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• • 	PREFEITURA 

BALNEÁRIO 
ÇflCAMBORIU 

1. ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ 
LEI 13.019/2014 

Pe4r - .3 • 

FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA - Decreto 8.489/2017 Art. 24 I 

1- DADOS DA MINUTA 
1.1 	- Secretaria ou Fundo 

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social — Fundo Municipal de Assistência 
Social. 
1.2 	- Gestor da Parceria 

Haydée Assanti 
1.3 	- Data: 

30 de novembro de 2021 

1.4 - Forma de Contratação: 

X Edital de Chamamento Edital 001/2021-FMAS 
c Inexibilidade 
c Dispensa 

1.5 - Termo de Parceria: 

( ) Termo de Fomento 
(x)Termo de Colaboração 
( ) Acordo de Cooperação 

1.6 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Atendimento interdisciplinar a pessoas (crianças e adolescentes) que são atendidas na 
AMA Litoral SC com Transtorno do Espectro Autista, durante os anos de 2022 e 2023, 
conforme planos de trabalho apresentados pela Entidade. 

1.7 - CARIMBO E ASSINATURA GESTOR DA PARCERIA 

, 

Haydée Assanti — 	atrícula 7.609 
Gestora de parcerias — Decreto ri° 8643/2017 

1.8 - CARIMBO E ASSINATURA GESTOR DO FUNDO 
OU SECRETÁRIO 

2- COMISSÃO DE SELEÇÃO 
2.1- Análise da Forma de Contratação: 

O Aprovado 
O Aprovado com ressalvas 
O Reprovado 

2.2 - Análise do Termo de Parceria: 

o Aprovado 
3  Aprovado com ressalvas 
O Reprovado 

2.3 - Observações: 

2.4 - Assinaturas 

1) 
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CAMBORIÚ 
LEI 13.019/2014 

FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA - Decreto 8.489/2017 Art. 24 I 
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3- SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA 

 

3.1 - Análise da Forma de Contratação: 

O Aprovado 
O Aprovado com ressalvas 
o Reprovado 

 

3.2 - Análise do Termo de Parceria: 

O Aprovado 
O Aprovado com ressalvas 
o Reprovado 

 

     

 

2.3 - Observações: 

   

     

 

3.3 - Assinaturas 

   

 

4- SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO 

  

 

4.1 - Análise da Forma de Contratação: 

G Aprovado 
o Aprovado com ressalvas 
o Reprovado 

 

4.2 - Análise do Termo de Parceria: 

G Aprovado 
O Aprovado com ressalvas 
O Reprovado 

 

 

4.3 - Observações: 

   

 

4.3 - Assinaturas 
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• • • PREFEITURA 
	

1. ESTADO DE SANTA CATARINA 

	

BALNEÁRIO 
	

PREFEITURA DE BALNEÁRIO 

CANIBORIU CAMBORIÚ 
LEI 13.019/2014 

FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA - Decreto 8.48912017 Art. 24 I 

CHECK LIST 

QUANDO A FORMA DE CONTRATAÇÃO FOR POR EDITAL DE CHAMAMENTO: 
1. Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado; 
2. Minuta do EDITAL DE CHAMAMENTO, contendo como anexo: a minuta do termo de fomento, 

termo de colaboração ou acordo de cooperação e plano de trabalho preenchidos. 
OBS: O processo deverá ser encaminhado à comissão de seleção via protocolo geral do 
município.Após aprovação deverá ser feita a publicação do edital de chamamento em sítio oficial na 
internet. Após 30 dias a comissão de seleção irá providenciar o processo de seleção para escolha da 
Organização da sociedade civil. Após a seleção, poderá ser assinados o termo ou acordo com a 
organização selecionada. 

QUANDO A FORMA DE CONTRATAÇÃO FOR POR INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO: 
1. Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado; 
2. Justificativa da INEXIGIBILIDADE, assinada; 
3. Minuta do termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação e plano de 

trabalho preenchidos; 
4. Documentação da entidade. 

OBS: O processo deverá ser encaminhado à comissão de seleção via protocolo geral do município. 
Após aprovação deverá ser feita a publicação do extrato da inexigibilidade, aguardar 5 dias e poderá 
ser assinado o termo de fomento, termo de colaboração o acordo de cooperação. Após assinatura do 
termo ou acordo, será necessário publicar o extrato do termo ou acordo para efetivação dos mesmos. 
(Lei 13.019/2014 Art. 32 e 38) 

QUANDO A FORMA DE CONTRATAÇÃO FOR POR DISPENSA DE CHAMAMENTO: 
1. Formulário para Aprovação de minuta, preenchido e assinado; 
2. Justificativa da DISPENSA, assinada; 
3. Minuta do termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação e plano de 

trabalho preenchidos; 
4. Documentação da entidade. 

OBS: O processo deverá ser encaminhado à comissão de seleção via protocolo geral do município. 
Após aprovação deverá ser feita a publicação do extrato da inexigibilidade, aguardar 5 dias e poderá 
ser assinado o termo de fomento, termo de colaboração o acordo de cooperação. Após assinatura do 
termo ou acordo, será necessário publicar o extrato do termo ou acordo para efetivação dos mesmos. 
(Lei 13.019/2014 Art. 32 e 38) 

1) 



A
N

N
A
 C
H

R
IS

TI
N
A
 B
A
R
I C

H
E
LL

O
  

o 

o o_ 
o 

o 

Estado de Santa Catarina Prefeitura de 
Baiheário Camboriú 

,/r=undo Municipal de Assistência SocialAnexos 
do Edital 01/2021- FMAS 

PREFEITURA 

BALNEÁRIO -s°' 
~BOM) 

ANEXO IV 

PLANO DE TRABALHO 

1— PROPONENTE — OSC. 
1.1-ENTIDADE PROPONENTE: 
AMA LITORAL SC 

1.2- CNPJ:08.825.233.0001-35 

1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados 

1.4- CIDADE: Balneário 
Camboriú SC 

1.5- U.F: SC 1.6- DATA - 17- 
- DE CONSTITUIÇO 

26101/2007 

DDD/TELEFONE: (47) 3264-0244 

1.8- E-MAIL: 
reaina.amalitoralQoutlook.com  

amalitoralsce.hotmail.com  

catiafranzoihotmail.com  

1.9- SITE: 

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): Uno 
Carlos Franzoi 

1.11- CPF: 55892396991 

1.12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

1.045.273-7 
1.13- ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: avenida Brasil, 3590, apt 901, centro 

1.14- CIDADE: Balneário 
Çamboriú SC 

1.15- U.F: 
SC 

1.16- CEP: 1.17- DDD/TELEFONE: 

1.18- E-MAIL: 
catafranzoihotmail.com  

1.19- SITE: 
f\ 

2- REFERÊNCIA DE COLABORAÇÃO 

2.1 O QUE É O SERVIÇO PARCEIRIZADO, OBJETIVOS DO SERVIÇO E EQUIPE MÍNIMA: 
2.1.1 Descrição: Serviço de Proteção Social Básica no domicilio para pessoas com deficiência. 

O serviço tem como foco a prevenção de agravos que por ventura, podem ocasionar o rompimento de 
vínculos familiares e sociais dos usuários, garantindo assim seus direitos, o desenvolvimento de 
mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o 
desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência, a partir de suas necessidades e 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 Bairro das Nações - SCICep 88.338-900 I Fone: 47 3267.7000 www.balneariocamboriu.sc.gov.br  
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. 	- 
potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento_ 

O trabalho realizado com usuários, devem ser sistematizado e planejado por meio da elaboração de 
um Plano de Desenvolvimento do Usuário (ficando a cargo da OSC apresentar seus modelos de 
planejamento), nele deve constar os objetivos a serem alcançados, as vulnerabilidades e as 
potencialidades do usuário. 

2.2 OBJETIVOS: 
-Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais; 
-Prevenir confinamento da pessoas com deficiência; 
-Identificar situações de dependência; 

-Colaborar com redes inclusivas no território; 
-Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência com vistas a promover a sua 
inclusão social; 
-Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com 
deficiência buscando a desconstrução de mitos e preconceitos; 
-Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência, de 
suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social; 
-Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos e 
o estímulo à participação cidadã; 
-Incluir usuários e familiares 	no sistema 	de 	proteção social 	e serviços 	públicos, 	conforme 
necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de renda; 
-Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos usuários; 
-Contribuir para a construção de contextos inclusivos. 

2.3 PÚBLICO ALVO: Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias que encontram-se 
em situação de vulnerabilidade social que são atendidas/acompanhadas pela AMA Litoral SC 
Balneário Camboriú SC pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de 
acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária, em especial: - Beneficiários do 
Benefício de 	Prestação Continuada; 	- 	Membros de famílias 	beneficiárias de 	programas de 
transferência de renda. (Texto da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais) 

2.4 CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO: 
-Constituir-se em um espaço coletivo dialógico; 
-Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo em movimentos sociais, organizações e grupos 
de usuários; 
-Subsidiar a intervenção nas instâncias e espaços de participação democrática; 
-Identificar as potencialidades dos usuários,contribuindo para a autonomia e protagonismo social; 
-Possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede 
assistencial no âmbito do 
seu território e/ou do módulo assistencial, 	definido na 	Norma Operacional 	Básica 	do Suas 
(NOB/SUAS); 
-Responsabilizar-se, 	sob 	coordenação 	do 	gestor 	local, 	pela 	organização 	da 	demanda 	e 
encaminhamentos dos usuários para a rede de proteção instalada quando for o caso, no âmbito de 
território de atuação; 
-Realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários, mantendo sigilo, respeitando o código 
de ética das/os profissionais que executam os atendimentos; 
-Funcionar no mínimo de 8:00 às 17h3Omin, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da 
semana, podendo realizar atividades de grupo no período noturno de acordo com a necessidade. 

2.5 TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: 
- Acolhida particularizada ou coletiva; 
-Atendimento em grupos; 
-Atendimento em oficinas socioeducativas executadas por profissional de nível superior ou nível 
médio; 
-Visitas e atendimentos domiciliares; 
-Atendimento á família; 

_ 
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-Atividades comunitárias enfocando o fortalecimento familiar e comunitário (escola, na comunidade ou---, 
quaisquer outras formas 
de participação social); 
-Desenvolvimento de ações intersetoriais, 	principalmente com as áreas de assistência social, 
educação, saúde, previdência e demais órgãos do Sistema de Defesa e Garantia de Direitos; 
-Formação político-cidadã dos usuários e suas famílias, fazendo com que tenham condições de 
buscar o reconhecimento de 
novos direitos de cidadania e acesso a proteção social; 
-Acessar/promover os direitos de cidadania já estabelecidos; 
-Promover acesso a conhecimento, meios, recursos e metodologias direcionadas ao aumento da 
participação social e ao fortalecimento do protagonismo dos usuários na reivindicação dos direitos de 
cidadania; 
-Qualificar as intervenções nos espaços de participação democrática visando a participação social e 
comunitária do usuário; 
-Potencializar o desenvolvimento de autonomia e autogestão do usuário atendido e suas famílias; 
-Socialização dos conhecimentos produzidos junto aos diferentes atores da política de assistência 
social: 
-Encaminhamento para cadastramento socioeconómico; 
-Orientação e encaminhamentos; 
-Incidência na redução das vulnerabilidades e riscos sociais. 

2.6 EQUIPE MINIMA: 
- 01 (um/a) assistente social (mínimo 30 horas semanais) 
- 01 (um) profissional de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo/a, 
terapeuta ocupacional, pedagoga/o ou outra/o profissional necessário ao atendimento conforme 
Resolução CNAS no 17/2011. (mínimo 40 horas semanais) 
- 01 (um) profissional de nível médio, para equipe de apoio aos atendimentos. ( 40 horas semanais) 

2.7 PROVISÕES: AMBIENTE FÍSICO: AMA LITORAL — instituição parceira para desenvolvimento 
das atividades propostas. A instituição conta com espaço físico adequado/amplo e salas equipadas 
para o desenvolvimento das ações/atividades. 

2.8 RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento 
do serviço_ 

3- DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1- TÍTULO DO PROJETO: 

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NA AMA LITORAL 
PARA 	AS 	FAMÍLIAS: 	APOIANDO 	E 
TRANSFORMANDO VIDAS. 

3.2- PERÍODO DE 	EXECUÇÃO: 	12 
meses 

' 
Início: (Previsão em dia/mês/ano): 
01/01/2022 

Término: (Previsão em dia/mês/ano). 
01/12/2022 

3.3- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa Socioassistencial de Defesa e Garantia de Direitos 
para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas família. 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 1Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 !Fone: 47 3267.7000 www.baIneariocamboriu.sc.gov.br  
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E: 	C1/2021- FMAS 	rn 
3.4- DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO E SEU DETALHAMENTO, 

JUSTIFICATIVA E INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS À PARCERIA: 

A AMA Litoral é uma instituição de referência á pessoas com Transtorno do Espectro Autista e 
suas famílias_ Através do projeto, busca desenvolver o programa socioassistencial de Defesa e 
Garantia de Direitos para até 30 pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias que 
encontram-se em situação de vulnearabildiiade social, a fim de contribuir no fortalecimento familiar e 
comuniitário, no porcesso de habilitação e reabilitação, inclusão social, acesso a serviço, programas e 
projetos, bem como na defesa e garantia de direitos. 

Nesse sentido, a proposta do projeto vem ao encontro da Política de Assistência do município 
de Balneário Camboriú SC, visto a grande demanda e a necessidade de haver parceria com outros 
serviços para poder realizar a atenção e o atendimento referenciado as pessoas com deficiência, no 
caso da AMA Litoral com pessoas com autismo e suas famílias no serviço de proteção social básica. 

