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Ao: Exmo. Sr. ELIAS DAL COL
DD. Prefeito Municipal de Ecoporanga-ES

Exmo. Sn Prefeito,

A Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de EcoporangalES inscrita no CNPJ sob

Nº 04.353.47810001-56, encaminha, para apreciação de Vossa Excelência, a

prestação de contas mensal do Termo de Fomento Nº 001/2018, referente a 1ª
PARCELA no valor de R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais) referente ao

Projeto que visa o Custeio do Serviço Especializado para Pessoas idosas.

Desde já, declara que foram investidos os recursos conforme o Plano de trabaiho

que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente a Prestação de
Contas do Recurso Púbiieo recebido conforme estabeiece o Decreto Nº 6.131, de 19

de Junho de 2017.

Sem mais para o momento, apresentamos as nossas,

Atenciosas Saudações.

ANTONIO

Rua Idalina Monteiro. nº 205 - Bairro Nossa Senhora Aparecida »- Ecoporanga/ES
“Tel: (27) 3755 1580 —e-maii: oasadoidosoecogorangaghotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORAN GA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2010 QUE ENTRE sr

CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE EcoponANGA, ESTADO

oo ESPÍRITO SANTO, E CASA no 190st são
JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPDRANGAIES, nos

TERMOS DA. LEI FEDERAL Nº 1301912014 E SUAS

ALTERA—ções.

O MUNICÍPIO DE ECDPDRANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES, com sede na Rua Suelen Dias Mendonça, Nº 20, Bairro
Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29350000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.167.311I0001—04,
neste ato repreSentado por seu titular, Prefeito Municipal de Ecoporanga—ES, SR. ELIAS DAL
COI., brasileiro, Separado Judicialmente, residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline,
Córrego do Cavaco, Zona Rural, Ecoporanga—ES, CEP 29850000, portador(a) de carteira de
identidade de nº 189.546 SSP—ES, inscritoh) no CPF/MF sob o nº 478.812.757—15 e 3 CASA
DO IDOSO SÃO IDAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA—ES, com sede na Rua: ldalino
Monteiro, Nº 205, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, Cep: 29350000, Ecoporanga—Es,inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 04353478l0001-45, neste ato representada pelo Sr. ANTÓNIO MARIA
DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, Funcionário Público Municipal Efetivo no cargo de
Escriturário, portador de carteira de identidade de nº 453.249 expedida pela SSP-ES, inscrito
no CPF/MF sob o nº 704.797557-87, em conjunto denominados PARCEIROS e
separadamente MUNICÍPIO & ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - osc, respectivamente,
tendo em vista o constante do Processo protocolado nº 700712017, de 06 de Novembro de
ZCIT, resolvem celebrar o presente Termo, sujeitando-se, no que couber aos termos da Lei
Federal nº 1301912014, & suas alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - oo oem-ro:

0 presente Termo tem como objeto o repasse de recurso à CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM
E SANT'ANA DE ECOPORANGA—ES, d—e5tinado a custeio do serviço especializado para pessoas
idosas conforme plano de trabalho constante do processo nº 7007/2017, que passa a
Integrar () presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para a execução do
seguinte objeto: Objetivando o pagamento dos encargos dos funcionários (PIS, INSS, FGTS e
IRRF), água, luz, telefone, material de consumo em geral (higiene, alimentação e limpeza),
materiais de expediente, bem como outras despesas de manutenção necessárias ao pleno
atendimento dos usuários da Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES".

Rua: SuelonDías Mendonça, Nº 20. Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 23850000
Telefone: (NIB 755 2900] 3755 291513 755 1313



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados exclusivamente pelo
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES e a DSC utilizados em estrita conformidade com o piano de

trabalho, por meio da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE GESTORA FONTE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
ÓRGÃO: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
110013824100252090 —- APOIO FINANCEIRO A CASA DO IDOSO

33504300000— SUBVENÇÓES SOCIAIS — 10000000 — RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA
413.

VALOR DE R$ 96.000,00

CLÁUSULA TERCEÍRA - DA LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO:

A liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos na CLÁUSULA
SEGUNDA, dar—se—á em 10 parcelas de igual valor, após a publicação do extrato deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedada a realização de qualquer atividade prevista nO Plano de

Trabalho antes do início do repasse dos recurSOS financeiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO — A OSC movimentará os recursos previstos nesta cláusula em conta

bancária específica, vinculada aO presente Termo, assim discriminada: BANCO DO
BANESTES, Agência 0120 — Ecoporanga—ES, Conta Corrente Nº “IDB-14.592.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na aplicação dos recursos deverá ser observada a iegisiação

aplicável, realizando—se sempre que possível cotação de preços, de acordo com os principios
da economicidade e da eficiência.

PARÁGRAFO QUARTO —— Os saldos deste Termo, enquanto não utilizados. serão

obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira Oficial, se a

previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou Operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida

púb a, quando a utilização dos mesmos verificar—se em prazos menores que 30 (trinta) dias.

Rua: SueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecopºranga—ES, CEP 29350600
Teiefone: (EHS 755 2900! NSS 291513 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL QE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARÁGRAFO QUINTO - As receitas financeiras, auferidas na forma do PARÁGRAFO

QUARTO, serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo e aplicadas,
exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que
integrará as prestações de contas apresentadas pela OSC.

PARÁGRAFO SEXTO — Quando da extinção deste Termo, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob

pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO SÉTiMO — O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficara
automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivos. até o saneamento de
irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas neste
Termo, especialmente quando:

a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

hi quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da Organização da Sociedade Civil em relação a ohrigações estabelecidas neste Termo;

cj quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle
interno ºu externo.

CLÁUSULA QUARTA — nas oenroações:

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os PARCEIROS

se comprometem a:

l - MUNICÍPIO:

a) transferir a OSC os recursos referentes “a sua participação financeira;

b) designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a
avaliação deste Termo, observado a legislação pertinente e as normas de controle
interno e externo;

c) exigir da USC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorrência
do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação deste Termo;

d) apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no Plano de Trabalho laudo
acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento,
para a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execução

sãkuintes;

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (2743 755 2900] 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e] providenciar o registro contábil adequado e manter atualizado controle sobre os
retursos liberados e sobre as prestações de Contas apresentadas;

f) inscrever a OSC como inadimplente no Sistema integrado de “Planejamento,
Contabilidade e Finanças do MUNICÍPEO DE ECOPORANGA—ES nas hipóteses previstas na

Lei federal nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015);

3) quando o objeto deste Termo for a execução de obras ou benfeitorias em imóvel,
emitir documento de avaliação técnica sobre a área respectiva e o projeto básico;

h) proceder à publicação resumida deste Termo e de seus aditamentos na imprensa
oficial, no prazo legal.

, me
, e JR-

ll -- OSC:

a) dispºnibilizar os bens e/ou serviços correspondentes a sua contrapartida, se for o
caso, de acordo com as especificações previstas no plano de trabalho;

|:) movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária específica,
utilizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada

pelo Banco, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcional e
justificadamente, restar inviável a utilização dos meios indicados;

c) utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo, documentação
idônea para comprovar os gastos respectivos;
d] realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o acompanhamento do
responsável técnico indicado no Plano de Trabalho;

e) prestar contas dos recursos iinanceiros recebidos na forma prevista neste Termo;
f] apresentar relatório de execução físico-financeiro, informando o percentual reaiizado
do obieto e a sua compatibilidade com montante financeiro dos recursos recebidos e
atendimento dos fins propostos, na periodicidade prevista neste Termo;

g) aplicar os recursos previstos neste Termo, inclusive o rendimento auferidos.
exclusivamente na execução do objeto deste Termo ;

h) realizar cotação de preços, para aquisição de bens e serviços necessários à execução
deste Termo, sempre em conformidade com os principios da economicidade e da
eficiência;

il assumir por sua conta e risco as despesas referentes as multas, juros ou correção
monetária, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos;

]) assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos tributários,
trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste

Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com 0MUNICÍPIO; %
Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20. Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850300
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

k) ressarcir ao MUNICÍPIO, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias, eventuais
saldos apurados efou valores irregularmente aplicados;

E) fazer constar na divulgação através de quaisquer meios de comunicação, inclusive
impressos, cartazes, painéis, faixas, etc, a seguinte expressão: “Esta ação conta com o
apoio do Municipio de Ecoporanga-ES;

m) adaptar o seu Estatuto Social aos requisitos previstos no art.33 da Lei Federal nº
BDE/2014 no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a celebração deste Termo.

CLÁUSULA QUINTA — oo ACOMPANHAMENTO, DA riscmmçâo E DA AVALIAÇÃO:

O MUNICÍPJO exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da

execução deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a correta
utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração de relatórios, realização de
inspeções e visitas:, e atestação da satisfatória realização do seu objeto,

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Fica assegurado ao MUNICÍPIO o livre acesso de seus técnicos

devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e

fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Termo, quando em missão
fiscalizadora elo—u de auditoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO -— O acompanhamento, a fiscalização ,e a avaliação da execução

deste Termo, a cargo do MUNICÍPIO, serão executados pelos servidores: Flávia Mara Costa
Martins — Servidora estável no cargo de Berçarista, de provimento efetivo, matricula nº

400436; Simone Lourenço da Silva — Servidora nomeada no cargo de Supervisor de Divisão

de Compras, de provimento em comissão, matrícula nº 404272; Claudineia de Souza
Meireles —« Servidora nomeada no cargo de Assistente da Área de Tesouraria, de provimento

em comissão, matrícula nº 404266; Valdean Vinicius Mendes Baia — Servidor nomeado no

cargo de Chefe de Divisão de Limpeza e Conservação Pública, de provimento em comissão,
matrícula nº 404286; Alencar Temponi da Silva — Servidor nomeado no cargo de Chefe de

Divisão de Contabilidade, balancete e processos, de provimento em comissão, matrícula nº
404227.

