




























































































































































 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

 

 

 

 

PARECER REGULAR 
 

Parcela nº: 11/12 Mês: JULHO/2022 

Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE CNPJ: 04.981.194/0001-04 

Termo de Colaboração nº: 2º T.A.D. FMS 002 / 2019 Empenhos: 26/2022 

Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data do Repasse: 06/07/2022 

PARECER 
 

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de 
Colaboração 2º T.AD. FMS nº 002/2019, no valor total de R$ 360.000,00, cujo objeto é: 

 

“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio 

financeiro fomentado por este MUNICÍPIO à COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE de forma 

a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de 

alcoolismo e dependência química, em relação a tratamentos, internações, prevenção e reinserção 

social, em um total de 20 (vinte) vagas, divididos em ala masculina e a ala feminina, bem como 

atendimento aos seus familiares no campo psicológico e social”. 

 

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos 

elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos 

apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas 

finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, 

considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas – (11ª parcela). 

 

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento. 

 

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria. 
 

 

Balneário Camboriú, 28 de Julho de 2022. 
 
 

 
 
 

Tatyane de Oliveira Barbosa 
Gestora de Parcerias 

Matr. 30.167 

De acordo, 
Ao Sr. Gestor, para deliberação 

 
Em, ____ / ____ / ______ 

 
 
 
 

________________________________________ 
Fundo Municipal de Saúde - FMS 
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Nome (razão social): COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE
CNPJ/CPF: 04.981.194/0001-04

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.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 220140147231312
Data de emissão: 23/08/2022 15:29:29
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

22/10/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/08/2022 15:29:29



DATA DA VALIDADE:DATA DA EMISSÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

23/08/2022131503 / 2022 21/11/2022

NÚMERO CERTIDÃO:

NOME / RAZÃO SOCIAL:CPF / CNPJ:

COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER LIVRE04.981.194/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ATIVIDADE CNAE:

148338

  9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

  9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

  9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: MORRO DA PEDRA BRANCA, 795 Complemento:

Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 88336-050

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
https://www.bc.sc.gov.br/

Rua Dinamarca, 320

C22131503N9176D71

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

 

 

 

 

PARECER REGULAR 
 

Parcela nº: 12/12 Mês: AGOSTO/2022 

Entidade: COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE CNPJ: 04.981.194/0001-04 

Termo de Colaboração nº: 2º T.A.D. FMS 002 / 2019 Empenhos: 26/2022 

Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data do Repasse: 12/08/2022 

PARECER 
 

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de 
Colaboração 2º T.AD. FMS nº 002/2019, no valor total de R$ 360.000,00, cujo objeto é: 

 

“O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio 

financeiro fomentado por este MUNICÍPIO à COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVER LIVRE de forma 

a fornecer subsídios para os programas de atendimentos aos pacientes com problemas de 

alcoolismo e dependência química, em relação a tratamentos, internações, prevenção e reinserção 

social, em um total de 20 (vinte) vagas, divididos em ala masculina e a ala feminina, bem como 

atendimento aos seus familiares no campo psicológico e social”. 

 

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos 

elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos 

apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas 

finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, 

considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas – (12ª parcela). 

 

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento. 

 

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria. 
 

 

Balneário Camboriú, 29 de agosto de 2022. 
 
 

 
 
 

Tatyane de Oliveira Barbosa 
Gestora de Parcerias 

Matr. 30.167 

De acordo, 
Ao Sr. Gestor, para deliberação 

 
Em, ____ / ____ / ______ 

 
 
 
 

________________________________________ 
Fundo Municipal de Saúde - FMS 
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