Diante disso, justifica-se a necessidade da implantação do projeto que vem ao encontro da 
necessidade e da realidade apresentada a qual as pessoas com Transtorno do Espectro Autista e 
suas famílias necessitam de apoio, atendimento psicossocial, um olhar atento e detalhado a cerca da 
realidade que vos cercam, como forma de contribuir no empoderamento familiar, autonomia, 
habiitação e reabilitação, desenvolvimento de habilidades e potencialidades, incentivar a participação 
social, comunitária e democrática, acesso ao conhecimento e servicos da rede de atendimentos, entre 

411 	outros, buscando assim a melhoria da qulidade de vida dos usuários e famílias. 
Nesse sentido haverá a contratação/pagamento da equipe de profissinais de acordo com as 

orientações da NOBRH SUAS formada por Assistente Social, 40h/semanais, Psicóloga 36h/semanais 
e assistente administrativo, 40h/semanais como como de executar as atividades propostas. 

O projeto será executado na AMA Litoral localizada na Rua São Paulo, n°470, bairro dos 
Estados, Balneário Camboriú SC, no período de 12 meses, podendo ser aditivado, bem como sofrer 
alterações. 

Com isso, busca-se oferecer o atendimento individual e familiar (semanal) para as pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias que são acompanhadadas na AMA Litoral, de 
acordo com a necessidade, a fim de melhor entender e compreender a realidade. O atendimento da 
psicologia dura em média 50minutos, sendo individualizado para os usuários e familias. E relação ao 
serviço social, os atendimentos ocorrem por meio da busca espontânea da família, agendamentos, 
encaminhamentos da equipe de profisissionais, bem como através do contato com a família para 
acompanhamento familiar. 

Nesse sentido é elaborado o Plano de Desenvolvimento familiar de todas as famílias que são 
acompanhadas a fim de traçar metas, objetivos e assim fazer a diferença na vida de cada um de 
acordo com a realidade. Ressalta-se ainda que pretende-se realizar as visitas/atendimento 
domiciliares para acomanhar mais de perto a realidade de cada família e assim fazer a diferença na 
vida das mesmas. 

Além do mais, como forma de apoiar e fortalecer as famílias acompanhadas pela AMA Litoral, 
através do projeto busca-se oferecer o grupo de pais/responsáveis como um momento de troca, 
socialização, acesso ao conhecimento e informação, empoderamento familiar, autonomia, bém como 
ir ao encontro da realidade das famílias. O grupo será mediado pela psicóloga da organização, uma 
vez por mês (poderá ampliar de cordo com a necessidade), com duração de duas horas, sendo que o 
horário será definido de acordo com a demanda/realidade das famílias, a fim de haver uma maior 
participação. Buscamos também com o projeto, desenver oficinas com os usuários e famílias, como 
forma de promover atividades práticas indo ao encontro do interesse do grupo almejando empoderá-
los bem como que se sintam bem, buscando a melhoria da autonomia, autoestima, e qualidade de 
vida dos mesmos. 

Além dessas atividades, a AMA Litoral busca continuar desenvolvendo um trabalho articulado 
entre os diferentes serviços da rede de atendimentos, particicipação em reuniões dos conselhos de 
direitos, bem como buscando desenvolver ações intersetoriais com diferentes setores como 
assistência social, edcação, saúde, esporte e os demais órgãos do sistema de garantia de direitos, 
entre outros_ 

Um outra atividade importante é o desenvolvimento de ações comunitárias tendo como 
objetivo o fortaleciemnto familiar e comunitário, bem como divulgar a questão do autismo, promoção 
de eventos, pedágios, entre outros.  

BALNEÁRIO CAMBORICI- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
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Desse modo, através do respectivo projeto vem para apoiar/empoderar as pessoas com-,,_Ge 
--,..-..irstomo do Espectro Autista e suas famílias como forma de contribuir no processo de autonomia, 
z-...zesso ao conhecimento/informações, empoderamento familiar e defesa/garantia dos direitos das 
mesmas. 

3.5- PUBLICO ATENDIDO: Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias 
que encontram-se em situação de vulnerabilidade social que são atendidas/acompanhadas pela AMA 
Litoral SC Balneário Camboriú SC. 

Nesse sentido podem estar incluídas no projeto, as famílias que são acompanhadas pela 
AMA Litoral que possuem fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso a 
possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária, em especial: - Beneficiários do Benefício 
de Prestação Continuada; - Membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de 
renda. (Texto da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais) 

o"N 

   

• 

 

3.6- REALIDADE LOCAL: A AMA Litoral oferece atedimento clínico á crianças e 
adolescentes cm Transtorno do Espectro Autista-TEA, sendo que o respectivo projeto vem para 
aperfeiçoar os atendimentos realizado com as pessoas com TEA e suas famílias que encontram-se 
em situaçao de vulnerabilidade social, tendo como objetivo a defesa e garantia dos direitos na 
proteçaõ social básica_ 

Diante disso, o projeto vem ao encontro da necessidade do município de Balneário Camboriú 
em relação a Política de Assistência Social e tambem da instituição referencia no autismo, buscando 
assim ter um olhar atendo a esse público a fim de fazer a diferença na vida das famílias. Com  isso a 
AMA Litoral vem para oferecer o atendimento psicossocial e atividades relcionadas que venham a 
contribuir no processo de autonomia, emoderamento familiar, participação e garantia de direitos. 

  

3.7- O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS, DEVE TER 
AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

   

Através do respectivo projeto a AMA Litoral Balneário Camboriú busca proporcionar para as 
pessoas com Transtorno do Espectro do Autista e suas famílias que encontram-se em situação de 
vulnerabibilidade social um espaço de acolhida, de diálogo, de socialização, de troca a fim de 
fortalecer a participçaoo dos usuários e famílias, a autnomia, empoderamento familiar, protagonismo 
em movimentos sociais, organizaçãos e grupos, bem como incentivar a participação democratica em 

• diferentes serviços e locais. 
Salienta-se que o projeto baseia pela Políticas de Assistência Social, NOB RH SUAS, 

buscando contribuir na defesa e garanta dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista e suas famílias no municio de Balneário Camboriú SC, como forma de ser a porta de entrada 
para as famílias, a fim de entender e compreender o contexto sociofamiliar, identificando 
habilidades/potencialidades dos usuários, bem como contribuir na autonomia e protagoniso social, 
realizando assim a articulação com diferentes serviçosda rede, programas e projetos que o município 
oferece. 

Uma outra característica está relacionada a capacidade técnica para desempenhar o papel 
de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do 

seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional Básica do Suas 
(NOB/SUAS); 

-Responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e 
encaminhamentos dos usuários para a rede de proteção instalada quando for o caso, no âmbito de 
território de atuação; 

-Realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários, mantendo sigilo, respeitando o 
código de ética das/os profissionais que executam os atendimentos; 

-Funcionamento da AMA Litoral SC das 08:00 às 17h3Omin, em 02 (dois) turnos, durante os 
cinco..dias Citeis_ da sernan.a.,. podendo realizar atividades de grupo no _período noturno de acordo com._  

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 1  Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-9001 Fone: 47 3267.7000 www.baheariocamboriu.sc.gov.br  
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3.8- A ASSISTÊNCIA PRESTADA INCLUI AS SEGUINTES ATIVIDADES: 

Acolhida dos usuários e famílias: 

Oficina com usuários e famílias acompanhados 

Atendimento individual (semanal) e familiar (mensal) 

Ações Comunitária 

Visita e Atendimento Domiciliar (mensal) 

Articulação com a rede de atendimentos e serviços 

Encaminhamentos de acordo com a necessidade, entre outros_ 

3.9- RECURSOS HUMANOS: A EQUIPE TECNICA MÍNIMA PARA O ATENDIMENTO DE 30 
PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS, SERÁ 
COMPOSTA POR: 

• 1 ASSISTENTE SOCIAL- 40 HORAS SEMANAIS 
• 1 PSICÓLOGO (A)- 36 HORAS SEMANAIS 
• 1 SECRETÁRIA/AUXILIAR ADMINISTRATIVO- 40HORAS SEMANAIS 

Os profissionais serão contratados com base na NOBRH- SUAS. 

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 	 • 

41- META 4.2- 
ESPECIFICAÇ 
ÃO/ 
LOCALIDADE 

43-INDICADOR 
FISICO 

4.4- DURAÇÃO 

UNIDADE 
Bi  

QUANTIDA 
DE (100%) 

INÍCIO TERN 
NO 

75% dos usuários 
e familiares em 
participação de 

oficinas 
socioeducativas 

(mensal) 

Sede da OSC Usuária 
s/os 

23 
Mar ço 
2022 

Dezem 
bro 
2022 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 !Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-9001 Fone: 47 3267.7000 www.baineariocamboriu.sc.gov.br  
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Camboriú 
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75% dos usuários e 
famílias em 

grupos 
específicos 
(mensal) 

participaç ão em 

Sede da OSC 

- 

Usuária 
s/os 

23 
Fevereir 
o 2022 

Dezem -...' 
bro 
2022 

50% dos usuários 
recebendo 
visitas e 
atendimentos 
domiciliaresim 
és 

Domicílio 
das/os usuários  

atendidos 

Domicil 15 
bro

os março 
2022 

De7em 

2022 

100% dos usuãrios 
e familiares 
recebendo 
atendimentos 
(mensal) 

Sede da OSC Usuária 
S/05 

30 Janeiro 
2022 

pezem 
bro_ _. 
2022 

75% das famílias de 
usuários, com renda per 
capita de até 1/2  salário 

mínimo ou renda mensal 
total de até 03 salários 

mínimos serem 
encaminhadas para 

inserção ou atualização 
do Cadastro Único; 

(anual) 

Sede da OSC Usuária 
s/os 

23 
Janeiro 
2022 

Dezem 
hm 
2022 

50% dos usuários serem 
encaminhadas para o 

serviço de convivência e 
fortalecimento de 

vínculos do Centro de 
Referência de Assistência 

Social do território em 
que moram (anual) 

Sede da OSC Usuána 
s/os 

15 
Janeiro 
2022 

De7em 
bro 
2022 

100% das famílias 
acompanhadas inseridas 
no Sistema informatizado 

disponibilizado pela 
Gestão da política de 
assistência social do 
município. (semanal) 

Sede da OSC Usuária 
s/os 

30 
Janeiro 
2022 

Dezem 
hm 
2022 

, 

2- PLANO DE APLICAÇÃO 

,5.1-SERVIÇO OU BEM A SER 
DISPONIBILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

52-UNIDADE 5.3- QUANTIDADE 

Repasse mensal de recursos 
financeiros 

Monetária R$13.225,00 mensal (12 meses) 

Total — 158.700,00 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 1Fone: 47 3267.7000 www.balneariocamboriu.sc.gov.br  
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5.4- ATIVIDA,DES OU PROGRAMAS A SEREM EXECUTADOS 
PELA OSC 	• 
(contrapartida e contrapartida financeira, se houver) 

5.5 - UNIDADE 

Oficina com.  usuários e famílias acompanhados Oficina 

Atendimento individual (semanal) e familiar (mensal) Atendimento 

Ações Comunitária Atividade 

Visita e Atendimento Domiciliar (mensal) Domicilio 
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• 

Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da 

realidade focal: 

-Apresentação de folha de rosto do Plano de Acompanhamento Familiar com dados cadastrais dos usuários 

participantes; 

- Relatório de execução de atividades realizadas (atividades detalhadas no item 5.4), emitido através do 

prontuário eletrônico do Sistema Único de Assistência Social do município- Sistema de Tecnologia- Precisa. 

Dito isto, fica estabelecido o uso desse sistema como forma de monitoramento das metas. 

- Acompanhamento de 30 pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias. 

-Através do respectivo projeto tem como indicadores qualitativos: melhora na autonomia, autoestima, 

fortalecimento familiar e comunitário, acesso a serviços, programas e projetos, acesso a 

conhecimento/infomações, maior participação social, comunitária e democrática, socialização/interação 

social, bem como seus direitos garatidos e efetivados, entre outros. 

3- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

6.1- CONCEDENTE (REPASSE) 

META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN 

Exercício 
2022 R$13.225,0 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 

O 

META JUL AGOS SET OUT NOV DEZ 
Exercício 
2022 R$13.225,0 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 

O 

6.2- TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$158.700,00 

6.3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Orçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social; 
Função: 8 - Assistência Social; 
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária; 
Programa: 1907 — Balneário do Futuro para as Pessoas; 
Ações: 2.124— Formalização de Parcerias com OSCIPs — Proteção Social Básica; 
Despesa: 3.3.50.00.00 — Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos; Fonte de 
recurso: 100000 - Recursos Ordinários. 
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Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da 

realidade tocai: 

-Apresentação de folha de rosto do Plano de Acompanhamento Familiar com dados cadastrais dos usuários 

participantes; 

- Relatório de execução de atividades realizadas (atividades detalhadas no item 5.4), emitido através do 

prontuário eletrônico do Sistema Único de Assistência Social do município- Sistema de Tecnologia- Precisa. 

Dito isto, fica estabelecido o uso desse sistema como forma de monitoramento das metas. 

- Acompanhamento de 30 pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias. 

-Através do respectivo projeto tem como indicadores qualitativos: melhora na autonomia, autoestima, 

fortalecimento familiar e comunitário, acesso a serviços, programas e projetos, acesso 

conhecimento/infomações, maior participação social, comunitária e democrática, socialização/interação 

social, bem como seus direitos garatidos e efetivados, entre outros. 

3- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

6.1- CONCEDENTE (REPASSE) 
META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN 

Exercício 
2022 R$13.225,0 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 

49 

META JUL AGOS SET OUT NOV DEZ 
Exercício 
2022 R$13.225,0 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 

0 

6.2- TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$158.700,00 

6.3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Orçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social; 
Função: 8 - Assistência Social; 
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária; 
Programa: 1907— Balneário do Futuro para as Pessoas; 
Ações: 2.124— Formalização de Parcerias com OSCIPs — Proteção Social Básica; 
Despesa: 3.3.50.00.00 — Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos; Fonte de 
recurso: 100000 - Recursos Ordinários. 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 3201Bairro das Nações - SC 1  Cep 88.338-9001 Fone: 47 3267.7000 www_balneariocatuboriu.sc.gov.br 

„.$ CAMBORRJ 	(1\ 2 :v 

1) 



BALNEÁRIO CAMBORI1:1- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 !Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-9001 Fone: 47 3267.7000 www.balneariocamboriu.sc.gov.br  

o 

a) o_ 

'6 o. 
o 
c 

j:2 

JO de Santa Catarina Prefeitura de 
ieário Camboriú 

.ndo Municipal de Assistência SocialAnexos 
o Edital 01/2021- FMAS 

PREFEITURA 

BALNEÁRIO 
~BOM} 

 

   

6.4- PROPONENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, QUANDO HOUVER 

META JAN FEV MAR ABR MAIO JUN 
Exercício 
2022 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 
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PREFEITURA KÁ;r574-  >\4  

BALNEÁRIO 	(-N 

Ze  
J ;l•  

ume# ~0E0 \ S 

META JUL i 	AGOS SETE otrr Ir NOV

R$0,00 

lõrZ 
— 

11RP$r0,00 
Exercício 
2022 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

6.5- TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 158.700,00 

4- DADOS DA EQUIPE EXECUTO 
7.1-NOME COMPLETO  7.2-CP1. 7.3- ENDEREÇO RESIDENCIAL ..p. REGINA MORO DAL BEM 011.089.820.60 Rua 980, n202, centro_ Balneário 

Camboriú SC 
TAMYRIS MEES ESPINDOLA 057.477.239.10 Rua Arq. Edson dos Santos, n 1475, bairro 

São Vicente — Rajá SC 

DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER 066.040.74935 Rua Albertna Ilonorato da Silva, n°150, 
Bairro Nova Esperança — Balneário 
Camboriú SC. 

• A coordenadora da instituição — nivel 
superior - também apoia diretamente as 
atividades propostas do projeto. 

8— PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITA 
8.1-Receitas Previstas 

,  
82-UNIDADE 8.3-VALOR  ". 

UNITÁRIO" 
84 - TOTAL 

Repasse mensal de recursos financeiros 
(pagamento dos profissionais e desesas 
administratvas etc) 

Monetária R$13.225,00 R$158.700,00 

8.5- TOTAL GERAL DE RECEITAS: R$ 

8.6-Despesas Previstas 8.7-UN1DADE 

1 unid 

8.8-VALOR 
UNITÁRIO!, 

8.9 - TOTAL 

Pagamento/salário do profissinal — Assistente Social .375,20 
.._ 

64.502,40 

Pagamento/salário profissional—psicóloga 1 unid C 181,65 38.179,80 

Pagamento/salário secretária/auxiliar administrativo 1 unid '.020,18 36.242,16 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS (conforme 
tabela abaixo) 

VÁRIAS 
$ 1.647,97 

19.775,64 

.10- TOTAL MENSAL DE DESPESAS: R$158.700,00 

BALNEÁRIO CAMBOR113- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 [Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-9001 Fone: 47 3267.7000 www.balneariocarnboriu.sc.gov.br  
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SALARIOS 
N. 

2022 	 o , 
PROFISSIONAL  SALARIO BRUTO INSS IRRF VALOR LIQUIDO 	 CJ CD 

TAMYRIS - PSCICOLOGA R$ 	 3.473,29 R$ 	 337,55 R$ 	 115,56 R$ 	 3.0200 

DAIANE - SECRETARIA  R$ 	 3.694,17 R$ 	 368,47 R$ 	 144,05 R$ 	 3,181,g 

REGINA - ASSISTENTE SOCIAL R$ 	 6.924,52 R$ 	 709,56 R$ 	 839,76 R$ 	 5,375, -a:'--. 
R$ 	 -(2i u_ 

R$ 	 - R$ 	 o Cr 
R$ 	 - R$ 	 --s R$ Rs 	 -0 
R$ 	 - R$ 	 _o 

R-$ 	 - R$ 	 -,' 
h R$ 	 - R$ 	 -E 

R$ 	 - — R$ 	 " O 
R$ 	 - R$ 	 -0 -a o 

DESPESAS o ., 
DESPESA  VALOR COM AUMENTO  

Despesas: telefone, energia elétrica, água, material de limpeza, material de escritório, material de Informática, transporte, alimentação, Manutenção como Seviços de eletrica, hldraulica, 
pintura, obras de alvenaria e consertos de equipamentos de Informática, telefonia e vigilância R$ 	 1,647,S7 

ti o _ ENCARGOS SOCIAIS 
 

2 -g 
INSS R$ 	 1.4i55,58 
FGTS R$ 	 1.7i0 

OBS: ESSES ENCARGOS SERÃO PAGOS PELO RECURSOS DO CMDCA  DARF IRRF R$ 	 1.49,17 

TOTAL R$ 	13225,i' 
(I3 	‘2 — 

PARCELAS JANEIRO A DEZEMBRO) TOTAL R 
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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura de Balneário Camboriú 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Anexos do Edital (colocar)/2020- FMAS 

• 

i) . 
LNEARIO)  

CAMBOIZIL eme. 

9-OBSERVAÇÕES GERAIS 

Todas as ações desenvolvidas pela OSC para o desenvolvimento tas a?es relacionadas à parceria, 
devem estar pautadas pela Política Nacional de Assistência Sacia: ,P!V,S e pela Norma Operacional Básica (NOB/SUAS), como também, demais normativas e regulamer.ta-A:s qe norteiam o funcionamento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias ccm política pública de defesa e garantia de direitos. 

Além do atendimento aos itens 3.4 a 3.9 a OSC deverá, sempre T.Je identificar a demanda, fazer os encaminhamentos, dos usuários e suas famílias, para a rede de servoos sccioassistenciais da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, quando for o caso. cemo também, para as demais políticas públicas de defesa e garantia de direitos implantadas na rede rnunoipai. 
A OSC deverá trabalhar em parceria com os CRAS e o CRE4.S do município (definidos como órgãos encaminhadores), no que se refere aos encaminhamentos de novos usuários para inserção nos acompanhamentos. 

O item 2 refere-se ao serviço que o Fundo Municipal de Assistência Social visa parceirizar, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Sendo assim, as proponentes, para serem 
contempladas com este edital, precisarão estar dentro dos parâmetros desse critério. 
No item 8, referente às despesas e receitas, fica à cargo das OSC o detalhamento dos custos e subsídios 
para manutenção dos projetos parceirizados, podendo ser dispensados para Recursos Humanos, gastos 
administrativos, materiais de expedientes, dentre outros. 

Acerca da Comissão de Seleção, este edital seguirá o decreto 8489/2017 e 9354/2019. Os projetos 
apresentados passarão por uma prévia análise e aprovação da Comissão de Seleção da Secretaria de 
Controle Governamental e Transparência Pública, após julgamento das propostas de plano de trabalho 
pelo administrador público_ Tal comissão será designada pelo município, assim como composta por 
servidores de cargos efetivos do quadro da administração pública municipal, podendo esta, solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro do colegiado. 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
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10 — DECLARAÇÃO 

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

a)  

b)  

c)  

d)  
e)  

• 

9) 

h) 

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) 
Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 
13.019/2014. 
A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as 
vedações dos artigos 38 a 41 da Lei 13_019/14. 
A organização não tem dívidas com o Poder Público; 
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; 
A organização possui todos os documentos originais referentes as 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; 
A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como 
proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a 
administração pública não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional; 
A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela 
concadente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação; 
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 
oonvenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes: 
A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins 
de convênio. 

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 28 de OUTUBRO  de 2021 

LiCrto Fr nrói 
Presidente da AMA Litoral SC 
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o 	avel pelo órgão repassador de recursos Res 

Gestor do Termo de Colaboração 
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ANEXO IV 

PLANO DE TRABALHO 2023 

1— PROPONENTE — OSC. 
1.1-ENTIDADE PROPONENTE: 
AMA LITORAL SC 

1.2- CNPJ:08.825.233.0001-35 

1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados 

1.4- CIDADE: Balneário 
Camboriú SC 

1.5- U.F: SC 1.6- DATA 
DE CONSTITUIÇÃO: 
26/01/2007 

1.7- DDD/TELEFONE: (47) 3264-0244 

1.8- E-MAIL: 
regina.amalitoral@outlook.com  

amalitoralsc@hotmail.com  

catiafranzoi@hotmail.com  

1.9- SITE: 

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): Lino 
Carlos Franzoi 

1.11- CPF: 55892396991 

1.12- Ci./ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

1.045.273-7 
1.13- ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: avenida Brasil, 3590, apt 901, centro 

1.14-CIDADE: Balneário 
Camboriú SC 

1.15- U.F: 
SC 

1.16- CEP: 1.17- DDD/TELEFONE: 

1.18- E-MAIL: 
catiafranzol@hotmall.com  

1.19- SITE: 

2- REFERÊNCIA DE COLABORAÇÃO 

2.1 O QUE É O SERVIÇO PARCEIRIZADO, OBJETIVOS DO SERVIÇO E EQUIPE MÍNIMA: 
2.1.1 Descrição: Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência. 

O serviço tem como foco a prevenção de agravos que por ventura, podem ocasionar o rompimento de 
vínculos familiares e sociais dos usuários, garantindo assim seus direitos, o desenvolvimento de 
mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o 
desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência, a partir de suas necessidades e 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 ¡Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 1 Fone: 47 3267.7000 www.balneariocamboriu.sc.gov.br  
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ANEXO IV 
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catiafranzoi@hotmail.com  

1.9- SITE: 

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): Lino 
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1.11- CPF: 55892396991 

1.12- Ci./ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

1.045.273-7 
1.13- ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: avenida Brasil, 3590, apt 901, centro 

1.14-CIDADE: Balneário 
Camboriú SC 

1.15- U.F: 
SC 

1.16- CEP: 1.17- DDD/TELEFONE: 

1.18- E-MAIL: 
catiafranzoi@hotmail.com  

1.19- SITE: 

2- REFERÊNCIA DE COLABORAÇÃO 

2.1 O QUE É O SERVIÇO PARCEIRIZADO, OBJETIVOS DO SERVIÇO E EQUIPE MÍNIMA: 
2.1.1 Descrição: Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência. 

O serviço tem como foco a prevenção de agravos que por ventura, podem ocasionar o rompimento de 
vínculos familiares e sociais dos usuários, garantindo assim seus direitos, o desenvolvimento de 
mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o 
desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência, a partir de suas necessidades e 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1Cep 88.338-900 ¡Fone: 47 3267.7000 www.balneariocamboriu.sc.gov.br  

A
N

N
A

 C
H

R
IS

TI
N

A
 B

A
R

IC
H

E
LL

O
 

1) 

egoncalves
Realce



A
N

N
A
 CH

RI
ST

IN
A 

BA
RI

CH
EL

LO
 

Estado de Santa Catarina Prefeitura de 
Balneário Camboriú 
Fundo Municipal de Assistência SocialAnexos 
do Edital 01/2021- FMAS 	 nu 	-i" 	.1111111,—IDM V IREI n11111. EME III 	2 —, 

potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. 

O trabalho realizado com usuários, devem ser sistematizado e planejado por meio da elaboração de 
um Plano de Desenvolvimento do Usuário (ficando a cargo da OSC apresentar seus modelos de 
planejamento), 	nele deve constar os objetivos a serem 	alcançados, 	as vulnerabilidades e as 
potencialidades do usuário. 

2.2 OBJETIVOS: 
-Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais; 
-Prevenir confinannento da pessoas com deficiência; 
-Identificar situações de dependência; 
-Colaborar com redes inclusivas no território; 
-Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência com vistas a promover a sua 
inclusão social; 
-Sensibilizar grupos comunitários 	sobre direitos 	e 	necessidades 	de 	inclusão 	de 	pessoas 	com 
deficiência buscando a desconstrução de mitos e preconceitos; 
-Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência, de 
suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social; 
-Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos e 
o estímulo à participação cidadã; 
-Incluir 	usuários 	e 	familiares 	no 	sistema 	de 	proteção 	social 	e 	serviços 	públicos, 	conforme 
necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de renda; 
-Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos usuários; 
-Contribuir para a construção de contextos inclusivos. 

2.3 PÚBLICO ALVO: Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias que encontram-se 
em situação de vulnerabilidade social que são atendidas/acompanhadas pela AMA Litoral SC 
Balneário Camboriú SC pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de 
acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária, em especial: - Beneficiários do 
Benefício 	de 	Prestação 	Continuada; 	- 	Membros 	de 	famílias 	beneficiárias 	de 	programas 	de 
transferência de renda. (Texto da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais) 

2.4 CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO: 
-Constituir-se em um espaço coletivo dialógico; 
-Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo em movimentos sociais, organizações e grupos 
de usuários; 
-Subsidiar a intervenção nas instâncias e espaços de participação democrática; 
-Identificar as potencialidades dos usuários,contribuindo para a autonomia e protagonismo social; 
-Possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede 
assistencial no âmbito do 
seu 	território 	e/ou 	do 	módulo 	assistencial, 	definido 	na 	Norma 	Operacional 	Básica 	do 	Suas 
(NOB/SUAS); 
-Responsabilizar-se, 	sob 	coordenação 	do 	gestor 	local, 	pela 	organização 	da 	demanda 	e 
encaminhamentos dos usuários para a rede de proteção instalada quando for o caso, no âmbito de 
território de atuação; 
-Realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários, mantendo sigilo, respeitando o código 
de ética das/os profissionais que executam os atendimentos; 
-Funcionar no mínimo de 8:00 às 17h3Omin, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da 
semana, podendo realizar atividades de grupo no período noturno de acordo com a necessidade. 