PARÁGRAFO TERCEIRG - Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento dos

quadros do MUNICÍPIO do servidor indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização
e a avaliação da execução deste Termo, deverá ser imediatamente designado substituto,

mediante registro em apostila. W
Rua: SueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29350000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORAN GA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARÁGRAFO QUARTO - O(s) Pareceries) elou Laudois) Técnico(a) elaboradoisl pelo servidor

indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste
Termo deveráião) atestar o percentual físico de realização do objeto, se este percentual é

compativel com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram
atingidos os fins propostos, e, ainda, contemplar,, as seguintes informações:

a] quando o objeto incluir a aquisição de máquinas ou equipamentos mencionará se
foram instalados e se estão em efetivo funcionamento;

b) quando o objeto incluir obra de construção ou reforma, mencionará se o
recebimento é definitivo ou provisório, anexando as certidões de quitação dos encargos
incidentes sobre a obra, bem como o documento hábil expedido pelo órgão competente
do Poder Público Municipal que liberou a obra para utilização, nos fins autorizados,

quando cabível;
c) quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando—se intangíveis
aqueles objetos para os quais não há resultado físico aferível posteriormente,
consubstanciadas na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros
assemelhados; mencionará e apresentará evidências dos meios empregados para a
fiscalização e verificação da sua regular execução, tais como registros fotográficos,
videos, noticias publicadas na midia, impressos de divulgação, publicações produzidas,

listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às
unidades de controle dos órgãos e entes repassadores de recursos à manutenção de um

plano de Fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetosª

PARÁGRAFO QUINTO —— No caso de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento com

objeto intangível, diante da eventual indisponibilidade dos elementos previstos na alínea "c"
do PARÁGRAFO QUARTO desta CLÁUSULA QUINTA, para a verificação da execução do objeto

e alcance dos fins propostos, o responsável pela fiscalização poderá fazer uso de coleta e

registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de representantes da sociedade
civil organizada, devidamente identificados por nome, endereço, números do CPF e RG, além
de outros instrumentos probatórios que considere pertinentes.

PARÁGRAFO SEXTO —- O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo MUNICÍPIO não

excluem e nem reduzem as responsabilidades da OSC de acompanhar e supervisionar a

equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste Termo.

cuiusum sexta — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: W

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 2.0, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850,000
Telefone: (2713 755 1900] 3755 29158 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A DSC deverá encaminhar ao MUNICÍPIO prestações de contas dos recursos em decorrência

deste termo, mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias de cada mês, após o recolhimento
dos recursos, acompanhada dos seguintes documentos:

a) ofício de encaminhamento;
b) cópia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva
publicação no Diário Oficial do MUNICÍPlO;

c) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado “pela autoridade competente do
órgão do MUNICÍPIO responsável pelo repasse de recursos;

d) relatório de execução do objeto da parceria;
e) relação dos pagamentos efetuados em razão deste Termo e respectivos
comprovantes;

f) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por pronssional
responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho
Regional de Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlação
entre os documentos de despesas e o plano de trabalho;

gl conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente especifica,
cópia dos documentos comprobatórios da cotação de preços dos bens e serviços
adquiridos, com demonstração e justificativa expressas da opção utilizada;
h) relação de bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construídos com recursos
deste Termo;

i) comprovante do recolhimento do saldo de recursos à conta corrente indicada pelo
MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO «— Os comprovantes de pagamento referidos na alínea ”e" desta
CLÁSULA SEXTA deverão estar consubstanciados nos seguintes documentos:

a) nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons fiscais das aquisições de bens
de consumo ou permanentes e de serviços, devidamente atestados ou certificados pela
unidade competente quanto a conformidade do item recebido com os termos da
contratação, com identificação do responsável e data em que efetuou a conferência;
b) nos pagamentos a trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, recibos com a sua
identificação e cópias do RG e CPF, além da indicação do endereço de sua residência e
número de telefone para contato;

c) nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de pagamento e

guias de recolhimento dos encargos sociais (Pis, lRRF, FGTS & WSS); MI,, J;
).r": .

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporangaêã, CEP 29350006
Telefone: (“DE 755 2900] 3755 2915]3 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL DE EC OPO'RANG-A
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

d) nos pagamentos de prestações de serviços, sujeitas ao pagamento do Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza (iSSQN) & disciplinadas peia Lei Complementar nº
116/2003, os comprovantes de recolhimento do referido tributo.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O relatório de execução referido na alínea "d" desta CLÁUSULA

SEXTA deverá informar as atividades desenvolvidas para o cumprimento do obieto e o

comparativo das metas propostas com os resultados alcançados, com indicação do
percentual de realização do objeto deste Termo, bem como sua compatibilidade com o
montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou

equipamentos, o relatório de execução deverá mencionar se foram instalados e se estão em
efetivo funcionamento.

PARÁGRAFO QUARTO — Quanto o objeto incluir obra de construção ou reforma, () reiatório

de execução deverá informar se o seu recebimento e provisório ou definitivo, e apresentar,
anexados, certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, bem como o
documento hábil expedido pelo órgão competente do Poder Público Municipal, liberando a

obra para uso e utilização nos fins autorizados, quando cabível.

PARÁGRAFO QUINTO — Quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-

se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado fisico aferivel posteriormente.
consubstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas popuiares ou outros
assemelhados; o relatório de execução físico—Financeiro deverá contemplar registros

fotográficos, videos, notícias publicadas na midia, impressos de divulgação, publicações
produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros eiementos.

PARÁGRAFO SEXTO — O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, referido nas

alíneas "f" desta CLÁUSULA SEXTA incluirá, além dos recursos municipais repassados, os
rendimentos decorrentes da aplicação no mercado financeiro e os recursos relativos a
contrapartida da OSC, assim como as aplicações dos recursos totais e os saldos porventura
devolvidos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para

cumprimento da(s) etapasis) e/ou faseis) de execução correspondente ao montante dos
recursos iá recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação de contas respectiva, a
OSC será registrado como inadimplente no Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças do Municipio de Ecoporanga—ES.

Rua: S—ueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 23850000
Telefone: [DB 755 2900] 3755 291513 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SAN TO

PARÁGRAFO OITAVO — A aprovação da prestação de contas Fica condicionada à verificação

da regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação do cumprimento
da etapaís) e/ou faseis) de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do
servidor responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste
Termo.

PARÁGRAFO NONO —— A prestação de contas de que trata esta cláu5uia não exime & OSC de

comprovar a regular aplicação dos recursos ao órgão de controle interno e externo da
Administração, nos termos da legislação específica vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA —- DA ALTERAÇÃO DESTE TERMO:

É vedada a alteração do objeto deste Termo, salvo para a sua ampiiação, desde que
aprovado piano de trabaiho adicional e comprovada a execução das etapas e/ou fases de
execução anteriores com a devida prestação de contas.

PARÁGRAFO ÚNICO — A ampliação do objeto deste Termo será formalizada mediante Termo

Aditivo.

CLÁUSULA mmm —— DA ExriNçÃo DESTE TERMO:

A extinção deste Termo se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais
hipóteses previstas parágrafos seguintes.

PARÁGRAFO PRIMERO — O presente Termo poderá ser resilido mediante notificação

escrita, com antecedência de peio menos 30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer dos

PARCEIROS, hipótese em que a DSC fica obrigado a restituir integralmente os recursos
recebidos e não aplicados no objeto deste Termo. acrescidos do valor correspondente às
aplicações financeiras.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo

constitui causa para sua resolução, especialmente quando verificadas as seguintes situações:

a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

b) falta de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conforme prazos
estabelecidos;

c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais.

GRAFO TERCEIRD- A nuiidade deste Termo poderá acarretar & sua rescisão.

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 23850000
Telefone: (2733 755 2900] 3755 29158 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARÁGRAFO QUARTO -— Extinto o presente Termo, os recursos financeiros ainda não

aplicados na sua execução serão devolvidos ao MUNICÍPIO na forma do disposto no
PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA TERCEIRA, sem prejuízo da necessária prestação de

contas.

CLÁUSULA NONA —- DA RESPONSABILIDADE DA osc:

A (ISC é responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito 'as despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos
termos do art. 42, XIX e XX, Lei federal nº BBB/'Em, alterada pela Lei nº 13.20ál2015.

PARÁGRAFO ÚNICO —— É de responsabilidade exclusiva da OSC :) pagamento dos encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto
neste Termo, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a
inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto
da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua exemçâo.

CLÁUSULA DÉCIMA —- DA VIGÉNCIA:

O prazo de vigência deste Termo será de 07 de Fevereiro de 2018 à 31 de Dezembro 2013 e

publicado extrato do presente Termo no Diário Oficial do MUNICÍPIO, sendo que a liberação
dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO dar—se—á em 10 parcelas de igual valor, no

qual o período acima descrito corresponde ao período estabelecido para execução do
objeto, acrescido de 15 (quinze) dias para apresentação da prestação de contas mensal após
o recolhimento dos recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -— O prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado, mediante

a formalização de Termo Aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho adicional.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo eventual atraso por parte do MUNICÍPIO na liberação

dos recursos previstos na CLÁUSULA TERCEIRA, tendo em vista o cronograma de desembolso

estabelecido no plano de trabalho, os PARCEIROS desde já anuem quanto à prorrogação
automática deste Termo, por período idêntico àquele pertinente ao atraso, o que deverá ser

registrado por meio de apostila.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -— DOS BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS:

Os bens eventualmente adquiridos pela OSC com recursos financeiros custeados pelo
MUNICÍPIO com vistas à execução deste Termo não poderão ser alienados, locados,

emprestados, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e expr ssa
autorização do MUNICÍPIO.

