
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FMAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSO Nº:

07/12-2021
RELATÓRIO:

03-22-09-2021

ENTIDADE BENEFICIADA:

AMOR PRA DOWN - JIU-JITSU
CNPJ: 04.132.172/0001-70 FONE:

3366-3155

ENDEREÇO:

6ª Avenida, 440 – Balneário Camboriú – CEP: 88.337-315
RESPONSÁVEL

Marcos Antonio Costa CPF                    902.277.949-15

PARCERIA FUNDO:

1º   FMDCA  
001/2021

EMPENHO Nº

26/2021

VALOR DA PARCELA

R$ 4.950,00

PARCELA Nº

2ª

REPASSE EM:

02/12/2021

Recebimento do Processo DOC Nº

85.941/2021

DATA:

14/12/2021

Análise

Notificação / Diligência

Tomada de Contas Especial

Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da

CDA e cobrança de débito

Remessa à Câmara de Vereadores

Remessa ao Tribunal de Contas

Remessa ao Departamento de Contabilidade

Encerramento do Processo



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA  -  FMAS 001/2021

     Recebemos na data de 11 de novembro de 2021, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada,
referente  a 2ª Parcela  no valor  de  R$ 4.950,00 (quatro  mil  novecentos  e  cinquenta  reais) dando  origem ao  Processo
85.941/2021 –– 2ª/10,  na referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a
seguinte situação:
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMPLEMENTO: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente —  FMDCA

ORDENADORDA DESPESA: Anna Crhistina Barichello FONE: 

ENTIDADE BENEFICIADA: AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70

ENDEREÇO: 6ª Avenida, 440 – CEP 88.337-315
E-MAIL: contatobc@amorpradown.org 

RESPONSAVEL: Marcos Antonio Costa CPF: 
NOTA DE EMPENHO: 26/2021 VIGENCIA: INÍCIO 02/08/2021 TÉRMINO 31/07/2022
GESTORA DA PARCERIA: Priscila dos Santos Vieira CPF: 

ANÁLISE CONCLUSIVA:

• A Entidade  aplicou  os  recursos  conforme  estabelecido  no  Termo de  Parceria  e  respectivo  Plano  de  Trabalho,
estritamente no objeto acordado

• Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a
vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.

• A  conciliação  entre  débitos/créditos  da  conta  bancária  e  os  documentos  de  despesas  permitem  comprovar  a
movimentação específica dos recursos.

• Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem coma sua
respectiva liquidação.

• A  documentação  comprobatória  da  realização  das  despesas  está  apresentada  em  via  original  e  revestida  das
formalidades

• Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de
trabalho.

• Inexistência de pagamentos sem suporte contratual. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em
referência da FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa,
relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A  documentação  comprobatória  está  revestida  das  formalidades  legais.  Face  a  análise  efetuada,  CERTIFICAMOS A
REGULARIDADE da presente prestação de contas conforme
DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO - ANALISE TÉCNICA
À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em,18/11/2021

_______________________________________
PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA
Gestora da Parceira – Matr.23.394

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

_________________________________________
Anna Crhistina Barichello

Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Portaria 23.689/2020











PREFEITURA ÍÚUI{ICIPAL DE BÀLI,IEÁRIO CAIBORÚ
SECRETARIA OA FA2ÊiIDA

NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRÔNrcA . NFS€

Número dâ Nota Fiscel
í0

Série: E

DataEmissão: O2112n021

CertilicaÉo: AFC06f5E10
PREST

No.ne/Raáo Sooal JOIAS 
^\,rELl{O 

DE LmÂ . IIE

CNPJ/CPF: 27.342.3E7r0001.í0 lnsc. Municipal: ,ô6ía7
Enderêço RUÂ 500
Báinor CENTRO
Múniopio: BALNEÂRO CA EoRÚ
E{ailr íiac.l@!.oírr.iobc.com"br

lnsc. E6tadúd:
N'r 500
Compl.:
UF: SC CEP: El33Oa35
ÍêleÍon€: 193363í239

DADOS DO TOMÂDOR
Nom.r'Râ2ao Sociál: AaAOCncAO Af,ORPR OOWiI
CNPJ/CPF: 04.132.í T2rlxxx -70
Endereço: AvE IOA SEXTA AVEXIDA
Bâino: DOS ItU ICPX)S
Muniopao: sÂLr{EÁRlo caMBoRlÚ

lnsc.Municipalr1rl47rg lnsc- Estaduâl:
N': 440
Comd.i - ALÂXEDA PARQUE ECO.
UF: SC cEP: EE330{00
Td6íone: 473i1663í55EfiâiI : gesto.@amorPradown.org

oo
33 MENSÀLIOAOES OE JIU JITSI]