2.5 TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: 
- Acolhida particularizada ou coletiva; 
-Atendimento em grupos; 
-Atendimento em oficinas socioeducativas executadas por profissional de nível superior ou nível 
médio; 
-Visitas e atendimentos domiciliares; 
-Atendimento à família; 
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-Atividades comunitárias enfocando o fortalecimento familiar e comunitário (escola, na comunidade ou 
quaisquer outras formas 
de participação social); 
-Desenvolvimento 	de 	ações 	intersetoriais, 	principalmente 	com 	as 	áreas 	de 	assistência 	social, 
educação, saúde, previdência e demais órgãos do Sistema de Defesa e Garantia de Direitos; 
-Formação político-cidadã dos usuários e suas famílias, fazendo com que tenham condições de 
buscar o reconhecimento de 
novos direitos de cidadania e acesso a proteção social; 
-Acessar/promover os direitos de cidadania já estabelecidos; 
-Promover acesso a conhecimento, meios, recursos e metodologias direcionadas ao aumento da 
participação social e ao fortalecimento do protagonismo dos usuários na reivindicação dos direitos de 
cidadania; 
-Qualificar as intervenções nos espaços de participação democrática visando a participação social e 
comunitária do usuário; 
-Potencializar o desenvolvimento de autonomia e autogestão do usuário atendido e suas famílias; 
-Socialização dos conhecimentos produzidos junto aos diferentes atores da política de assistência 
social; 
-Encaminhamento para cadastramento socioeconômico; 
-Orientação e encaminhamentos; 
-Incidência na redução das vulnerabilidades e riscos sociais. 

2.6 EQUIPE MÍNIMA: 
- 01 (um/a) assistente social (mínimo 30 horas semanais) 
- 01 	(um) 	profissional de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 	psicólogo/a, 
terapeuta ocupacional, pedagoga/o ou outra/o profissional necessário ao atendimento conforme 
Resolução CNAS no 17/2011. (mínimo 40 horas semanais) 
- 01 (um) profissional de nível médio, para equipe de apoio aos atendimentos. ( 40 horas semanais) 

2.7 PROVISÕES: AMBIENTE FÍSICO: 	AMA LITORAL — instituição 	parceira para desenvolvimento 
das atividades propostas. A instituição conta com espaço físico adequado/amplo e salas equipadas 
para o desenvolvimento das ações/atividades. 

2.8 RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento 
do serviço. 
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3- DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1- TÍTULO DO PROJETO: 

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NA AMA LITORAL 
PARA 	AS 	FAMÍLIAS: 	APOIANDO 	E 
TRANSFORMANDO VIDAS. 

3.2- 	PERÍODO 	DE 	EXECUÇÃO: 	12 
meses 

Início: (Previsão em dia/mês/ano): 
01/01/2023 

Término: (Previsão em dia/mês/ano): 
01/12/2023 

3.3- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Programa Socioassistencial de Defesa e Garantia de Direitos 
para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas família. 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
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3.4- DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO E SEU DETALHAMENT0,—
JUSTIFICATIVA E INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS À PARCERIA: 

A AMA Litoral é uma instituição de referência á pessoas com Transtorno do Espectro Autista e 
suas famílias. Através do projeto, busca desenvolver o programa socioassistencial de Defesa e 
Garantia de Direitos para até 30 pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias que 
encontram-se em situação de vulnearabildiiade social, a fim de contribuir no fortalecimento familiar e 
comuniitário, no porcesso de habilitação e reabilitação, inclusão social, acesso a serviço, programas e 
projetos, bem como na defesa e garantia de direitos. 

Nesse sentido, a proposta do projeto vem ao encontro da Política de Assistência do município 
de Balneário Camboriú SC, visto a grande demanda e a necessidade de haver parceria com outros 
serviços para poder realizar a atenção e o atendimento referenciado as pessoas com deficiência, no 
caso da AMA Litoral com pessoas com autismo e suas famílias no serviço de proteção social básica. 

Diante disso, justifica-se a necessidade da implantação do projeto que vem ao encontro da 
necessidade e da realidade apresentada a qual as pessoas com Transtorno do Espectro Autista e 
suas famílias necessitam de apoio, atendimento psicossocial, um olhar atento e detalhado a cerca da 
realidade que vos cercam, como forma de contribuir no empoderamento familiar, autonomia, 
habiitação e reabilitação, desenvolvimento de habilidades e potencialidades, incentivar a participação 
social, comunitária e democrática, acesso ao conhecimento e servicos da rede de atendimentos, entre 
outros, buscando assim a melhoria da qulidade de vida dos usuários e famílias. 

Nesse sentido haverá a contratação/pagamento da equipe de profissinais de acordo com as 
orientações da NOBRH SUAS formada por Assistente Social, 40h/semanais, Psicóloga 36h/semanais 
e assistente administrativo, 40h/semanais como como de executar as atividades propostas. 

O projeto será executado na AMA Litoral localizada na Rua São Paulo, n9470, bairro dos 
Estados, Balneário Camboriú SC, no período de 12 meses, podendo ser aditivado, bem como sofrer 
alterações. 

Com isso, busca-se oferecer o atendimento individual e familiar (semanal) para as pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias que são acompanhadadas na AMA Litoral, de 
acordo com a necessidade, a fim de melhor entender e compreender a realidade. O atendimento da 
psicologia dura em média 50minutos, sendo individualizado para os usuários e familias. E relação ao 
serviço social, os atendimentos ocorrem por meio da busca espontânea da família, agendamentos, 
encaminhamentos da equipe de profisissionais, bem como através do contato com a família para 
acompanhamento familiar. 

Nesse sentido é elaborado o Plano de Desenvolvimento familiar de todas as famílias que são 
acompanhadas a fim de traçar metas, objetivos e assim fazer a diferença na vida de cada um de 
acordo com a realidade. Ressalta-se ainda que pretende-se realizar as visitas/atendimento 
domiciliares para acomanhar mais de perto a realidade de cada família e assim fazer a diferença na 
vida das mesmas. 

Além do mais, como forma de apoiar e fortalecer as famílias acompanhadas pela AMA Litoral, 
através do projeto busca-se oferecer o grupo de pais/responsáveis como um momento de troca, 
socialização, acesso ao conhecimento e informação, empoderamento familiar, autonomia, bem como 
ir ao encontro da realidade das famílias. O grupo será mediado pela psicóloga da organização, uma 
vez por mês (poderá ampliar de cordo com a necessidade), com duração de duas horas, sendo que o 
horário será definido de acordo com a demanda/realidade das famílias, a fim de haver uma maior 
participação. Buscamos também com o projeto, desenver oficinas com os usuários e famílias, como 
forma de promover atividades práticas indo ao encontro do interesse do grupo almejando empoderá-
los bem como que se sintam bem, buscando a melhoria da autonomia, autoestima, e qualidade de 
vida dos mesmos. 

Além dessas atividades, a AMA Litoral busca continuar desenvolvendo um trabalho articulado 
entre os diferentes serviços da rede de atendimentos, particicipação em reuniões dos conselhos de 
direitos, bem como buscando desenvolver ações intersetoriais com diferentes setores como 
assistência social, edcação, saúde, esporte e os demais órgãos do sistema de garantia de direitos, 
entre outros. 

Um outra atividade importante é o desenvolvimento de ações comunitárias tendo como 
objetivo o fortaleciemnto familiar e comunitário, bem como divulgar a questão do autismo, promoção 
de eventos, pedágios, entre outros. 
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Desse modo, através do respectivo projeto vem para apoiar/empoderar as pessoas -d-Ot3l, 
Transtorno do Espectro Autista e suas famílias como forma de contribuir no processo de autonomia, 
acesso ao conhecimento/informações, empoderamento familiar e 	defesa/garantia dos direitos das 
mesmas. 

3.5- PÚBLICO ATENDIDO: 	Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias 
que encontram-se em situação de vulnerabilidade social que são atendidas/acompanhadas pela AMA 
Litoral SC Balneário Camboriú SC. 

Nesse sentido podem estar incluídas no projeto, as famílias que são acompanhadas pela 
AMA Litoral que possuem fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso a 
possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária, em especial: - Beneficiários do Benefício 
de Prestação Continuada; - Membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de 
renda. (Texto da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais) 

3.6- 	REALIDADE 	LOCAL: 	A 	AMA 	Litoral 	oferece 	atedimento 	clínico 	á 	crianças 	e 
adolescentes cm Transtorno do Espectro Autista-TEA, sendo que o respectivo projeto vem para 
aperfeiçoar os atendimentos realizado com as pessoas com TEA e suas famílias que encontram-se 
em situaçao de vulnerabilidade social, tendo como objetivo a defesa e garantia dos direitos na 
proteçaõ social básica. 

Diante disso, o projeto vem ao encontro da necessidade do município de Balneário Camboriú 
em relação a Política de Assistência Social e tambem da instituição referencia no autismo, buscando 

	

assim ter um olhar atendo a esse público a fim de fazer a diferença na vida das famílias. 	Com isso a 
AMA Litoral vem para oferecer o atendimento psicossocial e atividades relcionadas que venham a 
contribuir no processo de autonomia, emoderamento familiar, participação e garantia de direitos. 

3.7- O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS, DEVE TER 
AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

Através do respectivo projeto a AMA Litoral Balneário Camboriú busca proporcionar para as 
pessoas com Transtorno do Espectro do Autista e suas famílias que encontram-se em situação de 
vulnerabibilidade social um espaço de acolhida, de diálogo, de socialização, de troca a fim de 
fortalecer a participçaoo dos usuários e famílias, a autnomia, empoderamento familiar, protagonismo 
em movimentos sociais, organizaçãos e grupos, bem como incentivar a participação democratica em 
diferentes serviços e locais. 

Salienta-se que o projeto baseia pela Políticas de Assistência Social, NOB RH SUAS, 
buscando 	contribuir na defesa e garanta dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista e suas famílias no municio de Balneário Camboriú SC, como forma de ser a porta de entrada 
para 	as 	famílias, 	a 	fim 	de 	entender 	e 	compreender 	o 	contexto 	sociofamiliar, 	identificando 
habilidades/potencialidades dos usuários, bem como contribuir na autonomia e protagoniso social, 
realizando assim a articulação com diferentes serviçosda rede, programas e projetos que o município 
oferece. 

Uma outra característica está relacionada a capacidade técnica para desempenhar o papel 
de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do 

seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional Básica do Suas 
(NOB/SUAS); 

-Responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e 
encaminhamentos dos usuários para a rede de proteção instalada quando for o caso, no âmbito de 
território de atuação; 

-Realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos usuários, mantendo sigilo, respeitando o 
código de ética das/os profissionais que executam os atendimentos; 

-Funcionamento da AMA Litoral SC das 08:00 às 17h3Omin, em 02 (dois) turnos, durante os 
...einclislias_íiteisJa_samana,jaadendo_realizar_atividades de grupo  no  período noturno_de acordo com  
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a necessidade. 

3.8- A ASSISTÊNCIA PRESTADA INCLUI AS SEGUINTES ATIVIDADES: 

Acolhida dos usuários e famílias; 

Oficina com usuários e famílias acompanhados 

Atendimento individual (semanal) e familiar (mensal) 

Ações Comunitária 

Visita e Atendimento Domiciliar (mensal) 

Articulação com a rede de atendimentos e serviços 

Encaminhamentos de acordo com a necessidade, entre outros. 

3.9- RECURSOS HUMANOS: A EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA O ATENDIMENTO DE 30 
PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS, SERÁ 
COMPOSTA POR: 

• 1 ASSISTENTE SOCIAL- 40 HORAS SEMANAIS 
• 1 PSICÓLOGO (A)- 36 HORAS SEMANAIS 
• 1 SECRETÁRIA/AUXILIAR ADMINISTRATIVO- 40HORAS SEMANAIS 

Os profissionais serão contratados com base na NOBRH- SUAS. 