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (Uli; 755 2900] 3755 2915/3 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SAN TO

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em outras

cláusulas deste Termo, 3 OSC deverá apresentar, durante todo o prazo deste Termo,
relatórios semestrais acerca da utiiização dos bens, seu Iocai de instalação e seu estado de
funcionamento.

marisa/tro SEGUNDO - () mumcípro, por meio do servidor responsável pelo
acompanhamento, a fiscalização e a avaiiação da execrrçâo deste Terme, emitirá pareceres
acerca dos, relatórios previstos no PARÁGRAFO PRIMEERO desta CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMElRA.

PARÁGRAFO TERCElRG —— Os bens definidos nesta cláusula serão revertidos ao MUNICÍPIO

ao final do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados à DSC, observada a legislação

pertinente, quando, após a consecução do objeto, forem necessários para assegurar a
continuidade da política pública correspondente.

PARÁGRAFO QUARTO - Constatando—se o mau uso ou desvio de finalidade na utilizaçãº dos

bens definidos nesta cláusula a quaiquer tempo, estes serão revertidos ao patrimônio do
MUNiCíPID, sem prejuízo da responsabiiização civil, penal e administrativa da OSC e seus
administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA PUBLICAÇÃO

O MUNiCÍPIO prºvidenciará & publicação do extrato deste Terme no Diário Oficiai do
MUNICÍPIO ou outro Jornal de Circulação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO

Fica efeito o Foro da Comarca do MUNlCÍPiO DE ECDPORANGA, ESTADO DO ESÍRITO SANTO,

como competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento.

E por e5tarem de acordo, as partes firmam o presente Termo em 03 (três) vias de iguai teor
e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos.

Ecoporanga-ES, 06 de Fevereiro de 2018.

Rua: SueionDias Mendonça, Nº Zi], Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 23850300
Telefone: (273 755 2900] 3755 2915/3 755 1318
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W
MUNICÍPIO DE ECOPDRANGA-ES

euns DAL'COL

ORGANIZAÇÃO AS CIEDADE cwu.
CASA no moso são mmm NT'ANA DE ECDPORANGA/ES

ANTÓNIO MARIA DA SILVA FILHO

PRESIDENTE

TESTEMUNHAS: _
NOME: ªrma/&& La &&? c... “&? LQºka'Líj

CPF/MF: (ÉCQ; (& 6 9 %% Á“ - 3 %

NOME: Ámm Zhang; &aâzu Haim
CPF/MF chªi»._-& &&Ãª—Újr “&“

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (2713 755 2900] 3755 2915/3 755 1318



_WWKEÃDD ESTADQ
Recurso: 1000.0000.
PREFHJ'LLRA MUNICIPAL DE
CONCEICAO DA mann
RESUMO DE com. "002111013
Proc.: Nº 654/1018.
INEXIGIBILIDADE.
Contratante: Prefei't. Munic. de
Conc. da Barra e Secret. Muniz. de
Cultura.' & mrãsmo.
Cantu-atada BACKSTAGE
PRUDUÇÓE&HRELU-ME, na Vaior
total de R$ 16.500,00 (Dezesseis mil
e quinhentos reais).
(injeta; Contratação de banda
para abrilhantar & prºgramação do
evento denominado “Verão 2018
em Conceiçãº da Berta-ES”, que
acena—cará na Sede nºs dias 27 de
Janeiro 2018. com a apresentação da
banda “MARCELD RlBEíRD & EANDA
B“. no Município dº Camªrão da
Barra—E;. _
DO'MÇAD ORÇAMETÁRIA -
2113100 Samaria Municipal de
Cultura e Turismo.
20.02.10 Gestãº Secretaria
Municipal de cultura e Turismo
Gassihcação Funcionai:
04.695.001?.2.0118
Natureza da Despesa: 33.90.3912
Recurso: 1300.0000.
mmm MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DA MRM
RESUMDDECONTR.WZZIZDLB
Proc.: Nº 524/1010.
Registro de Preços nº 097/2016
Cnntratanle: Prefeit. Munic. de
Conc. da Barra e Secret. Munic. de
infraãtrumra.
Contratada VINCENZO FERRARA
ElRELIl. nn Valim” total de R$
217.502,10 (Duzentos & dezessate
mil quinhentos e dois reais e de:
centavos).
Objeto: Contratação de uma
especializada em fomecimaum
de: pedra hmm detonada com
arrumação. através do regªin) dePrªçªs-, '
DOTACAO ORÇAMETARIA -
20.04.00 - Secretaria Municipal
de Minas:, obras. Transp. e
Serviçm Urbanos20.04.20 = Gestão de
Infraestrutura & Obra:
Ciasslhcaçãa Hinder—iai:
15.122.0014.1.0017
Natureza da Despesa: 4,4303014
Recurso 1.605.0000.
PREFEITW HUNIGPAL DE
contam DA BARRA
RESIJHODECONTENºUZBI'IOIS
Prºc.: Nº 533/2018.
INEXIGIBILIDADE.
Contratante: Prefeit. Munic. de.
Conc. da Barra & Secret. Munic. de
Cultura e Turi5mn.
Cunhatada VMDIRENE_ DOS
srwros - AGr'l'U'S PRODUÇOES ME,
HQ Valar mim de R$ 6.000.130 (Seis
mal & rea—is).
Objetº“ Contratação banda m
abrilhantar & programação do
evento denominada “Verão 2018
em Conceição da Barra—FS", com
apresentação ho dia 26 e 2? de
Janeiro de 2015, que accumsan”
na Sede. cum a apresentação da
"magma RDCHA & BANDA”. na
Município de Camião da Bana-Es.
DOTAÇAG ORÇAMErAmA -
20.02.00 Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo
20.02.10 Gastão Secretªría de
Cultura e Turismo

evitªm

Classificação
04.695.0017.2.0118
Natureza da Danae-. 3330.39.22
Rmcurso: 1..000.0000.

PREFEITQRA MUNICIPAL DE
COHCEIÇAO DA BARRA
RESUMO DE CONTR. Nª024/ 2018
Proc: Nº 407/2010.
INEXIGIBILIDADE.
Con—tramam: Prefeit. Munic. de
Conc. da Barra & Secret Munic.
Munic. de 0.5in e Turismo.
Contratada msm cimo
WAS HUP'P— VINIL E CULTURA
SONORIZAQÃD, GRAVAÇÓES E
EVENTOS - MEI, no Valor total de
R$ 750.00 (Saneantes e cinquenta
reais).
Objeto: Conwataçãn barúa para
abrilhantar a prograqação da
evento dmaminado “çuitura na
Praça em Cnncelção da Barra—ES".
cum apresentação no dia 2? de
Janaina de 2018. que amará na
Sedª, com a aprªenraçãn de "WM

Funcional:

' CRUZ VOZ & VIM“, ml- Municip-lo
de Cangeição da Barça-Es.
DOTAÇAEJ ORÇAMETARIA, —
20.01.00 sma- Munidpal de
Cultura e Turismo
20.02.10 Gestão Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo
Classincação 'zj'mncianal:
04.695.001?.2.0L18
Natureza da Despesa: 33.96.3922
Manso: 1.000.0000.

Protocolo 376045

Dºmingos Martins

06/02/2018 - DONWTD DE
PRESTkçªrD DE SERVIÇOS Nºuzo/mm '
enema: _ BENEVIDES
CONS'l'RUÇOES E SERVIÇOS LTDA
— ME

OBJETO: Contrataçãº de empresa
especializada na área de engenharia
para exacuçãa de ºbra de refomm
da EMEFM Mariano Peneira de
Nazareth, lºcalizada na Trevªs::
Augusto Schwamham, nº 87,
Sade, Damingus Martins-ES, mm
fornecimentº de mão "de obra,
lim-ramentar. e materiais, mnfnrm
pianiiha orçamentária :: monograma
fisico financeira. mm fumedmenm—
de mata'íais. emm-amantes,
ferramentas & mãu—de-obra,
conturme planilha nrçan-uemáría,
especifimúas técnicas e projeta,
constante na Tomada de“»?reçns nº
000907R017. É.
VIGENCIA: L.:l — D giram pam
exgmçãu dmg serviços é de 60
(sessenta) dias, our-iradas da data dc.
recehmenm da ordem de sandços,
podendo ser prorrogado, "mediante
acordo entre as parte:. devidamentemarinada. .
1.2 = A vigência mnb'amai será-de
90 (noventa) das, a partir da data
da Miriam do contato.
viam-*:: R$ 161.260,75 (centº a
Em e um mil, dumas e
sasenta reais : serena e drumWi. _ '
FUNDAMENTAÇAO LEGALi Tornada
de Preços nº OGYROIZ Promsso
Administrativº nº 7343/2917.

Protocolo 378118

Armamar.- p'lo- lm . na arma.-fu ur: MMM:- CBWJAL uu “um uam-hm: Mufu
mu Uru—h Inu. turf-nn nz :nu .b- nin-m
run,—u .: immune» ”wow

mmm
vitória (ES], Guima—feira. 22 de Fevereirº de 2015.

