• 

• 

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 com ressalvas da minuta do Termo de 
Colaboração e Plano de Trabalho; pois falta dotação orçamentária; percebeu-se que consta a ata da zi 03 

eleição da nova diretoria, bem como o protocolo da solicitação de averbação no cartório, sendo 	2 
necessário a apresentação do mesmo assim que o cartório fornecer. 

2 
Fernanda Trindade Alves da Silva 
Técnico pedagógico 
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1) VERIFICAÇÃO DAS 
ASSINATURAS 

Código para verificação: 8AD7-016C-AAB2-C41A 

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

*/ 	FERNANDA TRINDADE ALVES DA SILVA (CPF 007.XXX.XXX-95) em 25/03/2021 13:25:20 
(GMT-03:00) 
Papel: Parte 
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

V 	CARLA GOULART BENVENUTTI KANASHIRO (CPF 787.XXX.XXX-91) em 25/03/2021 13:28:03 
(GMT-03:00) 
Papel: Parte 
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

V 	JEAN CRISTIANO DE ARAUJO MENDES (CPF 981.XXX.XXX-04) em 25/03/2021 13:33:51 
(GMT-03:00) 
Papel: Parte 
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

V 	JOCARHA MARKEL HANNIBAL (CPF 034.XXX.XXX-71) em 25/03/2021 13:38:27 (GMT-03:00) 
Papel: Outro 
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

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

https://bc.1doc.com.bilverificacao/8AD7-016C-AAB2-C41A  
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• PREFEITURA 

Protocolo 21.287/2021 	 BALNEÁRIO_ 4,9„. cAmBow  
Código: 364.585.031.385 •P • 
De: Grima Teixeira Setor: SFA - DECO - CFUNDEMA - Contabilidade FUNDEMA 
Despacho: 10- 21.287/2021 
Para: SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos 
Assunto: Outros 

Balneário Camboriú/SC. 30 de Março de 2021 

Para: 

AVIB PRABC 
office.pack©gmail.com  • 4799626-0100 
CNPJ 06.156.776/000141 

RUA JOSE ALVES CABRAL 104 NOVA ESPERANCA, 88336030/ 
BALNEARIO CAMBORIU • 
Boa tarde, 

a despesa deverá ser criada visto que o recurso para este fim foi recebido este ano e não estava previsto no 
orçamento. 

Para isso é necessário que seja encaminhado formulário para o Comitê Gestor Financeiro. 

Segue ação e natureza da despesa: 

Ação: 2.68 - Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal 

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos = R$ 172.800,00 

ip 4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos = R$ 13.200,00 

Att., 

Bruna Teixeira 
Contadora 

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

Impresso em 16/06/2021 09:22:14 por Manha Coelho da Rosa- Coordenadora 
"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação." - Da/ai Lama 

https://bc.1doc.com.br/?pg=doc/via&hash=77A7FOBB933D69356DEAE2F8&itd=8 	 1/1 



16/06/2021 Prefeitura de Balneário Camboriú11Doc 

%gia Wi PREFEITURA

o  

- 
Ses  BAchriM 

tfoo  9 Pa  

Protocolo 21.287/2021 
Código: 364.585.031.385 
De: Tatyane de Oliveira Barbosa Setor: SMA - ADM - COMP - Compras 
Despacho: 12- 21.287/2021 
Para: GAP - CGF - Comitê Gestor Financeiro AC: Samires Felipe 
Assunto: Outros 

Balneário Camboriú/SC, 04 de Maio de 2021 

Para: 

AVIB PFRABC 
office.pack@gmail.com  • 47 99626-0100 
C NPJ 06.156.776/0001-81 

RUA JOSE ALVES CABRAL 104 NOVA ESPERANCA, .. 88336030 / 
BALNEARIO CAMBORIU 

Boa tarde, Samires 

Podes nos informar a situação atual desse processo? Já foi analisado? 

Obrigada. 