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- 
ESPECIFICAÇ 
ÃO/ 
LOCALIDADE 

4.3- INDICADOR 
FISICO 

..„ 
4.4- DURAÇÃO 

UNIDADE QUANTIDA 
DE (14) 

INÍCIO TÉRMI 
NO 

75% dos usuários 
e familiares em 
participação de 

oficinas 
socioeducativas 

(mensal) 

Sede da OSG Usuária 
s/os Março 

2023 
Dezem 
bro 
2023 
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75% dos usuários e 
famílias em 
participação em 
grupos 
específicos 
(mensal) 

Sede da OSC Usuária 
s/os 

23 D e zes- nl 
bro 
2023 

50% dos usuários 
recebendo 
visitas e 
atendimentos 
domiciliares/m 
ês 

Domicílio 
das/os usuários 
atendidos 

Domicil 
io 

15 Ir 

100% dos usuários 
e familiares 
recebendo 
atendimentos 
(mensal) 

Sede da OSC Usuaria 
s/os 

30 Janeiro 
2023 

75% das famílias de 
usuários, com renda per 
capita de até 1/2  salário 

mínimo ou renda mensal 
total de até 03 salários 

mínimos serem 
encaminhadas para 

inserção ou atualização 
do Cadastro Único; 

(anual) 

Sede da OSC Usuária 
s/os 

23 

50% dos usuários serem 
encaminhadas para o 

serviço de convivência e 
fortalecimento de 

vínculos do Centro de 
Referência de Assistência 

Social do território em 
que moram (anual) 

Sede da OSC Usuária 
s/os 

15 

100% das famílias 

no Sistema informatizado 
disponibilizado pela 

Gestão da política de 
assistência social do 
município. (semanal) 

Sede da OSC 
acompanhadas inseridas ri Usuária 

s/os 
30 

PREFEITUR 
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2- PLANO DE APLICAÇÃO 

5.1-SERVIÇO OU BEM A SER 
DISPONIBILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

5.2-UNIDADE 5.3- QUANTIDADE 

Repasse mensal de recursos 
financeiros 

Monetária R$13.225,00 mensal (12 meses) 

Total — 158.700,00 

Poderá haver alteração do projeto (atividades/ recursos) de acordo com a necessidade 
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5.4-ATIVIDADES OU 	OG 	 TAD 
PELA OSC 
(contrapartida e contrapartida financdka, se houver) 

Oficina com usuários e famílias acompanhados Oficina 

Atendimento individual (semanal) e familiar (mensal) Atendimento 

Ações Comunitária Atividade 

Visita e Atendimento Domiciliar (mensal) Domicílio 

Estado de Santa Catarina Prefeitura de 
Balneário Camboriú 
Fundo Municipal de Assistência SocialAnexos 
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Indicadores qualitativos e quantitativos para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da 

realidade local: 

-Apresentação de folha de rosto do Plano de Acompanhamento Familiar com dados cadastrais dos usuários 

participantes; 

- Relatório de execução de atividades realizadas (atividades detalhadas no item 5.4), emitido através do 

prontuário eletrônico do Sistema Único de Assistência Social do município- Sistema de Tecnologia- Precisa. 

Dito isto, fica estabelecido o uso desse sistema como forma de monitoramento das metas. 

- Acompanhamento de 30 pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias. 

-Através do respectivo projeto tem como indicadores qualitativos: melhora na autonomia. autoestima, 

fortalecimento familiar e comunitário, acesso a serviços, programas e projetos, acesso a 

conhecimento/infomações, maior participação social, comunitária e democrática, socialização/interação 

social, bem como seus direitos garatidos e efetivados, entre outros. 

3- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

6.1- CONCEDENTE (REPASSE) 

Exercício 
2023 R$13.225,0 

O 
R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 

META JUL AGOS SET OUT 
..._ 

NOV DEZ 
Exercício 
2023 R$13.225,0 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 R$13.225,00 

O 

6.2- TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$158.700,00 

6.3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Orçamentária: 27001 Fundo Municipal de Assistência Social; 
Função: 8 - Assistência Social; 
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária; 
Programa: 1907— Balneário do Futuro para as Pessoas; 
Ações: 2.124— Formalização de Parcerias com OSCIPs — Proteção Social Básica; 
Despesa: 3.3.50.00.00 — Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos; Fonte de 
recurso: 100000 - Recursos Ordinários. 
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6.4- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, QUANDO HOUVER) 

Exercício 
2023 R$0,00 	R$0,00 	R$0,00 	R$0,00 	R$0,00 	R$0,00 
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Exercício 
2023 

JUL 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

AGOS is 

6.5- TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 158.700,00 

4- DADOS DA EQUIPE EXECUTORA 

7.1-NOME COMPLETO 72-CPF 73-ENDEREÇO RESIDENCIAL  
REGINA MORO DAL BEM 011.089.820.60 Rua 980, n202, centro, Balneário 

Camboriú SC 

TAMYRIS MEES ESPINDOLA 057.477.239.10 Rua Arq. Edson dos Santos, n 1475, bairro 
São Vicente —Itajaí SC 

DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER 066.040.749.35 Rua Albertna Honorato da Silva, nQ150, 
Bairro Nova Esperança — Balneário 
Camboriú SC. 

• A coordenadora da instituição — nível 
superior - também apoia diretamente as 
atividades propostas do projeto. 

8— PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS 

8.1-Receitas Previstas 8.2-UNIDADE 8.3-VALOR 
"! 	a 

8.4 - TOTAL 

Repasse mensal de recursos financeiros 

(pagamento dos profissionais e desesas 
administratvas etc) 

Monetária R$13.225,00 R$158.700,00 

8.5- TOTAL GERAL DE RECEITAS: R$ 

8.6-Despesas Previstas 
de._ 

8.7-UNIDADE 8.8-VALOR 
UNITÁRIO/ 

8.9 - TOTAL 

Pagamento/salário do profissinal — Assistente Social 1 unid 5.375,20 64.502,40 

Pagamento/salário profissional—psicóloga 1 unid 3.181,65 38.179,80 

Pagamento/salário secretária/auxiliar administrativo 1 unid 3.020,18 36.242,16 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS (conforme 
tabela abaixo) 

VÁRIAS 
R$ 1.647,97 

19.775,64 

.10- TOTAL MENSAL DE DESPESAS: R$158.700,00 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
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c , SALARIOS 2023 	 ._. 
PROFISSIONAL SALARIO BRUTO INSS IRRF VALOR LIQUIDO 	 r- ci 
TAMYRIS - PSCICOLOGA R$ 	 3.473,29 R$ 	 337,55 R$ 	 115,56 R$ 	 3.020,1V 
DAIANE - SECRETARIA R$ 	 3.694,17 R$ 	 368,47 R$ 	 144,05 R$ 	 3.181.6 
REGINA - ASSISTENTE SOCIAL R$ 	 6.924,52 R$ 	 709,56 R$ 	 839,76 R$ 	 5.375,2Cfcr, 

R$ 	 -< 
R$ 	 - o R$ 	 - 	u_ 
R$ - R$ 	 - 	c_ c 
R$ R$ 	 -c ,c 
R$ R$ 	 , 

c 
R$ R$ 	 - 	w 
R$ 	 - E R$ 	 'C 
R$ R$ 	 - 	c .- 
R$ 	 - R$ 	 a) ...., 

DESPESAS 	c c 
DESPESA VALOR COM AUMENTO  

Despesas: telefone, energia elétrica, água, material de limpeza, material de escritório, material de informática, transporte, alimentação, Manutenção como Seviços de eletrica, hidraulica, 
pintura, obras obras de alvenaria e consertos de equipamentos de informática, telefonia e vigilância R$ 	 1.647,97E  

E e c ENCARGOS SOCIAIS 	 _c — 
OBS: ESSES ENCARGOS SERÃO PAGOS PELO RECURSOS DO CMDCA 

INSS R$ 	 1.41e6 
FGTS R$ 	 1.12-1f36 
DARF IRRF R$ 	 1.09Li37- 

TOTAL R$ 	13.2250   3 
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9-OBSERVAÇÕES GERAIS 

Todas as ações desenvolvidas pela OSC para o desenvolvimento das ações relacionadas à parceria, 
devem estar pautadas pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e pela Norma Operacional 
Básica (NOB/SUAS), como também, demais normativas e regulamentações que norte iam o funcionamento 
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais como política pública de defesa e 
garantia de direitos. 

Além do atendimento aos itens 3.4 a 3.9 a OSC deverá, sempre que identificar a demanda, fazer os 
encaminhamentos, dos usuários e suas famílias, para a rede de serviços socioassistenciais da Proteção 
Social Especial de Média e Alta Complexidade, quando for o caso, como também, para as demais políticas 
públicas de defesa e garantia de direitos implantadas na rede municipal. 

A OSC deverá trabalhar em parceria com os CRAS e o CREAS do município (definidos como órgãos 
encaminhadores), no que se refere aos encaminhamentos de novos usuários para inserção nos 
acompanhamentos. 

O item 2 refere-se ao serviço que o Fundo Municipal de Assistência Social visa parceirizar, de acordo com 
a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Sendo assim, as proponentes, para serem 
contempladas com este edital, precisarão estar dentro dos parâmetros desse critério. 

No item 8, referente às despesas e receitas, fica à cargo das OSC o detalhamento dos custos e subsídios 
para manutenção dos projetos parceirizados, podendo ser dispensados para Recursos Humanos, gastos 
administrativos, materiais de expedientes, dentre outros. 

Acerca da Comissão de Seleção, este edital seguirá o decreto 8489/2017 e 9354/2019. Os projetos 
apresentados passarão por uma prévia análise e aprovação da Comissão de Seleção da Secretaria de 
Controle Governamental e Transparência Pública, após julgamento das propostas de plano de trabalho 
pelo administrador público. Tal comissão será designada pelo município, assim como composta por 
servidores de cargos efetivos do quadro da administração pública municipal, podendo esta, solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro do colegiado. 
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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 dívidas com o Poder Público; 

4111 	
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; 

g) A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como 
proposto, estando ciente 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; 

j) 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. 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 28 de OUTUBRO  de 2021 

Presidente 	Litoral SC 
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INDEFERIDO ( ) 

Balneário Camboriú- SC,  30  DE  novembro  DE 2021 

Resp ns vel pelo orgao repassador de recursos 

Fiaydée ASS311Ü 
Gestora de Parc afias Lei 13.019 
Mat. 7.609 Decteto 864312017 

es or do Termo de Colaboração 
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10- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 
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ANEXO A - Documentação 

Para celebrar o Termo de Colaboração, as organizações da sociedade civil deverão apresentar: 

I 	- Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa municipal; 

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; 

V - Relação nominal da equipe executora, com endereço residencial, e número do registro no Cadastro de 	o Lr> 
Pessoas Físicas - CPF; 

VI - Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. 	o 
Lá 

ANEXO B - Vedações 
LL Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade 	o 

civil que: 
o o 

- Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 	E 

território nacional; 	 .e 

II _ Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada. 	
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1) VERIFICAÇÃO DAS 
ASSINATURAS 

Código para verificação: FDA5-F15E-6C77-C75C 

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

Ne 	ANNA CHRISTINA BARICHELLO (CPF 757.XXX.XXX-04) em 02/12/2021 13:13:41 (GMT-03:00) 
Papel: Parte 
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.ldoc.com.br/verificacao/FDA5-F15E-6C77-C75C  
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moon.." PREFEITURA  
	 BALNEARIO 	'‘\ 

CAMBORIU 

EQUIPE EXECUTORA DO PROJETO CMAS 

2022 

Proponente: AMA LITORAL SC 

CNPJ 08.825.233.0001-35 

Nome do projeto: Atendimento psicossocial na AMA Litoral para as famílias: apoiando 

e transformando vidas. 

Profissional:  Daiane Regina Moura Santos Zager 
Função Exercida:  Secretária 
Data Nascimento:  15/04/1988 
Registro Conselho: 	  CPF:  066.040.749-35 RG:  4.729.160 
Carga horária:  40 horas 
Vínculo Empregatício: Registro em Carteira - Convênio CMAS 

Profissional:  Regina Moro Dal Bem 
Função Exercida:  Assistente Social 
Data Nascimento:  31/03/1988 
Registro Conselho:  CRESS- 8404 CPF:  011.089.820-69 ;  RG:  5085009321 
Carga horária:  40 horas 
Vínculo Empregatício: Registro em Carteira - Convênio CMAS 

Profissional:  Tamyris Mees Espindola 
Função Exercida:  Psicóloga 
Data Nascimento:  12/08/1987 
Registro Conselho:  CRP - 12/16557 CPF:  057.477.239-10 	RG:  5.016.652 
Carga horária:  36 horas 
Vínculo Empregatício: Registro em Carteira - Convênio CMDCA e CMAS 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO 
Rua Dinamarca, 320 1 Bairro das Nações - SC 1 Cep 88.338-900 1Fone: 47 3267.7000 www.balneariocamboriu.sc.gov.br  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei n2  4977/26/02/2008 
Utilidade Pública Estadual - Lei n2  15.642/28/11/2011 
Utilidade Pública Federal - Lei n2  2.129/ 27/05/ 2013 
CEBAS Portaria N262, de 27/05/2005 

----- /1  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2020 

AMA LITORAL 

( Associação de pais e Amigos do Autismo do Litoral de Santa Catarina) 

NOME DA ENTIDADE: AMA LITORAL SC 

CNPJ: 08.825.233.0001-35 

E-MAIL: reqina.amalitoraloutlook.com   

amalitoralscaoutlook.com  

ENDEREÇO: Rua São Paulo, n° 470, bairro do Estados 

MUNICÍPIO/UF: Balneário Camboriú SC 

CEP: 88339025 

1. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE: 

A AMA Litoral presta atendimento clínico á pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista a fim de contribuir no processo de habilitação e reabilitação, qualidade de vida e bem 

estar, bem como apoio a suas famílias. 

Salienta-se que a instituição tem como centralidade a Assistência Social como 

atividade principal, sendo que trabalha de forma articulada com as outras políticas como a 

da saúde, educação, entre outros , com vistas à redução das incapacidades, 

desenvolvimento das potencialidades e habilidades para o trabalho, à inclusão social e à 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. 

Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados - Balneário CamboriU/SC - Fone: (047) 3264 — 0244 
CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com  — amalitoral.blogspot.com  
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• A AMA Litoral presta atendimento clínico á pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista, bem como apoio/atendimento psicossocial para as famílias no município de 

Balneário Camboriú e na filial no município de Itapema SC, a fim de contribuir na 

garantia dos direitos dos mesmos, autonomia e qualidade de vida. . 