Emporanga

assumo DE CELEBRAÇÃO DE
TERMO DE FOMENTO.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo
33, dá lei 1101912014, & suas
alterações posteriores e artigo
1.9, 1“ de Decreto Municipal nº
6331/2017.
PARTES: meaitura Municipai
de Ecoporanga/ES & Casa dº
16055 São Jºaquim & Sant'Ana de
Ecoporanga/ES.
OBJETO: Repasse de recurso
no valor lotai de R$ 96.000,00
(noventa e seis mil reis). a serem
pagas par nunca de Dotação
Orçamentária Própria, em 1.0
canºas.
VIGENCIA: vlgará entra º periodo
0110112018 2 31/12J'2018,
JUSTIFICATIVA: Trata—se
de transferência de recursos
tinanceiros uma a administração
púbiica e a Casa do Idoso São
Joaquim & Sant'Ana de. Empnmngaf
ES para Mução piano de
trabalho nas Termos. cio artigo 31
da Lei 13.019/2014 suas alterações
& migo 19, I do Decreto Municipal
nº 54309917“.
PRBCESSO: ?oD'íRDl?

ELIAS DAL'COI.
Prefeito Municipal

Protocolo 378659

Resumo das Cºntratos
Nº. 038 e 039f2013

Cuntratante: Municipio de Ibiraçu.
(Ibiam: Aquisição de Máquina
& Equipamentns àgn'mlas, para
atender a SEMDERMA. Proc.
Nº 4409.1'17, PP nº 006118.
Contratados: GT 038: BSP
MÃQPINAS r. IMPLEMENTOS
AGRICOLAS EIRELI — ME, CNPJ
nº 28.221—16610001-43, R$
50.000,00; CT 039: SUDESTE
MAQUINAS EQUIPAMENTGS E
REPRESENTAÇOES EIRELI - ME,
CNPJ nº 22.96115010001-01, R$
“20.500,00. inerência: 30/08f2018.

IbiraçulES, 21 de fevereirº de
2015.

EDUARDO "mom unem
Prefeito Munlcipai

Motumb— 378714

um no
PREGÃO PRESENCIAL m

no noa/mm

O Municípiº de Irupi/ES, atendendo
à saiidtaçãa da Samaria Muniunal
de Transporte, mma públicº a
realização do Pregão Presencial.
nc Sistema de Registro de Preços
(5%), visando a contratação
de empresa especializada na
cubartura de seguro autumotivu
das veículos qun compõem a frota
das Secretarias e Fundos Municipais.
de Município de Xrupi/ES, conforme
esneciiicações e quantidades
estimadas no Termo de Referência.
Abertura: 07/03/2018
Horárioz 13:00 haras.
Local: sede da Prefeitura, situada
à Rua Jaimas Gomes de Freitas.
iSl, Irupi . ES, Informações nc
endereço acima ou no g=maii mL
“lªnçaram & pela site www.
irupi.es.gov.br

Elisângela vieira Furtado
Pregoeim - Derreta nº 0132017

Protocolo 370933

RESUMO DE ADITIVO

Nº 01 — Cºntran: nº 677/2017.
Partes: Mun. Iúna x ARTCnnsarumra

Eireãi EPP. Objeto: contrataçãº çe
empresa para exemçãc de Wilma
de infraatrumra (pavimentação &
dmnagern) de mas no Dlstriw de.
São Jºão do Príncipe. A vigência da
cmtmtn irá do dia 2.3 de Junho de
201? a 23 de outubro de 2018.

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO

Protocolo 373724

ja da TatraW
O PREFEITO DO MUNECÍHO DE LARANJA Diº. TERRA, ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, nº uso de suas atribuições, e tendo em, vista o dispostº no art,
37 da canaimição Federai, na Lei Orgânica Municipal nº Dªyan, nas traia
Municipªis 226/97, 404/05, 405/05 e alterações! _Inst'mção riem—anura
nº002l2015 & nas demais leis que regem a especre &. msiqerando &
homologação do Resuitadn do Concursa Público úbjem do Edita! DGI/2015
e homologado pelo Deu-em Municipal nª 1.147i2016, de 55 de dezembro
de 2016,
ronan. púsuco .A convocação nos “antunes APROVADOS,
reladanadús no anexº II deste Edital, para o provimento de cafgps do
quadro efetiva da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra. Os candidatos
miadonadcs rm Amato ll da presente editai deverão comparem; ao Setcir
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administraçãº, na seria
da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra - ES, situada à Avenida Lurr.



“WMM ,._
obra de referi-oa "& iªi—' &.
Isabel, iocaiiza-za ªw“- '
Francisco Altieri
isabel, Domingas
CEP 29263-333?
de mão de
e materiais.
orçamentária e
financeira. ta'—$:-

“ªi 38 wntrata.
97.87 (cento ::

:$ e noventa e sete
. :.a e sete centavos)

“direção LEGAL: Convite
51 32018 Processo
vo nº 0084/2018.

13913212018 - CONTRATO DE
poes-meio or: SERVIÇOS Nª
634!2018
“ARTES: PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOMINGOS MARTINS & a
empresa CDNSFRUTORA MARIANO
LTDA - ME

DEER): Contratação de
amorosa especializada na área de
engenharia para execução de obra
de construção, sem acabamento,
da EMEIEF Califórnia, localizªda
no Dimitri de Melgaço, Domingos
Martini; — ES, com fornecimento
de mão de obra, ferramentas
& moer-imo, conforme planilha
orçamentária e cronograma físico
financeiro. constante na Tomada
de Preços nº numca/2017.
VIGENCLA: 2.l — O prazo para
execução dos serviços é cio 240
(duzentos e quarenta) dias..
contados da data do recebimento
da ordem de serviços, podendo ser
prorrogado, mediante acordo entre
as partes, devrrlamente justincado.
2.2 , A vigência contratuai será tie
32 (doze) meses, a partir da data
da a5sinatura do contrato.
VALOR: R$ “3239728? (centº e
dois mil. trezentos e noventa e sete
reais e oitenta e sete centavos).
FUNDAMENTAÇÃO EBAL: Tomada
de Preços nº DGH/2017 Processo
Administrativo nº 804712017,

Protocolo 381369

ERRATA os pueucnçio DE
RESUMÚ DE casando os
Termo DE FOMENTO

A Prefeitura Municipal de
Ecoporanga/ES, torna público a
retificação da publicação de errata
Feita no dia 22 Qe Fevereiro di:
2018 referente ao resumo de
celebração ao termo de Fomento
enire a administração púbilca
e a Casa do Idoso São Joaquim
e Sant'Ana de EmperangajES,
para fazer constar como dam
de vigência do Temo :» períºdo
abaixo desci-imª.

VlGÉNCIA: vlgerá entre o periodo

ªrm/-..- -. a..— - _“"É-: -.e _

“£?“ JE,-2516 a 311121201 &
FRUCESSD: 7007f'20l7

ELIAS DãL'COL
Prefeito Municipal

Protocolo 381354

DECRETO N'" 075' 1018
Dispõe abre a nomeação
de candidatos aprovados em
conmrso público. mrmªtlzado
pªio Edital nº 001/2014, e dá
outras providências.

0 Preieitu do Município de
Fundão (ES), nu urso de suas
amouiçõeg legais, notadamente o
aflige aº, inciso I, da Lei Municipai
nºso-411993,
DECRE'M:
Art. lº Ficam nomeªdos, por
força de aprovação no commo
publico noi-matizado pelo Edital
nº 00312014. os candidatos
habilitados para o çar.o de
FARMMÍWICB :"qu MICO,
asaber:
79 Mirela Aguiar Ferreira

aº Flavia Medina da Siiv'à

90 Mothern; Gomes Balão

mª Aide Silva . FerreiraJunior '
1 lª Mayra Campism
Corteietti

Parágrafo Único. A posse dos
candidatos nomeadºs» ms tem
do presente Decreto se dará no
prom previsto no art. 16, 5 40 da
Lei Municipal nª 80411993.
Art. 1“ A reiaçãa dos exames e
laudos clinicos exigidos para a
inspeção médica, bem .como a
data da convocação dos candidalot.
para o aro de posse e outras
providências". Serão atabeiecidas
pºr meio do competente Edital de
convocação, 'e ser publicado em até
5 (cinco—) dias úteis, comodos da
data da publicação do presente ata.
Art. 30 Este decreto Ultra em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disooaiçõcs em
contrªir».
Cumpra—se, registre-se : publique»
se.

Gabinete do Prefeito. em 28 de
feuemiro de 291.8.

Jnibon Racha Nunes
Prefeito do Municipio de Fundão

Ragl'atrada e publicado nesta
Secretaria Municipal de Gestão
e Rccursos Humanos. em 28 de
fevereiro de 2018.

Fabio da Silva Freire
Secretário Municipal -

de Gestão e RH
Protocolo 381398

PROCESSO SELETIVO—EDITAL
Nº 001] 2018

A Secretaria Municipal de Saúde,
tendo em vista do que dispõe o
Devem Municipal nº. 06212918

A—I-iv i'm I-m- Ml - WPAITAMWI Ilª ll-Iúrilfill WWI-Ll. un RUAN) MESPÃI'JÚ MKT-1
::..: Íriw-inràhli lin-(ruir nn ;. rir-xm
rªr.“ Wma. ' mm

DIVERSOS

Vitória (ES]. Terça—feira. os de Março de 2015.

e a Lei Municipal nºi 913/2013
toma publico na forma tia
legislação vigente, o presente
Edital nº DBIIZDIB, objetivando
a contratação aos profissionais e
vagas, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde.
01 vaga + (adam-o de reserva para
médico plantonista 24 horas;
01 vaga + cadastro de reserva para
médico piantonisra 12 horas;
01 vaga para médica do Trabalho
20 horas

As 913985 do Edital nº COMED—IB
terá ampla divulgªção no site:
h eWWWM
Fundão/ES,, 02 de março de 2018.

Adm. Edmilson Carvalho
de Araújo

Secretário Municipal de Saúde
Protocolo 381358

Guarapari

r_lEGrnENTo INTERNQmau» amarem-E
MUNICIPAL me eunucnçlo nesummer-es.