Ali, 

Tatyane Barbosa 
Assistente Administrativo 

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

Impresso em 16/06/2021 09:22:58 por Manha Coelho da Rosa - Coordenadora 
"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer? - Dwight Eisenhower 
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Protocolo 21.287/2021 
Código: 364.585.031.385 
De: Tatyane de Oliveira Barbosa Setor: SMA - ADM - COMP - Compras 
Despacho: 14- 21.287/2021 
Para: AVIB PFtABC (office.pack©gmail.com) 
Assunto.  Outros 

PREFEITURA 

BALNEÁRIO. 
CAMBOR111 " t  

?" 	
a
st; \ 

  

    

Balneário Camboriú/SC, 18 de Maio de 2021 

Para: 

AVIB PRABC 
office.packagmail.com  • 47 99626-0100 
CNPJ 06.156.776/000141 

RUA JOSE ALVES CABRAL 104 NOVA ESPERANCA, .. 88336030 / 
BALNEARIO CAMBORIU 

Para ciência dos envolvidos: 

Projeto de Lei Ordinária N.° 64/2021, entrou na pauta da 28a sessão ordinária 1° período da sessão 
legislativa 2021 (19.05.2021). 

Aguardando o trâmite legal para darmos andamento à celebração da parceria. 

Tatyane Barbosa 
Assistente Administrativo 

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

Impresso em 16/06/2021 09:23:07 por Marilá Coelho da Rosa -Coordenadora 
"Acredite em si próprio e chegara um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - Cynthia Kersey 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
DECRETO MUNICIPAL 854612017 

o 
PREFEiT1J 

BALNEAR.
CAMBORi 

to' 

FORMULÁRIO GERAL DE PEDIDO OMITI OU OtStÃO PiNANCEIRA 

PROTOCOLO NUMERO 

O 01 	/2021 3 12422.__/i4 
RECEBIDO 

C". 
45.. 5 aiS 

'PO DE PEDIDO 
[
• 	1 Contrafação de Serviços 

) Cursos ou Treinarnen os 
t 	) Contratação de Pessoal 
( 	) Aquisição de Materiais 

) Aquisição de Equipamentos Permanentes 
) Locações 
) Renovação ou Aditivo Contratual 	. 

1 	/ 	i Data de Vencimento do CortratO 

- 

I 
I 	  [MODALIDADE DE LICITAÇA0 

	

 	A 	 ) leilão 

) Pregão para abertura de Registro de Pfeços 
) 	 iata/contrato 	" 
) Tomada de Preços 

f/ 

Pregão com entrega imed 	 à) 
) Concorrência i 	 f  
) Convite 
) Concurso 	 r" 

FORMA DE CONTRATAÇÃO tx) Dispensa ou InexigibilIdade 
: 	) Compra Direta 

) Registro de Preços I 	)consumo r 	abertura 

SOLICITAÇÕES DE COMPRA N° 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO Parceria nos moldes da Lei 	1301912014, 	Cujo 	objeto e 	a tesarger 	e 
munização de doenças infecto-contagiosas para os animais acolhidos no 
!abrigo e construção de canii especifico para quarentena 

JUSTIFICATIVA 

_flue 

t4ecessidade de garantir que todos as animais que chegam ao abrigo selam 
examinados e imunizados 	a fim de evitar 	o descontrole de doenças e 
contágio de animais oriundos da rua e de maus tratos, além de viabilizar o 
/atamento por medicações necessárias e adoção daqueles que, recolhidos, 
lapós os devidos procedimentos veterinários, forem destinados para tal, a fim 
de eliminar erou reduzir a ocorrência de zoonoses e disseminação de demais 
doenças que possam decorrer da falta de imunização de animais de rua. e 

refletem consequências diretas sobre a saúde pública 

VALOR NESTE ANO R$ 186 000 C ento e oitenta e seis mil reais) 

VALOR PARA OS PROXIMOS ANOS 

DOTAÇÃO 

, 
%Cl -4)  (.{-"?‘"4'1.  