De acordo com a 5a alteração do Estatuto da Instituição AMA Litoral SC 

DOS FINS E OBJETIVOS 

Art. 30  A Associação de Pais e Amigos do Autista — AMA Litoral SC é uma associação 

civil, beneficente, sem fins lucrativos, que tem como finalidade atuar nas áreas de 

assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, esporte, 

cultura, lazer, estudo, pesquisa, defesa, garantia, proteção e promoção dos direitos das 

pessoas com Autismo, em consonância com a Lei n° 8.742 de 07 de setembro de 1993, que 

dispõem sobre Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), a Lei n° 8.069 de 13 de julho de 

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Resolução n° 145 

de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) e ainda tem como objetivos: 

1 _ Atender pessoas com autismo, observando suas características, promovendo sua 

inclusão social, integrando-as na vida comunitária e de seus familiares; 

II - Oferecer o serviço de atendimento educacional especializado às pessoas com 

autismo, com suporte técnico ao ensino regular onde estas estiverem matriculadas; 

III - Oportunizar às pessoas com autismo espaço de convivência, por meio de 

atividades recreativas, educacionais, culturais, esportivas e de lazer; 

IV - Habilitar a pessoa com autismo ao convívio social por meio de atividades de 

desempenho funcional e programas educacionais especializados; 

V - Incentivar e promover a participação da comunidade local, das instituições 

públicas e privadas nas ações, programas e projetos voltados ao atendimento da pessoa 

com autismo, por meio de palestras informativas, visitas técnicas dirigidas na sede da 

instituição, programas de estágio com instituições acadêmicas ou instituições análogas, bem 

Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 — 0244 
CNN: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com  — amalitoral.blogspot.com  
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como fomentar o intercâmbio com outras instituições congêneres e profissionais 

especializados na área; 

VI - Facilitar o acesso dos associados e de seus familiares aos serviços assistenciais 

do Município de residência do paciente, por meio de encaminhamento destes as respectivas 

instituições responsáveis pelo atendimento nas áreas da saúde, educação, assistência 

social, esporte, lazer e cultura; 

• VII - Estimular a ação de profissionais com especializações inerentes aos objetivos da 

Associação de Pais e Amigos do Autista — AMA Litoral SC; 

VIII - Apresentar sugestões, bem como buscar recursos junto a órgãos estatais e 

privados, visando o amparo constitucional dos autistas no que tange ao cumprimento das 

leis existentes, servindo também como órgão de assessoramento; 

IX - Elaborar programas de orientação visando o diagnóstico precoce dos Transtornos 

do Espectro do Autismo (TEA), através de propaganda e divulgação da temática junto à 

população em geral; 

X - Prestar atendimento às pessoas com TEA, encaminhadas por profissionais da 

área da saúde e afins; 

XI - Interagir junto às organizações de Saúde, Educação e Assistência Social para 

• atendimento e tratamento, no sentido de facilitar o acesso de pessoas com TEA a 

tratamento especializado; 

XII - Estimular a participação em seminários, congressos, pesquisas, estudos 

científicos e pedagógicos sobre autismo; 

XIII - Estabelecer intercâmbio com outras instituições congêneres, instituições oficiais, 

não oficiais e/ou particulares; 

XIV - A defesa judicial e/ou extrajudicial dos interesses e direitos protegidos dos 

associados e representados pela entidade; 

XV - Desenvolver estudos e/ou pesquisas com a finalidade de por em prática os itens 

acima mencionados. 

Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 — 0244 
CNN: 08.825.233/0001 -35 
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Nome do projeto:  Atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para 

pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. 

Convênio FMAS 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA: 

• O projeto visa o apoio ás famílias em situação de vulnerabilidade social e as demais 

famílias que possuem filhos com Transtorno do Espectro Autista que são atendidos na 

AMA Litoral SC. 

Salienta-se que no decorrer do ano de 2020 deu-se orientações, apoio ás famílias, 

oferecendo todo o processo de acolhida, atendimento individual e familiar, realizando 

assim o acompanhamento familiar, visitas domiciliares, orientações, mobilização para a 

cidadania, elaboração de relatórios, encaminhamentos e articulação com a rede de 

atendimentos e serviços e acordo com a necessidade, entre outras. 

Ressalta-se que estava prevista também grupos e oficinas com as famílias, reuniões 

com os usuários do CRAS, atividades comunitárias a fim de promover divulgação, 

conhecimento para a população referente ao autismo, entre outros, porém algumas 

• atividades tiveram que serem canceladas/suspensas conforme decretos municipais, 

estaduais e legislações devido o COVID 19, como forma de prevenção de todos. Nesse 

sentido, houve o apoio online/remoto e também atendimento individualizados como 

forma de apoiar as famílias. Realizou-se também lives informativas como forma de 

orientação para as famílias. 

O trabalho com as famílias, vêm à complementar e contribuir no atendimento 

multidisciplinar que vem sendo realizado com as crianças e adolescentes que possuem 

Transtorno do Espectro Autista que são atendidas na AMA Litoral, bem como contribuir 

na garantia e efetivação dos direitos dos mesmos, autonomia e qualidade de vida. 

Essas estratégias de atendimento para as famílias buscam empoderá-los a fim de se 

sentir pertencente no tratamento de cada usuário/atendido, de ir em busca de seus 

direitos, acesso a informações, fortalecimento familiar e comunitária, entre outros. 

Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264— 0244 
CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmall.com  — amalitoral.blogspot.com  
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OBJETIVO:.0ferecer atendimento psicossocial para as famílias dos atendidos a fim de 

contribuir na garantia dos direitos, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários para 

que as famílias se sintam empoderadas e com autonomia, bem como na melhoria da 

qualidade de vida. 

Além do mais, promovemos o acessos a benefícios, programas de transferência de renda e 

• serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção 

social de assistência social; bem como Promovemos o acesso aos demais serviços 

setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos. 

METODOLOGIA UTILIZADA: 

Através do respectivo projeto desenvolveu-se atividades com as famílias através 

do atendimento psicossocial a fim de contribuir na garantia dos direitos dos atendidos e suas 

famílias, a fim de que elas se sentintam fortalecidas, empoderadas, com autonoia, 

autoestima e qualidade de vida. 

• Diante disso, no decorrer do ano de 2020, desde a chegada da família na instituição foi 

possível desenvolver todo o processo de acolhida, escuta, acompanhamento familiar, 

orientações e encaminhamentos de acordo com a necessidade, acesso a informações, 

visitas domiciliares, articulação com a rede de atendimentos e serviços, para que os direitos 

das famílias sejam garantidos e efetivados. 

Com isso o Assistente Social no decorrer do ano de 2020, realizou as orientações, 

acompanhamento familiar, viistas domiciliares, além de toda a articulação com a rede de 

atendimentos e serviços, encmainhmentos de acordo com a necessidade, além da 

participação nas reuniões dos conselhos de direitos/ rede de atendimentos. Tamnbpem no 

deorrer do ano de acordo com as possibilidades, devido o COVID 19, foi dado o apoio 

psicossocial ás famílias, atendimento individualizado, a fim de empoderar as famílias a 

estarem bem para ir em busca de seus direitos. 

Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 — 0244 
CNPJ: 08.825.233/0001 -35 
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Nesse sentido buscamos sempre ter um espaço de diálogo entre as famílias através de 

grupos/oficinas, a fim de fortapecer a participação dos mesmos, potencialidades, autonomia 

e protagonismo na participação social. Além do mais, é realizado toda a articulação com a 

rede de atendimentos e serviços de acordo com a necessidade, palestras nos ORAS entre 

outros locais, a fim de informar os usuário sobre seus direitos, bem como levar o acesso a 

informação. 

Salienta-se que no decorrer do ano de 2020 foi realidada a acolhida com as 

famílias, atendimento á família, orientações, visitas domiciliares, articulação com a rede e 

encaminhamentos de acordo com a necessidade. Também estava previsto as oficinas e 

grupos com as famílias, bem como atividades comunitárias, porém devido o COVID 19, as 

atividades tiveram que serem suspensas de acordo com as normativas, decretos e 

legislações municipais. 

Além do mais no decorrer do ano de 2020, foi possível promover o acesso a serviços, 

programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a 

inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social, e também aos demais 

serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos. 

• Ressalta-se que devido o covid 19, coronavírus„ foi realizada a adaptação de algumas 

atividades, como lives informativas, atendimento remoto, contato telefônico, entre outros, 

como forma de contribuir no apoio ás famílias e contribuir no acesso as informações, 

garantia dos direitos das mesmas. 

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social que possuem filhos com 

deficiência no caso Transtorno do Espectro Autista que são atendidos na AMA Litoral SC. 

Além do mais é relaizado o apoio/acompanhamento familiar a todos os usuários que são 

atendidos no serviço. 

Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 — 0244 
CNPJ: 08.825.233/0001 -35 
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FORMA DE ACESSO: A procura espontânea da família que possui filhos com Transtorno 

do Espectro Autista a qual é realizado todo o processo de acolhida com a família bem como 

encmainhamento da rede de atendimentos e serviços. 

NÚMERO DE ATENDIDOS: 54 famílias, sendo que passou para 98 famílias. 

• 
INTERLOCUÇÃO COM CRAS E CREAS/ ARTICULAÇÃO EM REDE: 

A AMA Litoral possui uma boa articulação com a rede de atendimentos e 

serviços, realzaindo assum reuniões, pálestras, encaminhamentos de acordo com a 

necessidade entre outros. Salienta-se que estava previsto reuniões nos ORAS com os 

grupos de convivência no ano de 2020, porpém devido a pandemia do covid 19, as 

reuniões/grupos foram suspesos, a qual continuou-se orientando as familais sobre seus 

direitos bem como realizando os encmainhamentos de acordo com a necessidade. 

Participação nas reuniões da rede a fim de contribuir na garantia dos direitos das familais. 

RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE) - NOB _ 
op RH; 

Quadro de Recursos Humanos da entidade AMA LITORAL 2020 - FMAS 

Obs. ( possui outros convênios que é realizada a contratação de outros 

profissionais). 

Profissão Quantid 

ade 

Carga Horária 

Semanal de 

cada profissional 

Vínculo com a 

entidade 

coordenadora 1 40h (convênio 

CMDCA) 

CLT 

Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 —0244 
CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com  — amalitoral.blogspot.com  1 



  

  

s   #v.• 
44'7:4 cok•TW» 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei n2  4977/26/02/2008 
Utilidade Pública Estadual - Lei n2  15.642/28/11/2011 
Utilidade Pública Federal - Lei n2  2.129/ 27/05/ 2013 
CEBAS Portaria N262, de 27/05/2005 

  

Psicólogo da 

família 

1 40 horas CLT 

Assistente 1 30 horas CLT 

Social 

Auxiliar 

administrativo 

01 40 horas CLT 

Equipe mutidisciplinar formada por: assistente social 

pedagogo/psicopedagogo, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta 

ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, profissional de artes, música, 

educação física, entre outros. 

• Possui outros profissionais de nível superior que fazem parte da equipe a qual 

apoiam as famílias direta/indiretamente. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO ONDE A ATIVI-

DADE É DESENVOLVIDA): 

Abrangência municipal de Balneário Camboriú SC 

O atendimento prestado é gratuito e voltado a assitência social de acordo com 

as legislações vigentes relacionadas a Assistência Social. 

ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 

Nome do projeto: Reabilitação á crianças e adolescentes que possuem Transtorno do 

Espectro Autista 

Convênio FMDCA 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA ANO 2020 

A AMA Litoral SC, tem como centralidade a Assistência Social como atividade 

principal, sendo que trabalha de forma articulada com as outras políticas como a da saúde, 

• educação, entre outros, com vistas à redução das incapacidades, desenvolvimento das 

potencialidades e habilidades para o trabalho, à inclusão social e à melhoria da qualidade de 

vida das pessoas com deficiência. 

Nesse sentido a AMA Litoral no ano de 2020, no primeiro semestre estava atendendo 

54 pessoas com Transtorno do Espectro Autista, sendo que a partir do segundo semestre 

passou para 94 pessoas com Transtorno do espectro autista. 

Foi possível atender cada caso de acordo com as particularidades, dificuldades onde 

é elaborado o plano terapêutico individualizado. 

O atendimento foi oferecido uma vez na semana, tendo como objetivo contribuir na 

qualidade de vida, autonomia, promoção de saúde e bem estar, além de colaborar no 

processo de habilitação e reabilitação da saúde e interação/inclusão social, bem como o 
• 

apoio a suas famílias. Assim foi possível oferecer atendimento de psicologia, fisioterapia, 

terapia ocupacional, fonoaudiologia, pedadogia, artes, música, educação física, e outros, a 

fim de contribuir na garantia dos direitos dos mesmos e fazer a diferença na vida de cada um 

como sujeitos de direitos. 

Devido a pandemia do COVID 19, em 2020 os profissionais tiveram que reinventar 

nas atividades, realizando assim atividades presenciais, online, remota e também atividades 

pela plataforma contando com o apoio das famílias. Respeitando os decretos municipais, 

estaduais e também as norrnatizações vigentes. 

OBJETIVO: Oferecer atendimento clínico á pessoas com Transtorno do Espectro Autista a 

fim de contribuir no processo de habilitação e reabilitação, autonomia, qualidade de vida e 

bem estar dos atendidos. 
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METODOLOGIA UTILIZADA: 

O projeto previa o atendimento de 54 crianças e adolescentes diretamente e 

indiretamente o apoio as famílias e/ou responsáveis. Porém na metade do ano de 2020 

• 
houve um termo de aditivo a qual ampliou-se o número de atendidos para 94 pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista. Nesse sentido, houve o atendimento clínico uma vez na 

semana com a equipe interdisciplinar, bem como atividades impressas, online, remotas e 

presenciais, respeitando as legislações vigentes no que diz respeito ao covid 19. 

Assim teve famílias que optaram em presencial outras online a qual foi adaptadas as 

atividades de acordo com cada situação a fim de contribuir no tratamento realizado, 

objetivando auxiliar no desenvolvimento infantil, autonomia, habilidades, que envolve as 

questões do autismo, desde a interação, comportamento, comunicação, conhecimento de 

mundo, entre outros, contribuindo assim na promoção da saúde, processo de habilitação e 

reabilitação, qualidade de vida e bem estar, bem como a questão da inclusão social. 