CERTIFICO OUE O MATERIAL / sERVIÇo

CONSTANTE DÊSTE OOCUMENTO FOI

RECÉBIOO / PRESTAOO E ESTA Etl

OII FORM IDADE C OM AS

" L: r-cr.^ ^r'ôFS trlFLE

hem
33 MENSALIOADES OE JIII JÍTSU

Írihuüivel
Sim

Qtd..
33 00

Vl. Unltáío RJ Torâl R3
4 S50,00

Rt:1.9§0.o0
Vsloí náo Tnbutável

fú 0,m VALOR BRUTO DA NOTA R$ 4.950,00

Valor Totâl dãs Deduções
Ra 0,00

Desconto lncondicionâdo
Rt 0,m

Desconto Condicionâdo
Rl o,o0

Base de Cálculo
R4,1.950,00 2,0100%

Valor do ISS:
R3 99.49

Pts.0.000%
Rl 0.00

COFINS: 0.000%
Rl 0,00

lNSSi0,0000Á
Rt 0,00

lR: 0.000'Á
Rt 0,00

CSLL: 0 00Oo/"

Rl0.00 R3 0,00

Vald 
^prcrtn 

dod.lip6tG: F.dhr. Rl0,(x, Ê.r.du.l. Rt 0,OO úhlctpât Rto,00 VALOR LÍQUDO DA NOTA R3 4.950,00

ô,O4 - Gi6á6tie, dsnçâ, e6pdteá, nâtâçáo, ân€ê môrclâi6 6 d6mâi6 etividode6 Ílâi.*

Màs d€ compat6ncia: 1212021
Recolhimenlo: S.mRct.nçio
CNAE] 9:lí 3100

Locáldo Rêcolhimonto: BALNE^RIO CÀ BORÚrSC Dstâ Gêrâçãor O 12n,2111t11t2s
TributaÉo: llic.o.m9...ádo . ÊmFlsâ dâ Pêqu.no PoÍr. (IE EPP)
EípÍr.. Opt nt do Simpl..Ircion.l

lmpresso em:021122021 às 11:Í4:43 O contoúdo dest€ documcnlo Íiscãl ó d6 intoirâ ro6oonsâtildadê do emissor.

tt
oatâ AssinaluÉ do Recebedor

NorÂ FtscÂL DE sERVtÇos ELETRôNICÀ
Númêro: 10

c6fficáÉo
AFC06"F5E10

o

Rec€bi(enos)de: JONAS AVELINO DE LllLA - ME
Os se iço§ conslantGs n€slâ Notâ Fiscal d€ S€rviço§ Ebtrônic€.





G331021637868€
0211212021 16:41Consultas - Extrato de conta corrênte

Agência
Conta corrente

305-0
8ô769.1 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Oala 0211212021 Valor RS 4.950,00 D

lmportê refêEnte a PIX - Enviado, 02/12 16:39 THOR ESCOLA DE
ARTES MARCI, agência de origem 0305, documento 120.201, lote 00305,
lançado a débito em sua conta coÍrente, na datâ acima.
(Quatro mil e novecentos e cinqüenta reais)

' Estê aviso de lançamento náo é válido como comprovanle da operaÉo e
demonstra apenas que houve um lançamônlo em conta oorrente.
Documento emitido por: HAMILTON JOSE REIS em 021121202'1 16:40-.10

Transaçáo eÍetuada com sucêsso por: JE640691 HAMILTON JOSE REIS.