Da Natureza & Humidade

Art. iª o Fórum Municipal
Permanente de Eaumção de
Guaramri — FOMPEG. está instituído
pelo Decreto Nº 650, de 28 de
novembro de 1017, publicado no
Diário Dãdai em 30 de novembro
de 2017.
An. zº o FDHPEG & a instância
consultiva. propositivo, indicadora,
fomentadora e de ªcompanhamento
das ações na área da educação
básica.

Das Atribuições
Art. 3“ São atribuiçôea do FDMPEG:
] - Participar do pracesm de
maceração, implementação e
avaliação da politica municipal deeu ;
II — Acompanhar, junto a Cámara
Municipal, a tramitação ric omjemo
legislativas referentes à política
municipal de educação, em especial
a de projetos de “leis dos planos
decenais oe acareação delinidos no
artigo 214 da Constituição Federal,
com alterações da Emenda à
Constituição nª 59/2009:
m - Acompanhar e avaliar os
impactos; da implementação do
Plano Municipalde Edurjrção;
IV - Planejar e coordenar a
realização da cooler—ência municipal
de educação. bem mmo divulgar as
suas deliberações.
U - Elaborar seu Reqimentorinterno
e aprovar “ad referendum” o
Regimento Interno da conferência
municipal de educação;
UI — ºferecer suporte técnico para
a organização da conferên'icia
municipal de educação;
Vii , Zelar para que o-fórum e a
conferência municipal de educ-irão
estejam artimladns à Conferência
N&cinnai de Educação & Conierência
Nacional Popular do Edmação;

Da Compºsição

Art. «ªi-º Cl FOMPEG, composto

por representantes de
púbãicos, autarquias.
e Movimentos seriais, terá a
inoicaaçãode seus representantes
titulares e suplentes, formalizada
por meiu de decreto. a partir da
seguinte composição:

órgãos
entidades

1. Secretaria Municipal da
Edu-açâo;
II. Canalha Municipal de
Educação;
111. Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente:
IV. Conselho Tutela r;
v. Ministério Público do
atada da Ezpirito Sªnta;
Vl. Câmªrª Municipal de
Vereadores:
vu. Sindicato das Escolas
Particulares — SINEPE;VIII. Sindicato dos
Professores do Emil-ito Santa": -
SIMI-“vim;1x. Sindicato dos
Trabalhadores em Educação
Pública do Espirito Santo -
SINDIUP'ES;
x. Secretaria Municipal da
Saúde;
XI. Secretaria
de Trabalho,
Cidadªnia;
MH. Câmara de Dirigentes
Lojista de Guarapari;
XIIL 10” Baínihio da Policia
Hªiti-r de Guarapari;

Municipal
Assistência e

XIV. Represente de Polo de
alunos de Guarapui;
KV. Representante de
Diretores da Rede Municipal de
Emlur);
XVI. Representante de
Movimentos Btudantu de
Guarapari,:
XVII. [l'amºur-arme. deMovimentos Sociais de
Guarapari.

Alt 5º Os representantes (titulares
e suplentes) desrgnados pelas
entidades, órgãos ou movimentos
reiaoionadazs no Art. zº riram
Regimento interno. indicados
para compor o FOMPEG, serão
nomeados por ato esoeciiico do
Prefeito Municipal.
Art. 6“ o Precidenze :: oCoordenadm
do FOMPEG, rmrorrne designado
“od referenoum" no Dea-em
nª650!2017. Sºfá lostituióo pela
Secretaria Manicipai da Educação,
com mandato de 02 Mais) anos.
podendo ser reconduzido por mais
doi-s anos.
Art; ?º A eleição dos Dróxlmc—s
presidentes e coordenadores
com mandato de dois anos, sor-á
realizaria em reunião ordinária
do FOMPEG, convocada para esse
Hm, com sua pouca publicada com
antecedência minimo de quinze
dias, & est-olha do candidato por. no
mínimo, dois terços dos membros
presentes à reunião.
Parágrafo Unico. O mandato
referido no caput & na entidade!
órgão/mvimenro .! com haja
substituição de representante, ola
indicado/a cumprirá :: falante de
mandato.
An, 8“ D For-wer; será sempre
composto por membros u'tuiares
e membros supientes, que
reoresemarn entidades, órgãos e
movimentos sociais representativos
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_ PLANO DE TRABALHO
CASA no IDOSO SAO JOAQUIM & SANT'ANA DE ECDPORANGA—ES - 2013

1 — amps GERAIS DA PRQEDNÉÍIÍ? '" " "

Nome: , , ." .. , ., .. , _. .; CNPJ
CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECDPORANGA— * 043534781'0001-ES ' “56
Logradouro (Avenida, Rua, Rod )
RUA: IDALINO MONTEIRO, Nº 202Bairro Cidade: CEP:
NOSSA SENHORA APARECIDA ECOPDRANGA 29.850 000
E—mail da Instituição: Home Page
Casadoidosoecoporanga©hotmaiI,comTelefone 1 TeIefone TeIefane 3
(27) 3755 1580 (27) 3755 1580 (2?) 99731 8967Conta Corrente Banco Agência19044592 BANESTES S.A 0120

2 — IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA PROPONENTE

Nome: ANTÓNIO MARIA DA SILVA FILHO CPF: _, 704.79?.557-87Nº RG Orgão Cargo; Função:
453.249 Expedidor PRESIDENTE PRESIDENTE

SSP

Logradouro (AvenIda. Rue, Rod.)
RUA: HENRIQUE FERREIRA, Nº 186Bairro , Cidade; CEP:DIVINO ESPIRITO SANTO ECOPORANGA 29.850 000TeIefone I TeIefone 2 TeIefoneB
(27) 99731 8967 (27) 3755 1580

3 « IQENTIFICAÇÃQQO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

_ Nome.” SÓNIA MARÍAMARÍANÚ NICÚU , ,. _ ,,,,, .
Área de Formação: % Nº do Registro no Conselho
SERVIÇO SGCIAL % Profissional

" . , , % CRESS nº 3650 — ITª Região/ESBairro Cidade CEP
NQSSA SENHÚRAAPAREQÍDA ECÚPQRANGA _. , , , _ ª 29850 000.
E-maiI de Técnico:
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E).-i Mii-:. cER'rimíiiis Kiith'UVAS. BA], iNL'i-"i'lª. .irx'i '.XI- mui“ Aru iii., (:?—:.xs rs*—' "Fill! iii.,iinzfm anim-i.

soniamerinicoiii©hotmàii.com , ,
Telefone do Técnico 1: Telefone do Técnico 2:
i 27) 9977? 2366 , .. (2337551580 , , ,. , .. .

VALOR MEN—SAL SOLICITADO: R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiecentos Reais)

4 _ HiSTÓRICO DA ENTIDADE
Com historico briihante e promissor, a Casa do Idoso São Joaquim e Santª/ªma do

municipio de Ecoporanga -— ES, fundada em 12 de Agosto de 1990, inaugurada no

dia 07 de outubro de 1995, Data de Funcionamento em 25i1DI1995, situada à Rua

idaiino Monteiro! 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga —— ES,

Teiefone (27) 3 755 1580, é uma entidade filantrópica sem fins iuorativos, atende

hoje,, 28 (vinte e oito) idosos no Municip-io, na faixa etária de 50 (cinquenta) e 101

(cento e um) anos deidade. sendo 07 (sete) Mulheres e 21 (vinte e um) Homens,

com problemas de Diabetes, Hipertensão, Deficiente Visual, diticuidades de visão.

audição, feridas, AVC. Diversos Distúrbios Mentais. Alzheimer. Epiietico. C.A.. etc.,

sendo (10) dez acamados e (02) dois cadeirantes. sobrevivendo das
aposentadorias e benefícios dos idosos e subvenção Sociai através da Prefeitura

Municipe! de Ecoporanga-ES, para pagamento de Foiha de Pagamento. Encargos

Sociais (INSS, FIS, FGTS e iRRF), Remedios: Agua. Luz. Teiefone. Materiais de

Consumo (Materiais de Curativos. Alimentos. Limpeza, Higiene, Férias, 13º salário,

dentre outras despesas. doações e campanhas locais. Existindo (02) duas vagas

para demanda de atendimento (sendo 01 masculina e 01 feminina). No seu quadro

de funcionários possui: 01 (uma) Coordenadora Administrativa, 01 (uma)
Assistente Social, 07 (sete) Cuidadores, 92 (duas) Cozinheira, 03 (três)
Auxiliar de Limpeza, 02 (duas) Auxiliar de Lavanderia, 01 (uma) de Auxílio

Doença e ("(um) Cuidador em Experiência de Trabalho, totalizando lg
funcionários.
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No gerindo de725110171995 à 130212001, ºertenoeu ao Mantenedor FUMATRE.

Em 14 de fevereiro de 2001 foi gesvinculada do Mantenedor, criando sua

p_róºria indggendência, gossuingo seu gróºrio CNPJ em 21l0212001_

Funciona em uma área total de 10000 M2 (Dez Mil Metros Quadrados) e área

construída de 853,70 MZ (Oitocentos e Cinquenta & Três Metros Quadrados e

Setenta Centímetros), em prédio construído com Doações, em terreno pertencente

ao Hospital FUMATRE local, contendo as seguintes INSTALAÇÓES:

M : 04 (quatro) quartos todos com banheiros, 01 Sala de Arquivo, 01 Sala de
Administração 01 sala de medicação com banheiro, 01 banheiro para os
funcionários masculinos, 01 Sala de TV e som usada para reuniões. festas,

costuras. celebrações diversas; etc;

ALA 2: 01 (uma) sala para o Serviço Social com banheiro, (01) quarto individual

com banheiro.