Ressalta-se que no decorrer do ano de 2020 houve os atendimentos com as pessoas 

• 
com Transtorno do Espectro Autista, bem como todo o apoio a suas famílias. Realizando 

assim, orientações, acompanhamento familiar, contato telefônico, visitas domiciliares, 

reuniões online, encaminhamentos de acordo com a necessidade a fim de contribuir na 

garantia dos direitos dos atendidos e suas famílias. 

PÚBLICO ALVO: pessoas com tratorno do Espectro Autista e sua famílias 

FORMA DE ACESSO: a forma de acesso é através da busca espontânea da família, bem 

como encaminhamentos da rede de atendimentos e serviços. 
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NÚMERO DE ATENDIDOS: Estavamos atendendo 54 até a metade do ano de 2020 e após 

houve o aumento do número de atendidos para 94 atendidos e suas famílias 

INTERLOCUÇÃO COM CRAS E CREAS/ ARTICULAÇÃO EM REDE: Temo uma boa 

01) 	articulação com a rede de atendimentos e serviços como CRAS, CREAS, conselho tutelar, 

ministério público, entre outros serviços de acordo com a necessidade, realizando assim os 

encaminhamentos necessários. 

Salienta-se que estava previsto reuniões nos CRAS para informar a população/famílias 

sobre o autismo, porém devido a pandemia os grupos/oficinas com as famílias, foram 

suspensas de acordo com a norma do município. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO ONDE A ATIVI-

DADE É DESENVOLVIDA): 

• 
A AMA Litoral está localizada na Rua São Paulo, n° 470, bairro dos Estados, Balneário 

Camboriú SC, sendo que atende o respectivo município, diferentes bairros desde que 

possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. 

O atendimento prestado é gratuito sendo que possui os convênios para pagamento dos 

profissionais e despesas. 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: 

Através do atendimento clínico realizado foi possível observar melhora no comportamento, 

comunicação, socialização, coordenação motora, física, autonomia, autoestima, interação 

social, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, entre outros. 
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• RECURSOS HUMANOS 

AMA LITORAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC - ANO 2020 

Profissão Quantida 

de 

Carga Horária Semanal 

de 

cada profissional 

Vinculo com a 

entidade 

COORDENADOR 

A 

01 40H/SEMANAIS ( 

ConVênio CMDCA) 

CLT 

SECRETÁRIA 02 40H/SEMANAIS CLT 

PSICÓLOGOS 03 1 PROFISSIONAIS 

DE 20H 

2 PROFISSIONAL DE 

40H 

CLT 

PSICÓLOGO DA 

FAMÍLIA 

01 15H CLT 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

01 30 horas+ 10HORAS 

EXTRA 

CLT 

PEDAGOGO/psico 

pedagogo 

2 40 horas cada CLT 

FONOAUDIÓLOG 

A 

03 1 profissional de 40h e 

2 de 20h 

CLT 

FISIOTERAPEUTA 01 40h CLT 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

01 40h CLT 

EDUCADORES 03 2 ED. DE 20H 2- ED FÍSICOS 
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS N°003/2021  

Termo de Colaboração que entre si celebram a Prefeitura 
Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria 
Desenvolvimento e Inclusão Social e a OSC Associação de 
Pais e Amigos do Autista — AMA Litoral SC 

O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público interno, 
com CNPJ n° 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n° 320, por 
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, doravante denominada 

CP 

	

	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada por Anna Christina 
Barrichello, Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, CPF 757.039.559-04, e a 
Associação de Pais e Amigos do Autista — AMA Litoral SC, inscrita no CNPJ sob n°. 
08.825.233/0001-35, com sede na Rua 2.080, n° 51, Centro, Balneário Camboriú, 
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo 
presidente Lino Carlos Franzoi, CPF 558.923.969-91, residente na Avenida Brasil, 3.590, 
apt. 901, Balneário Camboriú, resolvem celebrar o presente TERMO DE 
COLABORAÇÃO, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio 
de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, 
na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo administrativo 
n°013/2018 e mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1 - O Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público Edital 001/2021 
CMAS tem por objeto o serviço de proteção social básica no domicílio de pessoas 

• 
que possuem Transtorno de Espectro Autista, com TEA do município de Balneário 
Camboriú, durante os anos de 2022 e 2023, conforme detalhado nos Planos de 
Trabalho apresentados pela Entidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 - São obrigações dos Partícipes: 

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 

a) publicar o respectivo extrato da parceria no meio oficial de publicidade da 
administração pública, contemplando neste a designação do gestor do Termo de 
Colaboração; 

b) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, sendo 
que, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar 
competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao 
local de aplicação dos recursos; 

egoncalves
Realce

egoncalves
Realce
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c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à 
comissão de monitoramento e avaliação designada; 

d) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os 
beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação 
e no ajuste das metas e atividades definidas; 

e) fica designada a servidora Haydée Assanti - matrícula n° 7.609, nomeada pelo Decreto 
Municipal n° 8.643/2017, para gestora da parceria. 

f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro 
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, 

• enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades; 

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos 
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento; 

h) instaurar tomada especial, ante a constatação de evidências de irregularidades na 
execução do objeto da parceria; 

i) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e 
operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o 
objeto; 

j) aprovação do plano de trabalho; 

k) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade 

• 
civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em 
meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu 
conteúdo; 

I) apresentar termo de empréstimo e cessão dos bens, materiais ou objetos que serão 
submetidos à Organização da Sociedade Civil, a qual deverá certificar o recebimento 
destes, assumindo o compromisso de devolução no estado inicial, se for o caso; 

m) indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da 
parceria; 

n) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e 
operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o 
objeto; 
o) emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da 
administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria; 
p) fornecer plataforma eletrônica para a prestação de contas e todos os atos que dela 
decorram, permitindo a visualização por qualquer interessado. Enquanto não for 
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implementada pela Administração Pública a plataforma eletrônica, as prestações de conta 
se darão por meio físico. 

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

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

b) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos 
em que exerça suas ações banners que apresentem todas as parcerias celebradas com o 
poder público, contendo, no que couber, as informações requeridas no parágrafo único do 
art. 11 da Lei n° 13.019/2014 e serviços disponibilizados pela organização a comunidade 
através deste Termo de Colaboração; 

c) dar livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às 
informações referentes aos instrumentos de transferências previstas pela Lei n° 13.019, 
de 2014, bem como aos locais de execução e guarda do objeto; 

d) zelar pela integridade física dos bens, objetos e materiais cedidos a título de comodato, 
inclusive no que diz respeito às despesas com manutenção, limpeza e reparos, quando 
for o caso; 

e) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da parceria, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

• 
f) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, 
consulta ao Termo de Colaboração, contendo o mesmo de forma integral, assim como o 
plano de trabalho; 

g) Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes 
com recursos provenientes da celebração desta parceria, o bem será gravado com 
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da 
propriedade à administração pública ou outra pessoa jurídica de igual natureza que 
preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da 
organização da sociedade civil na hipótese de sua extinção; 

h) Manter instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS REQUISITOS 
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3.1 - Para celebração do Termo de Colaboração, a organização da sociedade civil deve 
comprovar: 
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 
social; 

II - escrituração contábil de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

III - ter no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio 
de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

IV - experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
• natureza semelhante; 

V - possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas. 

3.2 - Para celebração do Termo de Colaboração, as organizações da sociedade civil 
deverão apresentar: 

I - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida 
ativa municipal; 

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; 

• 
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; 

VI - relação nominal da equipe executora, com endereço residencial, e número do registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO 

4.1 — O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, 
de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
4.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 
administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 
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essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a 
fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, 
qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de 
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade 
civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá conforme prazo previsto no anexo Plano 
de Trabalho para a consecução de seu objeto. 

5.2 — Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser 
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da 
vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente 
vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência retroativo. 

5.3 - O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de 
metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

6.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das 

• 
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 
até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes 
informações e documentos: 

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

II - relação de serviços prestados, bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for 
o caso; e 

III - comprovação, através de lista de presença ou outros meios, do público atingido, 
treinado ou capacitado, quando for o caso. 
§ 1.° A organização da sociedade civil prestará contas dos recursos recebidos no prazo 
de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada mês, 
se a duração da parceria exceder um ano. 
§ 2.° A organização da sociedade civil deverá seguir as orientações contidas no manual 
de prestação de contas que deverá ser fornecido pela administração pública. 
§ 3.° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente. 
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§ 4.° Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de 
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento 
das normas pertinentes. 

§ 5.0  A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados 
alcançados. 

§ 6.° A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o 
montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos 
estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração. 

6.2 - Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista, desde que 
110 	possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão 

considerados originais para os efeitos de prestação de contas. 
Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais 
que compõem a prestação de contas. 

6.3 - A administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios 
elaborados internamente, quando houver: 

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de 
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e 
os resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração. 

6.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 

111 	
67 da Lei n° 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das 
ações quanto: 

I - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II - os impactos econômicos ou sociais; 

III - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

6.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública 
observará os prazos previstos na Lei n° 13.019, de 2014, devendo concluir, 
alternativamente, pela: 

I - aprovação da prestação de contas; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 
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III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada 
de contas especial. 

6.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo 
para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

§ 1° O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, 
prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública 
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados. 

§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não 
havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de 
responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, 

110 	identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos 
termos da legislação vigente. 

6.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo 
de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de 
diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período. 
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do item 7.6 sem que as 
contas tenham sido apreciadas: 

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se 
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 
sido causados aos cofres públicos; 

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de 
seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de 
mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido 

111 	neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública. 

6.8 - As prestações de contas serão avaliadas: 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos 
e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 
de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

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

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
d) desfalque ou desvio de bens ou valores públicos. 
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6.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de 
contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, sendo permitida delegação 
a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 

6.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase 
recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar 
autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações 
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de 
trabalho, conforme o objeto descrito na parceria e a área de atuação da organização, cuja 
mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não 
tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

7.1 — Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu 
término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão 
admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração. 

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

7.3 — É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a 
efetivação de alterações que tenham por objetivo as metas ou o prazo de vigência do 
Termo de Colaboração. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS VEDAÇÕES 

8.1 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, • 	direta ou indiretamente: 

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia 
ou de outras atividades exclusivas do Estado; 

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo 
do Estado. 

III - utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho. 

8.2 - 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; 
III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será 
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celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aós--
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau; 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 
exceto se: 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 
imputados; 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

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

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 
penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração; 

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

c) execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as normas da lei 
federal 13.019/2014 ou da legislação específica e receber como sanções: advertência, 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, em qualquer esfera da Federação; 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 

411 	últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 

§ 1.° Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos 
no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que 
não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que 
precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou 
entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 
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§ 2.° Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar 
parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja 
responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. 

§ 3.° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 20, não serão considerados 
débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou 
que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em 
situação regular no parcelamento. 

§ 4.° Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e 
de políticas públicas. 

• CLÁUSULA NONA — DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

9.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 
da Lei n° 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes 
sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência do 
Secretário Municipal responsável pelo repasse, sendo que a Secretaria de Controle 
Governamental e Transparência Pública poderá agir quando observada inércia da 
administração pública, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois 
anos de aplicação da penalidade. 

9.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação 
de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria. 

9.3 -A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração 
da infração. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
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10.1 - O presente Termo de Colaboração poderá ser: 

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

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
nas seguintes hipóteses: 

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

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento 
apresentado; e 

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de 
Tomada de Contas Especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE 

11.1 - A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem 
em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública no prazo de até 20 (vinte) dias a 
contar da respectiva assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

12.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 

I - as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por 
correspondência ou email e serão consideradas regularmente efetuadas quando 
comprovado o recebimento; 

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

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como 
quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Colaboração, serão 
aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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13.1 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente 
Termo de Colaboração são provenientes da funcional programática abaixo discriminada: 

Unidade Orçamentária: 27001 — Fundo Municipal de Assistência Social 
Função: 8 — Assistência Social 
Subfunção: 244 — Assistência Comunitária 
Programa: 1907 — Balneário do Futuro para as pessoas 
Ação: 2.125— Formalização de Parcerias com OSCIPs - Proteção social especial 
Despesa 448 - 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins 
Lucrativos 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

• 13.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de 
Colaboração, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca 
de Balneário Camboriú - SC, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que 
forem. 

13.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e 
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos 
partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 

Balneário Camboriú. 30 de novembro de 2021. 

Anna Christina Barichello 
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social 
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Lino Carlos Franzoi 
Presidente da Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA Litoral SC 
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MINUTA DO EXTRATO DO 
TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS N° 003/2021 

O Município de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e 
Inclusão Social, considerando de interesse público e relevância social, torna pública a 
assinatura do Termo de Colaboração PMBC TC n° 003/2021, por meio de 
CHAMAMENTO PÚBLICO Edital 001/2021/FMAS, nos termos do art. 31 da Lei Federal n° 
13.019/2014, com a OSC Associação de Pais e Amigos do Autista — AMA Litoral SC, 
entidade sem fins lucrativos para o projeto de reabilitação à crianças e adolescentes que 
possuem Transtorno de Espectro Autista, atendimento interdisciplinar a crianças e 
adolescentes com TEA do município de Balneário Camboriú, durante os anos de 2022 e 
2023, no valor de R$ 158.700,00 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos reais) por ano, 
a serem repassados conforme critérios dos planos de trabalho apresentados pela 
Entidade, em anexo ao Termo. 

O Termo de Colaboração completo estará disponível no endereço eletrônico: 

http://controladoria.balneariocamboriu.sc.gov.br  

Balneário Camboriú - SC, 30 de novembro de 2021. 