Serviço dê Atêndimênto eo Consumidor - SAC 0S00 729 0722 Ouvidôriâ BB 0800 729 5678
Para defrcientes auditivos 0800 729 0088

g
EIPRISA



?
AMORPRADOWN

FOTOS E USTA DE PRESENçA NOVEMBRO 2021
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CERTIDÃO NEGATTVA DE DEBITOS TR,ABA],HISTÀS

Nome: ASSOCIÀCAO ÂMOR pRÂ DOWN (MÀTRIZ E FfLIÀIS)
CNPJ: 04 .L32.77 2 / 000i,-i O

Certidão n"z 561 65L31 /202t
Expedição: 14/12/202L, às 13:57:06
Validade: L1,/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias,
de sua expedição.

contados da data

certif ica-se que ÀssocrÀcÀo ÀuoR pR.â DOIÍN (t6TRrZ E FrLrÀrs),inscrilo (a) no cNpJ sob o n' o{.132.172/oool-7o, NÃo coNsrÀ do Banco
Naciona] de Devedores Trabal-histas.
certidão emitida com base no art. 642-A d,a consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de ? de julho de 2011, ena Resolução Àdministrativa n" r4io/20Ll do Tribunat superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabal-ho e estão atual- j-zados até 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.
No casô de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabef ecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho naInternet (http: / /www. tst. jus.br) -
Certidão emitida gratultamente.

INEPR.{ÀÇÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dad.osnecessários à identj-ficaçào das pessoas naturais e jurídicas
i-nadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçoes
estabelecidâs êm sêntença cond.enatórla transitad.a em jul-gado ou emacordos j udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
reco Lhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério púbrico doTrabalho ou Comissão de Concj-l-iação prévia.



CA'HA
.1 {'. -i ' ti:r5,.1 I :r r Ei-.t .-. r

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.132.tj2/oool-to
Razão Social:nssocIAçÃo AFtoR pRA DowN
Endereço: 1! DE!FrM DE PAD-UÁ pÊrxOTO F,rLHo 44o I MUNrCIproS,/ BALNEARÍOcAtuBoRIU / SC ,/ 88337_31s

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio Oe fSgO, iehúJa--que. nesta Oata, aempresa acima ldentificada encontra-se em situação' iegular peranté oFundo de Garantia do Tempo de Servico _ FGTS.

O presente Certificado não servirá .de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contribuiçOu. u/or-"nãurgos devidos.decorrentes das obrigações com o FGTS.

Y alidade;O9/ !2/ 2O2L a 06/ O I / 2022

Certif icação II ú mero: 2O2t L2O}O43S2L O 347 g 4OO

Informação obtida em t4/t2/202t 13:57:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos emcondicionêda a -verificação de autenticidaOá no 
-Jt" 

Aawww.caixa.gov.br
Lei esta

Caixa:



IIIINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO POSTTIVA GOM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERA]S E À DíVTDA ATIVA DA UNÁO

Nome: ASSOCIACAO AMOR pRA DOWN
CNP J: 04.1 32.17 2/000.1 -70

Ressalvado o direito de â Fazenda Nacionar cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identiÍcado que vierem a ser apurâdas, é certincado que:

'1. constam débitos administrados pera secretaria da Receita Federar do Brasir (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. .15í da Lei no s.112, de 25 de outubro oe tsoo -código Tributário Nacionar (crN), ou objeto de decisão iudiciar que determina-sua
desconsideração para Íins de certiÍicaçáo da ráguraridade fscar, ou ainda nào vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da união (DAU) na procuradoria-Gerar da Fazenda
Nacional (PGFN).

conÍorme disposto nos arts.2os e 206 do crN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negaüva.

Esla certidão é válidâ para o estaberecimento matriz e suas Íriais ê, no caso de ente Íederarivo, para
todos os órgãos e fundos púbricos da administraçáo direla a ere vincurados. Refere-se a situaçãã oo
sujeito passivo no âmbito da RFB e da.PGFN e àbrange^inclusive as contribuições sociais previstas
nas aríneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei-no 8.212, dê 24 de julho de 199í .

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.be ou <http://www.pgfrr.gov.ba.