214 	-41. 	-:-,  -ti 	, 

Ação 2 68 - Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal 

3 3.50.0000 Transferências a Instituições Privaiias sem Fins Lucrativos .= RS 
172.800,00 

4.4 50 00 00 Transferências a Instituições Pnv. r :5  sem Fins Lucrativos = RS 
13200,00 

ASSINATURA DO 

GESTOPJRESPONSAVEL 
'.1.I' 	I 'He Ni ,, 	brudel.er 

M. 1( EA. 25518-C3 	 VUIV 
• Li 

COMPROVAÇAO DA SUFICIENCIA 

ORÇAMENTARIA PELO DEPTO 

CONTÁBIL FINANCEIRO 

idtitki Mitit»il5 MUS  I 	s 	 • 
 (Pf:j9  

f°14 	
til(A-14 	.1  , 

YNÁLIIIR t 	ix( :ft,é  anCic4ecoo9-  

}all Cidet  

- 

ASSINATURA DO CONTADOR tK 1100‘o2i2 . 
Brun 

Contador/ 
•• 

ixeira 
at. 33.057  

a "4 'n. Ç 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNI(dIPIO DE BALNEARIO CAMBORIÚ 
DECRETO MUNICIPAL 8 54612017 

Cç= 

PREFEiTysRAL-_-0 _-; 

BALNEAltifra.  
Les CAMBORIU 

PROTOCOLO 
;NUMERO 
.nEcisAO '21DIFERIMENTO 

, NDEFERIMENTO 
) DEFERIMENTO PARCIAL 
I SEM MANIFESTAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

•-••••••••••••.....•••••• 

AUTORIZAÇÃO PARA SUPLEMENTAR OU DESBLOQUEAR 

INDICAÇÃO DA 
FONTE DE RECURSO 

( ) SIM 

( ) NÁO 

JULIMAR ROGÉRIO DAGOSTIN 
Secretário de Gabinete 

PINUOLANO ~COSAM 
do RAS   

KREWI I ir 

Secretario le hestão Adminisfraika 



PREFEITURA 

BALNEÁRIO 
CAPABORIU 

Protocolo 20- 21.287/2021 

De: 	Antonio J. - PRGR - GACPJ 

Para: SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos - A/C Marina R. 

Data: 11/06/2021 às 10:55:17 

Setores envolvidos: 

SGA - DEPE, GAP - CGF, PRGR - DIST, SCGTP - DCCC, SCGTP, SMA - GAB, PRGR - GACPJ, SMA - ADM - COMP, SFA - 

DECO - CFUNDEMA, SCGTP - DCCC - DP, SCGTP - DCCC - CS 

• Outros 

Pelo que se verifica, o presente Termo de Parceria não foi submetido a prévia cz ,.. 
seleção, através de um chamamento público, isto pela compreensão de ser caso g. 
de inexigência licitatória. 	 , , -r 

o o 

Entendo que a justificativa de inexigência licitatória sob os fundamentos lançados 
no despacho 1, principalmente por ser uma entidade beneficiária dos recursos 
financeiros oriundos do acordo judicial de cumprimento de sentença 5001980-
85.2019.4.04.7208/SC, não é suficiente. 

Não obstante, denoto que o Município já vem realizando uma parceria com 
referida entidade, sendo que o controle das doenças infecto contagiosas é 

E consequência daquele ajuste, devendo-se entender que se trata de uma alteração ec 
no plano de trabalho e na extensão deste, devido a circunstâncias supervenientes. O 8 

2 "c7  
n 

O 2 
CCreT  

Por isso não tem sentido realizar a parceria com outra entidade. E, neste contexto, 
o o 

não há necessidade de chamamento. 	 E 

tu '2 

O 2 
2 ro 

Assim, nos termos do inciso VI do artigo 35, da lei federal 13.019/14, entendo possível ° z 2 
a celebração do presente termo. 
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