Anna Christina Barichello 
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social 

Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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De: Gislaine Krums Lemos Setor: SCGTP - DCCC - CS - Comissão de Seleção 	PA, ''• , 
Despacho: 4- 50.320/2021 	 )  (5 	7  
Para: STC - Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social 
Assunto: Formalização de Parceria entre FMAS e AMA Litoral 

Balneário Camboriú/SC, 06 de Dezembro de 2021 

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

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

O mérito da proposta está em conformidade com a modalidade adotada, visto ser um Termo de 
Colaboração, entre a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - Fundo Municipal de fp Assistência Social - FMAS com a OSC AMA LITORAL SC - Associação de Pais e Amigos do Autista 
para atendimento interdisciplinar a pessoas (crianças e adolescentes) que são atendidas na AMA 
Litoral SC com transtorno do Espectro Autista, durante os anos de 2022 e 2023, conforme Plano de 
trabalho apresentado pela Entidade, Memorando 50320/2021. 

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

A proposta se identifica com interesse do município por realizar atendimento interdisciplinar a 
pessoas (crianças e adolescentes) que são atendidas na AMA Litoral SC com transtorno do Espectro 
Autista. 

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

A proposta se mostra de acordo com o interesse do Município. A Dotação Orçamentária está • disponível no Plano de Trabalho, Memorando 50320/2021. 

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

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

5) Da designação do gestor da parceria; 

Foi designada a senhora Haydee Assanti, matrícula n° 7609, gestora da parceria. 

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

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

Conclusão: Esse parecer é procedente a aprovação da minuta do Termo de Colaboração e Plano 
de Trabalho, processo analisado através do Memorando 50320/2021. 

https://bc.1doc.com.br/?pg=doc/via&hash=F8F5B5B8868551DC754D551D&itd=1 	 1/2 
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Att, 

Comissão de Seleção de Parcerias 
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Gislaine Kruhs Lemos 
Professora de Educação Infantil 
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A  • PREFEITURA 

BALNEÁRIO 
CAMBORIU 

Memorando 7- 50.320/2021 

De: 	Antonio J. - PRGR - GACPJ 

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

Data: 07/12/2021 às 14:32:53 

Setores envolvidos: 

PRGR - DIST, SCGTP - DCCC, STC, PRGR - GACPJ, SCGTP - DCCC - DP, SCGTP - DCCC - CS • 
Formalização de Parceria entre FMAS e AMA Litoral 

De acordo com o inciso VI do artigo 35 da lei federal 
13.019/13, sou favorável a celebração da pretendida parceria. 

Antonio Cesario Pereira Junior 
Procurador 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNIC010 DE BALNEÁRIO CAMBORIEJ 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS • 
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS N° 003/2021 

O Município de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, 
considerando de interesse público e relevância social, torna pública a assinatura do Termo de 
Colaboração PMBC TC n°003/2021, por meio de  CHAMAMENTO PÚBLICO Edital 001/2021/FMAS, 
nos termos do art. 31 da Lei Federal n° 13.019/2014, com a OSC Associação de Pais e Amigos do 
Autista — AMA Litoral SC, entidade sem fins lucrativos para o projeto de reabilitação à crianças e 
adolescentes que possuem Transtorno de Espectro Autista, atendimento interdisciplinar a crianças e 
adolescentes com TEA do município de Balneário Camboriú, durante os anos de 2022 e 2023, no valor 
de R$ 158.700,00 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos reais) por ano, a serem repassados 
conforme critérios dos planos de trabalho apresentados pela Entidade, em anexo ao Termo. 

O Termo de Colaboração completo estará disponível no endereço eletrônico: 

• https://controladoria.bc.sc.gov.br/controladoria  

Balneário Camboriú - SC, 08 de Dezembro de 2021. 

Anna Christina Barichello 

Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social 

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

* Este documento é apenas um extrato do Ato n° 3457623, não substituindo o 
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente. 

Confira o original em: 
https://dom.sc.gov.br/site/?q=id:3457623   

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=EXTRATO+-+AMA+LITORAL+-+FMAS+N°+3°/02F2021 	 1/1 
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'ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 

TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS N°003/2021  

Termo de Colaboração que entre si celebram a Prefeitura 
Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria 
Desenvolvimento e Inclusão Social e a OSC Associação de 
Pais e Amigos do Autista — AMA Litoral SC 

O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público interno, 
com CNPJ n° 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n° 320, por 
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, doravante denominada 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada por Anna Christina 

• 
Barrichello, Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, CPF 757.039.559-04, e a 
Associação de Pais e Amigos do Autista — AMA Litoral SC, inscrita no CNPJ sob n°. 
08.825.233/0001-35, com sede na Rua 2.080, n° 51, Centro, Balneário Camboriú, 
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pelo 
presidente Lino Carlos Franzoi, CPF 558.923.909-91, residente na Avenida Brasil, 3.590, 
apt. 901, Balneário Camboriú, resolveM celebrar o presente TERMO DE 
COLABORAÇÃO, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio 
de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, 
na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo administrativo 
n°013/2018 e mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1 - O Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público Edital 001/2021 
CMAS tem por objeto o serviço de proteção social básica no domicílio de pessoas 
que possuem Transtorno de Espectro Autista, com TEA do município de Balneário 
Camboriú, durante os anos de 2022 e 2023, conforme detalhado nos Planos de 

gi Trabalho apresentados pela Entidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 - São obrigações dos Partícipes: 

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 

a) publicar o respectivo extrato da parceria no meio oficial de publicidade da 
administração pública, contemplando neste a designação do gestor do Termo de 
Colaboração; 

b) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, sendo 
que, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar 
competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao 
local de aplicação dos recursos; 

egoncalves
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Realce
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c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à 
comissão de monitoramento e avaliação designada; 

d) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os 
beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação 
e no ajuste das metas e atividades definidas; 

e) fica designada a servidora Haydée Assanti - matrícula n° 7.609, nomeada pelo Decreto 
Municipal n° 8.643/2017, para gestora da parceria. 

f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro 
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, 
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 

• responsabilidades; 

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos 
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento; 

h) instaurar tomada especial, ante a constatação de evidências de irregularidades na 
execução do objeto da parceria; 

i) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e 
operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o 
objeto; 

j) aprovação do plano de trabalho; 

k) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade 
civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em 
meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu 
conteúdo; 

I) apresentar termo de empréstimo e cessão dos bens, materiais ou objetos que serão 
submetidos à Organização da Sociedade Civil, a qual deverá certificar o recebimento 
destes, assumindo o compromisso de devolução no estado inicial, se for o caso; 

m) indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da 
parceria; 

n) demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e 
operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o 
objeto; 
o) emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da 
administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria; 
p) fornecer plataforma eletrônica para a prestação de contas e todos os atos que dela 
decorram, permitindo a visualização por qualquer interessado. Enquanto não for  
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implementada pela Administração Pública a plataforma eletrônica, as prestações de conta 
se darão por meio físico. 

II- DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

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

b) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos 
em que exerça suas ações banners que apresentem todas as parcerias celebradas com o 
poder público, contendo, no que couber, as informações requeridas no parágrafo único do 
art. 11 da Lei n° 13.019/2014 e serviços disponibilizados pela organização a comunidade 
através deste Termo de Colaboração; 

• c) dar livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às 
informações referentes aos instrumentos de transferências previstas pela Lei n° 13.019, 
de 2014, bem como aos locais de execução e guarda do objeto; 

d) zelar pela integridade física dos bens, objetos e materiais cedidos a título de comodato, 
inclusive no que diz respeito às despesas com manutenção, limpeza e reparos, quando 
for o caso; 

e) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da parceria, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

f) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, 
41  consulta ao Termo de Colaboração, contendo o mesmo de forma integral, assim como o 

plano de trabalho; 

g) Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes 
com recursos provenientes da celebração desta parceria, o bem será gravado com 
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da 
propriedade à administração pública ou outra pessoa jurídica de igual natureza que 
preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da 
organização da sociedade civil na hipótese de sua extinção; 

h) Manter instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS REQUISITOS 
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3.1 - Para celebração do Termo de Colaboração, a organização da sociedade civil deve 
comprovar: 
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 
social; 

II - escrituração contábil de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

III - ter no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio 
de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

IV - experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante; 

V - possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas. 

3.2 - Para celebração do Termo de Colaboração, as organizações da sociedade civil 
deverão apresentar: 

I - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida 
ativa municipal; 

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; 

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; 

VI - relação nominal da equipe executora, com endereço residencial, e número do registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

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

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO 

4.1 — O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, 
de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
4.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 
administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 
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essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a 
fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, 
qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de 
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade 
civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá conforme prazo previsto no anexo Plano 41, de Trabalho para a consecução de seu objeto. 

5.2 — Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser 
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da 
vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente 
vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência retroativo. 

5.3 - O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de 
metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

6.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das 
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 

4)  até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes 
informações e documentos: 

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

II - relação de serviços prestados, bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for 
o caso; e 

III - comprovação, através de lista de presença ou outros meios, do público atingido, 
treinado ou capacitado, quando for o caso. 

§ 1.0  A organização da sociedade civil prestará contas dos recursos recebidos no prazo 
de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada mês, 
se a duração da parceria exceder um ano. 
§ 2.° A organização da sociedade civil deverá seguir as orientações contidas no manual 
de prestação de contas que deverá ser fornecido pela administração pública. 
§ 3.° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente. 
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§ 4.° Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de 
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento 
das normas pertinentes. 

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

§ 6.° A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o 
montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos 
estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração. 

6.2 - Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista, desde que 
possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão 

• considerados originais para os efeitos de prestação de contas. 
Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais 
que compõem a prestação de contas. 

6.3 - A administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios 
elaborados internamente, quando houver: 

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de 
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e 
os resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração. 

6.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 
67 da Lei n° 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das 

4, ações quanto: 

I - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II - os impactos econômicos ou sociais; 

III - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

6.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública 
observará os prazos previstos na Lei n° 13.019, de 2014, devendo concluir, 
alternativamente, pela: 

I - aprovação da prestação de contas; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 
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III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada 
de contas especial. 

6.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo 
para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

§ 1° O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, 
prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública 
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados. 

§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não 
havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de 
responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, 

lo
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos 
termos da legislação vigente. 

6.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo 
de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de 
diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período. 
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do item 7.6 sem que as 
contas tenham sido apreciadas: 

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se 
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 
sido causados aos cofres públicos; 

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de 
seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de 
mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido 
neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública. • 6.8 - As prestações de contas serão avaliadas: 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos 
e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 
de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

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

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
d) desfalque ou desvio de bens ou valores públicos. 
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6.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de 
contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, sendo permitida delegação 
a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 

6.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase 
recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar 
autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações 
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de 
trabalho, conforme o objeto descrito na parceria e a área de atuação da organização, cuja 
mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não 
tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

• 7.1 — Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu 
término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão 
admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração. 

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

7.3 — É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a 
efetivação de alterações que tenham por objetivo as metas ou o prazo de vigência do 
Termo de Colaboração. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS VEDAÇÕES 

8.1 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, 
direta ou indiretamente: • I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia 
ou de outras atividades exclusivas do Estado; 

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo 
do Estado. 

III - utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho. 

8.2 - 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; 
III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será 
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celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos 
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau; 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 
exceto se: 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 
imputados; 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

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

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 
penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração; 

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

c) execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as normas da lei 
federal 13.019/2014 ou da legislação específica e receber como sanções: advertência, 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, em qualquer esfera da Federação; 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 

§ 1.0  Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos 
no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que 
não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que 
precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou 
entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 
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§ 2.° Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar 
parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja 
responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. 

§ 3.° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados 
débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou 
que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em 
situação regular no parcelamento. 

§ 4.° Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e 
de políticas públicas. • CLÁUSULA NONA — DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

9.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 
da Lei n° 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes 
sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

40 sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência do 
Secretário Municipal responsável pelo repasse, sendo que a Secretaria de Controle 
Governamental e Transparência Pública poderá agir quando observada inércia da 
administração pública, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois 
anos de aplicação da penalidade. 

9.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação 
de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria. 

9.3 -A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração 
da infração. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
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10.1 - O presente Termo de Colaboração poderá ser: 

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

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
nas seguintes hipóteses: 

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

• b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento 
apresentado; e 

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de 
Tomada de Contas Especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE 

11.1 - A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem 
em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública no prazo de até 20 (vinte) dias a 
contar da respectiva assinatura. 

io CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

12.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 

I - as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por 
correspondência ou email e serão consideradas regularmente efetuadas quando 
comprovado o recebimento; 

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

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como 
quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Colaboração, serão 
aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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13.1 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente 
Termo de Colaboração são provenientes da funcional programática abaixo discriminada: 

Unidade Orçamentária: 27001 — Fundo Municipal de Assistência Social 
Função: 8 — Assistência Social 
Subfunção: 244 — Assistência Comunitária 
Programa: 1907 — Balneário do Futuro para as pessoas 
Ação: 2.125 — Formalização de Parcerias com OSCIPs - Proteção social especial 
Despesa 448 - 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins 
Lucrativos 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

da 13.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de 
n,  Colaboração, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca 

de Balneário Camboriú - SC, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que 
forem. 

13.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e 
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos 
partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 

Balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2021. 

• Anna Christina Barichello 

	 Per 	 

Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social 
Gestora do Fundo Municipal dos Dir ')tos  da Criança e do Adolescente 

Lino Carlos Franzoi 
Presidente da Associação de P. i e Amigos do Autista - AMA Litoral SC 
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