Ma); 04 (quatro) quartos todos com banheiros;

W: OZ (dois) refeitórios, sendo um para os idosos e o outro para os
funcionários, 01 (uma) rouperia, 01 (um) banheiro.

ªº: 01 (uma) cozinha. (“(uma) dispensa, Olluma) lavanderia, 01 (uma) área
de serviços? corredores e varandas em volta do prédio com boa ventilação e

iluminação.

4.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA:

AÇÃO PASTORAL; É celebrada a Santa Missa uma vez por mês,, sendo preparada

pela Pastoral da pessoa idosa, também é celebrada missa nas datas festivasz Natal.

Páscoa! com Sacramento dos doentes, e dos padroeiros São Joaquim e Sant'Ana.

A Casa do Idoso também recebe celebraçõeslvisltação das lgrejes Evangélicas,

LAZER: Atualmente é realizada 02 (duas) vezes por semana aula de educação

física. com professor Adiel (voluntário) da Academia Saúde em Movimento.



CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundacãní 1002/2001 - Desmembramento: 21í02/200t

cum Nª MMMl-Só
REGISTROS“. ESTATUTO". REGÍMENTO INTERNÓ. LEI
anzol-. ALVARA. DA vmlLáncms.-wmínm; ALVARÁ

DE L'I'HJDADE PÚBLICÁ MLNICIP:'_XL Nº 906.4"; CMAS Nº
DO CDRPO DE ID?-iBEIROS. ALVARA DE FER—TCMNAMENTO

Dã. PME: CERHDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL. IRRF ANUAL, CNAS Nº "0100020133'333—39.

' TIPO DA DESPESA VALORES
1.Encargos:

INSS, PIS, FGTS, IRRF R$ 9.898,10
L

2. Despesas de Custeio:

2.3 - Cesan (Água) R$ 600,002.4 — Esoelsa (luz) R$ 976,42— 2.5 — Telemar (OI) R$ 220,00
2.6 - Material de Consumo em geral: 1 R$ 3.900,00
higiene, alimentação e limpeza.
2.8 —— Materiais de expediente R$ 240,00

TOTAL R$ 1 5.924,52
(Quinze Mii, Nºvecentos e Vinte e Quatro
Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

14. CRONOGRAMA DE DESEMBDLSQ (R$ 1.00)

_ Janeiro!“ Fevereiro)" Março"! Abul!“ Maioria .Junho!“
XXX R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 0.600,00 R$ 0.600,00

Julhohª Agosto?“ Setembro!“ Outubro“?! Novembro”! Dezembro!“

R$ 9.600,00 R$ 9.000,00 R$ 9.600,00 R$ 9.000,00 R$ 9-000,00 XXX
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momento este. em que alguns idosos esporadicamente, realizam caminhada com

atividades externas.

5. lDENTlFlCAgÃO DO OBJETO
Promover através dos serviços de proteção social especial de alta complexidade e

pessoa idosa, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida inclusive nos âmbitos
da Saúde e Assistência Social fortalecendo os vínculos familiares a fim de contribuir

para a habilitação e reabilitação das atividades da vida diária por meio da Vigilância

Socioassisiencial, Proteção Sociai, Defesa e Garantia dos Direitos.

5.1 PERIODO os ViGÉNClA
Janeiro 2018 a dezembro 2018 — periodo de 12 (doze) meses

6. IDENTIFICAÇÃO DO SERVigo
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosos e suas Familias.
Resolução nºiÚQlCNAS - Típificaçâo dos Serviços Socioassisienciais. Propõe—se

promover a qualidade de vida visando exercicio da cidadania por meio da vigilância

sócio assistencial, proteção social, defesa e garantia de direitos e cooperação

técnica e financeira para aquisição de material de consumo em geral e despesas

com funcionários visando a melhoria no atendimento às pessoas idosas.

?. JUâTlFlCATlVA
O presente projeto articula com o cotidiano favorecendo mudanças na vida prática

e diária contribuindo para autonomia e ressignificação de ações discriminatórias,

transformando—as em propostas atitudinais que fortaleçam a aceitação baseada na

concepção de um ser humano ativo, cujo conhecimento se constrói nas relações
históricos sociais.

Os serviços são organizados de forma a oportunizar o exercício da cidadania, a

autonomia. integração. inclusão e participação ativa na sociedade. Sendo estes

serviços articulados com e demais áreas, que garantem a inserção do sujeito como

ser historico social. %. - r“) ..ª (meA—wpk
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E considerando que o direito de todos os indivíduos aos bens culturais, como

caminho possivei de inclusâo— no meio social. deve ser respeitado,
independentemente das dificuldades ou deãciências apresentadas pelos internos.

e que a Casa do idoso São Joaquim e Serif/ªma de Ecoporanga-ES, vem
desenvolvendo ações visando à inclusão social e saúde de seus internos. Assim. a

Casa do idoso de Ecoporanga-ES desenvolve, programas e projetos
socioeducativas, diversificados, em parcerias, (Associação Pestalozzi "Rosa de

Sarom" e CRAS) objetivando acoiher, encaminhar a acompanhar ações
individualizadas que integram em seu contexto os indivíduos. suas famílias e os

demais da sua convivência.

B, PUBLICO ALVO
Idosos que tiveram seus direitos viciados ou que a familia não tenha condições de

cuidar, sendo que atualmente encontram—se acolhidos () quantitativo de 28 (vinte

e oito) pessoas idosas.

9, OBJETIVO GERAL
Proporcionar vida digna, em sistema asilar, garantindo plena realização dos direitos

dos idosos como cidadãos, assim. a "Casa do idoso são Joaquim e Sant'Ana" se

propõem ser uma instituição de longa permanência compactuada com as diretrizes
da lei nº 19.?41, de 01 de outubro de 2003, a saber, o Estatuto do Idoso. Tendo

como púbiico alvo a terceira idade e em especial os idosos em situação de

exclusão, com laços familiares fragilizados ou rompidos elou idosos oriundos de

famílias desfavorecidas economicamente impossibilitados de cuidarem dos

mesmos.

10. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações vioiadoras de

direitos que contribuem para a intensificação da dependência:

— Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o

direito à convivência familiar e comunitária; º ç É ); «';—L..'k
eu

gay
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& Promover acessos a beneficios, programas de transferencia de renda e outros

serviços Socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema
de Garantia de Direitos;

« Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso

a serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme
necessidades;

- identificar, valorizar e desenvolver habilidades e competências.

— Despertar a criatividade, a iniciativa, a responsabilidade. a disciplina e o respeito

pelo outro.

- Assegurar espaço para atividades esportivas, recreativas.

—Sensibilizar, desinibir e desenvolver a capacidade criativa, e comunicação, a

expressão, diminuição da ansiedade, flexibilidade. espontaneidade.

— Desenvolver a expressão verbal, construção textual, relacionamento com o outro

e o diálogo.

— Propagar o respeito as diferenças e o convívio social.
- Fortalecer vínculos familiares.

11. METAS
Abrangência de 100% do público alvo com execução dos objetivos ora
apresentados deforma a proporcionar bons resultados.

12. METODOLOGIA
Execução de oficinas capazes de cumprir os objetivos propostos bem como manter

a socialização dos idosos na Instituição de longa permanência e seus espaços de
convivio social em suas diversidades

13. ESTIMATIVA og DESPESAQ
A estimativa de valores abaixo descrita refere-se apenas às despesas a serem

custeadas com o Recurso que advém do Termo de Fomento, as demais, tais como:

gastos com folha de pagamento e outras despesas decorrentes mensatm—ente, são

custeadas através dos Beneficios e Aposentadorias dos Idosos.
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"1 & DECLARAÇÃO DQ RESPONSÁVEL TÉCNICO:

íDeciaro para os devidos fins que a proposta técnica apresentada será executada
à conforme as normativas da Política de Assistência Social.

Ecoporanga ES. 08 de novembro de 2017.

Sônia Mªria Ma£ano€coli “i“—hm li“ MM
L, ...,........,_. ._..,._.. . _,._, CRESSIES No 3650 “W ............ _

('I 6- DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC:
i

Na quaiidade de Representante Legaí da Organização da Sociedade Civil., Casa do
Idoso São Joaquim & SanrAna de Ecoporanga, declaro para os devidos fins juntº ao
Município para efeito sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou
situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou quaiquer órgão ou entidade da
Administração Púbiica Federal e Municipal, que impeça a transferência de recursos
oriundos de Dotações consignadas no Orçamento do Município. na forma do Plano de
Trabalho.

Ecoporanga» ES, 08 de novembro de 2017.

"a da Silva Filho
. 39155737

17— APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO mumcgªggn

Na quaiidade de Gestor da Política de Assistência Social do Município de Ecoporanga-
ES, aprovo o presente Plano de Trabalho.

Ecoporanga ES, de de 2017.

Secretária Municipal de Assistência Sociai

%.



CASA DO IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Ii'tmdaçãoz 14/02/200l — Deanembramontoz 2 1/02/2001 - CNPJ Nº 04.353,478i'tml—56i

REGISTRCJSt izs1',-x'nrro; marxismo [NTI—Lam, LEI DE UTILIDADE Pl'TBUCA MUNICIPAL x fios.-m; CMAS Nº mm:-oz;
Ati-ARA Dix VIGILÁNCh'i S.SXNITÁRIA: Almª.-WA De como DE BÚMBEIRUS. ALVARÁ otª“, FUNCIUNAMENTO DA PME—.

CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE .LXNUAL. IRRF ANUAL, CNAS Nº 71010.002021'2003—39.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

[ 1 — Do cumprimento da Execução Financeira

Em relação ao termo de colaboração (fomento) nº 001/2018, firmado entre o
Município de Ecoporanga/ES e a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana por
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo objeto e
Cooperação técnica visando custeio do serviço especializado para Pessoas
Idosas, objetivando o pagamento dos encargos dos Funcionários (PIS, lNSS,
FGTS e iRRF) Água, Luz, Telefone, Material de Consumo em geral (Higiene,
Alimentação e Limpeza), Materiais de Expediente, bem como outras despesas
de manutenção necessárias ao pleno atendimento dos usuários deste
Entidade, foi recebido o valor total de R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos

' Reais) sem rendimentos de aplicação financeira, tendo sido concluído o objeto
pactuado em sua totaiidade.

Foi pago por esta Entidade o valor de R$ 9.599,44 (Nove Mii. Quinhentos e
Noventa e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos), restando o valor de R$
0,56 (“Cinquenta e Seis Centavos) em Conta Corrente.

2 —— Das atividades desenvolvidas

Cumprimento da Execução Financeira, conforme comprovação em anexo.

3 —— Da comparação das metas propostas com os resultados alcançados

Os resultados estão sendo alcançados em conformidade com o Plano de
Trabalho.

Ecoporanga/ES, 02 de Maio de 2018

Rue ldaiino Monteiro, nª “205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 — e—maii: casadoidosoecogorangaªhotmail.com



CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Daia de Fundação: HME/”200! — Desmembramento: 21/02/2001 » CNPJ Nº (H.353.478/0001-56

REGÍS'I'ROS: ESTATUTO; REGIMENTO INTERNO. LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICÍPAL Nº 906301: CMAS N“ 002.502;
.ªXLXARA DA VIGILANCÍA S.:DEITÁRÍA: .»XLVARA DO CÚRi'O DE BOMBEIROS. ALVARÁ DF. FUNCION-“XMEN'I'Ú DA PMR;

CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL. IRRF ANI íAL, CNAS Nº 7101000202?! 32003439.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - 1ª PARCELA TERMO FOMENTO Nº 001/18

TIPO VALOR DATA
DARF R$ 231 ,36 03I04/2018
GPS COMPDO'IH 8 R$ 8.005,01 03/04/1201 8

[ EDP ENERGIA COMP02/18 R$ 1.191,87 (JB/0412018

CLERIA MARTA FERRElRA DE R$ 171,20 18/04/2018
SOUZA COSTA ME

EcoporangafES, 02 de maio de 2018

Rua Idalina Monteiro, nº 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalES
Tel: (27) 3755 3580 -— e—maiii casaduidosoacogorangaªhotmail.com



CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: 14/02/2001 — Desmmnbmmento: 2 ”032001 — CNPJ Nª (M.353.478i000l—56

RECHS'I'ROS: ESTATUTO: REGIMENTO INTERNO. LEI DE [.WJDADE mímum )I-H,I"N1CIP.—Xl. N 90610]; CMAS N 002,02.
ALVARÁ DA VXGILÁINÍCII'I SMI'I'AIIIA ALVARÁ DO CORPO DE BOMI—II-zmos, AMARA DE Fl INCIONAMIiN'I'IL) DA PME;

CER'I'IDOES NEOA'I'WAS; BAIANCEDI ANUAL. IRRF ANUAL CNAS N 710100020232003—39.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PARCELA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO

MÉS ANO PARCELA CONCEDENTE DATA DEPÓSITO Nº TERMO

Fevereiro 2018 Primeira PME ' 291031201 8 00112018
[

ENTIDADE: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

ENDEREÇO: Rua: Idalina Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
Ecoporanga—ES

CEP: 29850—000 FONE: (27) 37554 580
RESPONSÁVEL: Antonio Maria da Silva Filho

CPF: ?04.797.557-87 VALOR: R$ 9.600,00

DOCUMENTOS

- Nº NOTA RECEBIMENTO PAGAMENTOS
ON TRANSFERENCIA FISCAL DATA R$ R$

05512421 - 29/03/2018 R$ 9.600,00 R$ 9.599,44
DARF (Cheque 000891) DBM—2018 R$ 231,36
GPS (Cheque 000392) 03/04/2018 , R$ 8.005,01
EDP -— ENERGIA (Cheque 000890) (JB/042018 R$ 1.191,87

CLER'A MARTA (Cheque 000693) ,FERREIRA DE o 18/04/2018 R$ 171,20
SOUZA GOSTA ME "F “ ”7

SALDO PARA 0 MÉS SEGUINTE R$ 0,56 É ºu

SHLDO A DEVOLVER 0,00 62;— ªE? ::“; :; 0'
ª? ªºs: as“?

9.»

“'ª-«.

M [_ %%%j :?
- f) ,. la.—83599. “"ª—a:'N.)

Br DONOUI ª e ª
Contâor É

CPF 704.797.557—87 CRCÍES 1805370
Lei Federal nº 130192014 alterada pela Lei Federai nº 13.2041'2015 Artigo 45 I e II

Rua Idalina Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalES
Ter 1273 3755 1580 « e—mail' casadoidosoecanoranuaôhntmail com



CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundaçãot l4/()2f20€.)1 — Ihsmembramenln; ZIÍUZ/ZUÚl - CNPJ Nº (14.353.478/()(Mí=5£>

REGISTROS: ESTATUTO; REGlMl-NTE) INTERNO. LEI DE UTIIÁDADE PÉÍTBLICA MUNICIPAL N" OGG-"(H; CMAS ENE" 003112;

ALVARÁ DA VEGELÁNCIA SMIITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS. ALVARÁ DE mwcmmmwm m P
CERTIDÓES NEGATIVAS: BALANCETE AN UAL, IRRF ANUAL CNAS Nº 7101000202152003-39.

ME.;

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO - Periodo 29:03 & 14:04/13

Cheque Data Discriminação Crédito í Débito SaldoNúmero ,Saldo Anterior R$ 0,00
29/03 Repasse PME R$ 9.600,00 R$ 9.600,00

000891 03104 DARF R$ 231,36 R$ 9.368,64
000892 ' 03i04 GPS . R$ 8.005,01 R$ 1.383,63
000873 03/04 EDP «& R$ 1.191,87: R$ 171 ,76
000873 19104 CLERIA MARTA ' ,, R$ 171,20 R$ 0,56

FERRElRA DE

, SOUZA COSTA MESALDO FINAL R$ 0,56
Ecoporanga/ES, 02 de maio de 2018

Rua Idalina Monteiro, nº 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida —— Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 — e—maii: casadoidosoecogorangaªhotmailcom



CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: 14/02/2001 - .Detsmembrmnenm: Ill/071200! - CNPJ Nº IH.353.47S/0001—56

REGISTROS: ESTATUTO“. REGIMENTO INTERNO, LEI DE [WII,IDADF. PÚBLICA. MUNICIPAL Nº 906301“. CMAS N“ 00302;
ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, .»UNARÁ DIZ FIT—ICIUNAMEYTIÍJ DA PME:
CERTIDÓES NEGATIVAS: BAÍ..—KNCF.TI€ ANUAL IRRF AN UAL. CN AS Nº 71010002023'2003-39.

RELAÇÃO DE RECEITA E DESPESA DE TERMO DE FOMENTO 1ª PARCELA

ENTIDADE: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA ECOPORANGA-ES

TERMO DE PARCERIA: ' FOMENTO Nº 00112018

BALANCETE

RECEITA DESPESA
DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR
Saldo Anterior R$ 0,0 - R$ 0,0

Transf. 05512421 R$ 9.600,00 DARF (Cheque 000891) R$ 231,36
GPS (Cheque 000892) R$ 3.005,01
EDP — ENERGIA (Cheque
000890) R$ 1.191,87
CLERIA MARTA FERREIRA
DE SOUZA COSTA ME R$ 171,20
(Cheque 893)

TOTAL: R$ 9.600,00 TOTAL: R$ 9,599,“
«;

porangalES, 02 de Maio de 2018 à]; &
q? «ª? ªº «aº-“$$$

, _...f 'W“'"'"” e— à :? $
ANTONIO MARI SILVA FILHO BRUNO NOG' EIRÉWRÉSQ— ª Rº

Presid nte Contador CRC nCàIEIOSCgÉ?
Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei Federat nº 1320412015 Artigo 45 I e II

Rua Idalina Monteiro_ nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalES
Tel: (27) 3755 1580 —— e-maII: casadoidosoecogorangaª hotmail.com



* suma» DE m unam-ras *
******!".iÚiffÍ'ffi'i"'l'f'i'i'i'l'ff'.f***ffff'k'i'i'fii?
WS/A-MDIZGºW
PERIODO: m: mao/2015
cam : m .ou.592 (emm com)
cum; mmxsmmuasmm
mim HIsroRIco mv une./sm

mm ANTERIOR 0.00
29/03 CREDITO TEF 05512421 9.600,00

SALDO em com 9.600,00

** mw pm SIWLBS mm **
DATA E HORA: 03/04/2015 , 13:55

*****'£'*WI”'l'W'Í'If***f***ii***i*f*ifi*****i***'f**+i'f

SORTEIO EMCA? no Dm. 17/03/2018

MMERO CQWW: 366567



* SERVI?) DE EXTRATOS Biª-NESTES *

**1—***«t-«r'r-r'l't'tá-******:t***1'*w-rrrfi'i-wrt'ki—if-vi-r-kt-ri

EANESTES EIA — % BIBC“: - ECÚPORANGA

PERIODO: MES ABRIL/2018

CONTA : 1D . 0114 . 592
CLIENTE“. CASA DCJ I 5 JOAQUIM E SANT ANP.

WC./SALDOTJD/MM HISTORICO DOC.

(CONTA CORRENTE)

SALDO MIC???