Observâçóes RFB
certidão emitida em atendinento à decisão
sEcuRÀNÇÀ N" 5015018-96.202t.4.04.7208 SC 2'

judiciat do MS MÀNDÀDo DE
Vara Federal de I taj ai

certidão emitida gratuitamente côm base na portaria conjunta RFB/PGFN no .r .751, de 2hor2o,r4.
Emitida às 08:44:49 do dia 26l1Ot2OZ1<hora e dala de BiasÍlia>.
Yàlida alé 2410/.12022.
Código de controle da certidão: DBE4.3A1Z.AE6E,3894
Qualquer rasura oU emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINÂ
5ECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

cERTtDÃo NEGATIvA or oÉeros EsrADUAts

Nom€ lra2ão socjall: ÀSSOCIACAO AMOR pRA DOWNcNPr/cPF: ot-tf2.t72lm/Í/t_7o
(Soli.itônt. sêh inscrição no Càdeíío dêContribuintês do |CMS/SC)

Esta certidão é válÍda para o núm€Ío do cPF ou cNP, informado pêlo solichantê, que não consta da base de dadosda Sêcretaria de Estado da Fatenda.

|"HI":." 
o cPF ou CNPJ irÍormados pelo sollcitente dêvem ser confeddos com â documentação pessoat do

Ressalvando o direito da Fazenda E§tadual de inscrêveÍ ê cobÍar as dívidas que vaerem a ser apuradas, é certiíicadoque não constam, na prêsente data, pendências em nome do contÍibuinte acima idêntificado, relativas aos tributos,dívlda ativa e demais débitos administrãdos pela Secretaria de Estado Ja Fazenda.

Lli nê 39:tV66, Art. 15!r
21014rr159898061
09l71l2o211ot0.s1

0ispositivo tegal:
Númêro de certidão:
Datâ de emissão:
Validâde (1"êi ne 3938/66, Art. 1Sg,
modiíicádo pelo artigo 18 da Lêa n
rs.s1o/11.):

oalot/2022

ilI;ffi'*:-X""t,"Ítrdão 
d'v'rá Í.r .onnõ.dâ n. pitrn. ir. s..'etâ'ra dô E r.do d. Fa,.rd. n rnr.,àcr, ào e,üe,.ro.

Estê do.umento íot.ssínado dtlltallnentê
|mpresso em: 1411212021 14:01:03

ffi



§=,
SANTA CATARINA
MUNICIPIO OE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da FazendacatNtatto

cÁJvl8otlt

Requerente: ASSOCTACAO AMOR pRA DOWN

Data:

Código

14t1212021

't44779

Finalidade da Certidão
Flnalldade:

Fins Própnos

Ressalvado o direito da Fazendâ Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeitopessivo ecima identiÍicado oue vierêm, 
"* ,prãaã", ããaiii"rao qu. nao corsram pãnaê-i.L".m seu nome,relativas a tributos administiados pela Secretâria aa faienAa üunicipat.

:rffi?,tffi*Tg;:i:ffi;;,"J:."1:í:;i"j"o" à veriÍicação de sua âurênticidade na rnternet, no endereço

BALNEARTO CAMBORIU, .t4 de dezembro de 2021

Código de Controte da Certidão: 2021101118035

Esta certidáo terá Va lidade pelo período de g0 dias

Cenidão emitida graluitamente.

Nome:

Endereço:

Itlunicipio:

CNPJ/CPF:

ldentiÍicação do Contribuinte
ASSOCIACAO AMOR PRA OOWN Código: 144779
AVENIDA SEXTA AVENIDA, 440 . ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA - DOS
BALNEARIO CAMBORIU

04.132.17Z|OOO1-70
CEP:

UF:

88337-3í5

SC

Atencão: qualauer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATÍVA DE
DÉBITO MUNICIPAL

N" 118035/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

Ofício nº 0022/2021/PARCERIAS FMAS/FMDCA 

Balneário Camboriú, 18 de dezembro de 2021.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Ilma. Sra.

ANNA CHRISTINA BARICHELLO

Secretária/Gestora FMAS/FMDCA 

Assunto: Pagamento referente 3 ª parcela da parceira AMOR PRA Down - Jiu-Jutisu

Senhora Secretária,

Vimos através deste, informar que foi recebida a prestação de contas da 2ª parcela

da Entidade relacionada a seguir  referente ao exercício 2021,  e que esta,  após análise

prévia  e  sem prejuízo  a  análises  posteriores,  encontra-se  em acordo  com o  Plano  de

Trabalho pactuado. E, deste modo, está apta a receber a parcela subsequente referente a

parceria celebrada.

