
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 

FMDCA 

 

 

PARECER REGULAR 
Parcela nº 01/12 Mês: janeiro/2022 
Entidade: DRAGÃO NEGRO CNPJ: 93.296.853/0001-01 

Termo nº: TERMO ADITIVO – FMDCA 012/2021 Nota de Empenho: 15/2022 
Fundo Repassador: FMDCA Data do Repasse: 16/12//2021 

 
PARECER Nº 01/12 

 
Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do ADITIVO ao Termo de 

Colaboração - FMDCA 012/2021, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 
crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de 
Trabalho. 

 

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e 
formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se 
que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram 
concedidos, bem como a realização do objeto. 

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas. 
 

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

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

 
Balneário Camboriú, 22 de fevereiro de 2022 

 
 
 
 
 

 
 

MARISTELA MARTINS 
Gestora de Parcerias 

Matr. 17.985 

De acordo, 
A Sra. Secretária, para deliberação 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANNA CHRISTINA BARICHELLO 
Secretária e Gestora do FMDCA 

 











































































































































































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

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

 
Nome: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOHYANG WOO
CNPJ: 93.296.853/0001-01 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

onas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n  8.212, de 24 de julho de 1991.

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

oCertidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n  1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:03:16 do dia 18/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2022.
Código de controle da certidão: 9A8B.A347.21D4.80F8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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