- Amor Pra Down

1. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 – FMDCA

2. PARCELA 03

- VALOR: RS  4.950,00

Finalizando, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer informações e/ou

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA

  Gestora de Parcerias - FMAS

Decreto: 10.529/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_____

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
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RECIBO

ENDEREÇO: ALAMEDA DELFTN DE PÁDUA PEIXOTO FILHO,,t4O

CIDADE: BALNEARTO CAMBORIÚ ESTADO: SC

CNPJ N': 04.132.17 2lOOOl -70

NOME: ASSOCIAçÃO AMOR PRA DOWN

NO DO TERMO DE
FOMENTO

oot/202t

NO DA PARCELA NO DO EMPENHO VALOR

03 26 .{.9s0,00

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALN RIO CAMBORIÚ - FUNDO

MUNICIPAL DOS D|RE|TOS DA CRTANÇA E DO ADOLECENTE A tMpORTÂNClA

ACIMA DlscRlMlNADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à 3a parcela

do Termo de Fomento FMDCA no 00112021, autorizado através da Lei Complementar

'10112000, - destinado ao PROJETO JIU JITSU tNCLUSIVO

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRo CAMBoRIÚ, íI,I de LjAó",.!,e de 2021.

Carimbo e
-- T



CERTIDÃO NEGÀTTVÀ DE DÉBTTOS TRABÀLHISTÀS

Nome: ÀSSOCIÀCÀO AMOR pRÀ DOWN (MÀTRIZ
CNPJ: 04 .L32.Ii2/ 0OOt-70
Certidão n": 56765137 /202t
Expedição: 14/12/202L, às 13:57:06
Va.l-idade: 7t/06/2022 - 180 (cento e
de sua expedição.

E FII,IÀI S )

oitenta) dias, contados da data

certifica-se que À§socrÀcÀo ÀttoR pRA DOrN (MÀrRrz E FrlrÀr§),inscrito (a) no CN'J sob o no O{.L32. LT2lOOOt_,o, ttÃo corsra do BancoNacionaf de Devedores TrabaLhi-stas.
Certidâo emitida com base no art. 642_À da Consolidação d.as Leis doTrabalho, acrescentado peta Lei no 12.440, de 7 de julho de 2ll1 , ena Resolução Àdministrativa n" L47O/2OIt do Tribunal Superior doTrabalho, de 24 de agosto dê 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do TrabaLho e estão atual-izados até 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçâoa todos os seus estabel ecimentos, agências ou fifiais.À aceitaÇâo desta certidão condiciona_se à verificação de suaautenticidade no portal do TribunaJ- Superior do TrabaLho naInternêt (http: / /www . tst. jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

rNFORüÀçÍo ruPoRIÀNTE
Do Banco Nacional de Deved.ores Trabalhistas constam os d.adosnecessários à identificação das pessoas naturais e juridicasinadimpJ.entes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕesestabelecidas em sentença cond.enatória transitada em juJ-gado ou emacordos j udiciais trabalhistas, incfusive no conce.rnente aosrecofhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemolumentos ou a recol"himentos determinados em lei; ou decorrentesde execução de acordos firmados perante o Ministério púb1ico doTrabal,ho ou Comissão de Conciliação prévj-a.



CAr '.4
Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.732.1721oo0L-70
Razão SocialrAssocllçÂo nuon pRA DowN
EndeTeço: AL DELFIM DE PADUA PEIXOTO RLHO 440 / MUNICIPIoS / BALNEARIo

cAi,tBoRIU / SC / 88337-315

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036. de 11 de maio de 1990, certiÍica 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: 08/1 2 / 2O2L a 06/ 0 7 / 2022

Certificação l{úmero: 2O2t I2OAO4352LO347 94OO

Informação obtida em 74/t2/2O27 13:57:39

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



MINISTÉR|o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazênda Naciónal

CERTIDÂO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELAT]VOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ANVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO AÍtlOR PRA DOWN
CNPJ: 04.í 32.17210001-70

Rossalvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscrêver quaisquer dívidas de
responsabilidade do su.ieito passivo acima identiÍcado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pêra secretaria da Receita Federar do Brasir (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. í5í da Lei no 5.172, de 25 de outubro oe igoo _
código Tributário Nacionar (crN), ou objeto de decisão iudicial que determina sua
desconsideraÉo para rins de certifcação da reguraridade fiscar, ou ainda nào vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da união (DAU) na procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

conforme disposto nos arc. 20s e 206 do crN, este documento tem os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

Esta certidão e válida para o estabelecimento malriz e suas filiais ê, no caso de ente federaüvo, para
todos os Órgáos e fundos pÚblicos da administração direla a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange^inclusive as contribuições sociais próvistas
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei no A.2j2, de 24 de julho de í991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://ríb.gov.be ou <httpJÁrriww.pg,fn.gov.br>.

certidáo emitida gratuitamênte com base na portaria conjunta RFB/PGFN no.1.75.1, de 211olzo14
Emitida às 08:44:49 do dia 2611O12021 <hora e data de Biasília>.
Vâlida até 2410412022.
Código de conúole da certidào: DBE/t.3Aí2,AE6E.58!14
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Obseívaçoes RFB:

Certidão enitida em atendinento à decisão
SEGURÀNÇÀ N" 5015018-96.2021 .4.04..7208 sc 2"

judiciaf do MS MÀNDÀDO DE
Vara Federal de I taj ai



Nohe {ratão social)

CNPJ/CPF:

§:lâ&%Rr^'âIB,S'dBlfl Ê-,"oo

cenrroÃo NEGATIVA or oÉarros rsreounts

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
o4.t 2.L72lmt-7o

(Soli.itaíte sêm ins.íição no Cedeíro de Contribuintcs do ICMS/SC)

Esta cêÍtldão é válida para o número do cPF ou CNPJ informado pelo solicltante, que não consta da base de dadosda Sêcretaría de Estado da Fezênda.

:"[ff." 
o cPF ou cNP' informados pelo solicitantê devem ser confêridos com a documertação pessoar do

Ressalvando o diÍeito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que viêrem a sêÍ apuradas, é certificadoque não constam, na prêsente dâta, pendências êm nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,dívida ativa € demais débitos administrados pcla Secretaria de gstalo Ja razenaa.

lêi n! 393E/66, Art. t5/r
2101aO159898061
oglrll2o2t tot4ots3

Dlspositlvo Letal:
NúmeÍo dâ cenldáo:
Data de emissãor
Vâlidade íl-ei nc 3938/66, Aít. 1SB.
modlfl€ado pelo ani8o 18 dâ tei h
rs.s10l11.):

oalo!2022

ilrffi1:*.::frrc'rtrdâo 
d'v'É rer coní*n.de n. Édnâ d. s.c..tâ.r. d. E t do d. Fâr.nda ne rn!.Íh.r, no .hd...Ío:

Est doqrmehto íot âsCnado dlgttâlfi.ntê
lmpí"sso êmi !4112/202! 14.O1:O3



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da FazendaIAINTARIO

cÂJr^8oer,,

CERTIDÃO NEGATÍVA OE
DÉBITo MUNIcIPAL

N" 1 18035/2021

Data:

Código

14t1?t2021

144779

Finalidade da Certidão
Finalidade:

Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do su.jeitopassivo acima identificedo que vierem a ser epuredas, e-.ã.tiiicaoo que não constam pendências em seu nome,relativas a tributos administrados pela Secretaria Oa FaienOa üunicipat.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnteÍnet, no endereço<http://www.balneariocam boriu.sc. gov. br>.

BALNEARIO CAMBOR|U, Í4 de dezembro de 2O2t

Código de Controle da Certidão: 202íí0íí18035

Esta certidáo terá Validade pelo período de 90 dias

Nomê:

Endereço:

Municipio:

CNPJ/CPF:

ldentifi cação do Contribuinte
ASSOCIACAO AMOR PRA OOWN Código: 144779
AVENIDA SEXTA AVENIDA, 440 - ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA . DOS
BALNEARIO CAMBORIU

04.132.172IOOO1_70
CEP:

UF:

Requerente: ASSoctAcAo AMoR pRA DoWN

Certidão emitidâ grátuitamente.

Atenoão: qualquer rasura ou emenda invalidará esle documento.

88337-3í 5

SC