03/04 CHEQUE MMERO (700891

CHEQUE N[J'MEHQ 000891?-

CHEQUE NUMERO 000890

E A I.. D O . . . .. ......
19/04 CHEQUE NUMERO 000393

SALDO COMA CORRENTE

* * EXTRATO CONSOLIDADO

“** EXTRATO PARA SIMPLES (.KJNFEZRENCIA

9

,_.

.SOD,OO

231,3si
4305.01-

391,8"-
171, 76

171 ,20-

0,56

ATE.“ 20/04 **

DATA E HORA: 33/04/2018 — 11:04
***i'vr'r'i'fii**?**+'r***“!!1'1'**f***-f***irwi'rfl'f'kvf'tii'i'v

SORTEIO E.MGCAP DCJ DIA 14/04/2018

NUMERD O'DNI'EMPlADO: 088167

t-r



MWHWBÉWLW rm;
mmsrêmo DA FAZENDA ' ªº “ººº ”mmªº 31,01 mm &
sememnm DA RECETTA FEDERAL no BRASIL 03 mmo go CDF ou c,,“
Doamnnnlo de Arrecadação de Receitas Mais 04.353.47810001-56

04 CÓDIGO na RECEWA.DARF 8301
05 Minuano DE REFERÉNGS'A

01 NOME ”TELEFONE

CASA 00 mmao sao JOAQUIM E SANT'ANA 06 mm DE mmm2737554 580 2310212018
PIS 0112016 07 VALOR no ªmam.

203,42

DARF válido para pagamento até 03%2018 08 “ª'—ºª WWW“ ,' um " Mudam-u.- 2433acommm ºg mon nos mos emu
NÃO RECEBER com RASURAS WºW-"ºª ºt" Nºªm 3.1?
AmoAluúmVMSªBêãôh—Wbmmmtú— 10 VALOR TOTAL 231 36 ]“

1 1 AUTENTMÇÃO anunciam. (Sm—nie nas 1' a 2“ vias]

-- ** - ' Mama: m ——-—
DARF emitido em duas vias. Recorte nas iinhas ponúmadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso Sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa efou juros
ou ano do periodo de apuração efou do vencimento anterior a 2014 ou posteriºr a 2823.

Pªnamá emm Hkãmummmiãí.ELSZ-í â3.f'íâf=z.1«i

(3.3...36

Gªªrª“ LÉMÉNL umª ª“) 10 L'Xíiwfú)» &&meWªlk—W
WWE"... hummm ao áavaencb»

Wcmxáfdãºõ Cªbul, «338%
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UTtLIZADOPARA Jmlmâe 33995? ?t; WP OXHÃ



mmm 9033 gkàxmxxnaâuªãjêâãaía 1331514318

, 3 - CÓDIGO m:. 21__ MINISTERJO DA pmmâm soam. » MPS PAGAMENTO ºº
msmnqmcmwa m SEGURO Sigam _ mss

__ sangram DA RECEITA PREVIDENC. m . saw 4 _ COMPETÉNCM 01l2018
, GUIA DA PREvmÉNCIA SOCIAL - GPS""W“” s—wawncma 04.353.478I0001-56

1 . NOME ou RAZÃO SOCIAL .f Form 'ENDEREÇÚ _cum M.SãSATNDBM—SB , 5 — “ALOE DO INSS 5.751 ,72
CASA 00 10050 SAO JOAQUIM E SANT'ANAR mmm MONTEIRO 205 , _
ECDPORANGA ES!CEP 29350—900 3.
z - VENCMÉN'I'Ú 9 -VALOR OUTRAS

% ªewww, 030412018 mma 1.185,64
É ATENÇÃU:É vedada & minação—dc ceps pamrwolhilncnlº de receita a: valor inferior 10 ªº ' ”WTA ª 1 ,ºs? 65: minnha em rasoluçâa publicam pelo nuss. A nu.-eita que "ganhar vaiar infm'ar deverá maos '
8 em adicionada à contribuição ou impunãnda correspondente mª: maes subsequentes, mequeo tonal seja igual eu supedm- ao Wio: m'mimo fundo. " * TOTAL 8.005,01% Aura—mação BANCÁRIA

"Í cal. Liz'f. ' ' ! 3 r - -
; (;)—&!“ tê“,

..v'l', jw ,:
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UTiLlZADO PARA...; . lhxwvímjussmpºªhãí
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csr CMP UNID nuam WALOR VALOR amp. uma mm. Um Ano_um ngm seus ms m gms |P:
sm sm mu; mma 4,25 171,21) em um'í nm sr& l !
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23.272.890I0601-96 , : & ? : *
CLÉRIA MARTA FERREIRA ª . 'i ,, a & LDE SOUM COSTA - ME

Av Manon Mota. 615 Leia 1Centrº CEP 29850-000 Í _ Í. : “.ECOWanga-ES i l '! 1 Í [ ;ª'" ªªª—__ É,, ,Mªrgª IWWdu-“W Emdemumsmu ªmais-mu. !
TOTAL MPOSTOS PAGOS R$ 15,83 (9.246 %)« &L"WWÚSWWHW
íímdí mmmaummmmmm NFeanamªria. 'muwaã'mw “' Nº_ 14?SEME 1
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ORÇAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Gênero de Limpeza e Higienização

Ciiente: CASA DO IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA

CNPJt 04.353.47810001—56

Endereço: Rua Idalina Monteiro, 205, Nossa Senhora Aparecida —- Ecoporanga/ES

E-maíl: casadoidosoecoporangthotmail.oorn

Tel: (27) 3755 1580

Empresa: w ÃAMLfoa— % %% GU'JIG' MG:
(311ij ªªªÃQÉQODOGÃ—ÚFG ( U
Endereço: WM 33% — G ! 5
Telefone: 32“; - ?. '>r5 « _ mªr::
Email: QLLMWLXA. hÁme—h (E? Wºk-ki; 3%»
Data; Jªbá/3,6]? & “
Validade da proposta: 3/0 (“Lian

' PLANiLHA

Item Unid Descúção ' Qtd Marca Valor unit. Valor total
01 Galão Água Sanitária embaiagem 40 j., _

comzmms ªlº—W— (( 2 &“ [“He àsVa! rT ] r xtenso R .,º “é?“-iª & mm ªni-zu
EcoporangaiEs, iálde uni—b de 2018

Assinatur.. do Responsável e

Carimbo CNPJ

53.272,89910001-96
CLÉRIA Mªr - - ªEQEiRA

DE SÚL, Hªs. — ME
Av Milk)" “« » "Viª:: LOja1

Centre ». : .v-ª 3550—000

xL Ecopuranga-ES __)



ORÇAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Gênero de Limpeza & Higienização

Cliente: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA

CNPJ; 0435347810001—56

Endereço: Rua Idalina Monteiro, 205, Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalES

E—mail: msadcidosoeooporangthotmailoom

Tel: (27) 3755 1580

Empresa: Mªnca/amª.»; BM EBM—Q MLM M€
Cnpj: lí [léu tmb. OÚÚÁ_ U ?)
Endereço: _Rua WM (“,o—10115 : €! W »
Telefone: («274 3 ?55 "Lª l %— ,
Email: Wªl/Q nal (AA/HL .. ao."
Data: !Mm & 7.01?
Validade da proposta: 30 131,14 “3

PLANILHA

“item Unid Descrição Qtd Marca Vaãor unit. Valortotal
01 Galão? Agua Sanitária embalagem 40 “ª“? “dª ”«C 60

com 2 litros

U

ValorTotal (por extenso) GENTE? em Pu EUMªKEzºíB (,, 56556-fo R$ l'MCO—C
C&wTQVQS

EcoporangalES. 1?— de AFIM-1 ( (192018



CASA no IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA
Daia dv: Funçkxção: MIOLQÚCH - Desmembramento: .lI/UZ/ZUOI — CNPJ N'“ (H.353.478/(M)01-56

REGISTROS: ESTATUFIÍ): REGIMENTO INTERNO, LILI DE (T'I'HJDMÉ PI'FBUILTA MUNECEPAL Nº 906,01; CMAS N“ 00302;
.rXLV/UQÁ DA VIGILÁNCL—X SAMU,—HUA; ALVARÁ DO CORPO DE. Bim-113511105. MAC-MRA DE FUNCIONAMENTÚ DA PME“,

CERTIDÓES NEGATIVAS“. BALANCETE, :*»XNUAL. lRRF .«XNEJAL CNAS N“ 7l(J10.002023f2003-39,

RELAÇÃO DE MATERIAL CONSU MO ADQUIRIDO — 1ª PARCELA TERMO
FOMENTO Nº 001I18

TIPO QUANTÍDADE DATA
AGUA SANITARIA TEIU 2L 40 UNID 18/04/2018?

Ecoporanga/ES, 02 de maio de 2018

“«

Antonio Mari &! ilva Filho

Pres dê te

Rua Idalina Monteiro. nº 205 —— Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 —— e—maiiz casadoidosoecoporanuafãlhotmaél.com



&th&



CASA DO IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação“. I4/(JZÍ2IJOI - Desmembramento: 21/02/2001 — CMU Nº (H.353.478f0001-56

moramos: r—zsmrtz'ro: REGIMENTO IN“I'ERN(), LF,] me 131131)me PÚBIJCA MINICIPA]. N“ 906/01; CM.-IS N“ noz-foz:
fu.—retratª. m “(art...-INCM SáLNI'I'ÁRL-N; ALVARÁ DO CORPO DE Bomagtaos. ALVARÁ DE FUNCIONÁNIENTÚ DA PMI-1;

CERTIDÓES NEIAIÃÍTVAS: BALANCETE Mªli.-XL,. IRRF ANUAL. CNAS Nº 7ll)lODÚ'ZÚZJÉZOÍB-IIQ.

JUSTIFICATIVA

Considerando que a primeira parcela do Termo de Fomento nº 001/18 firmado

entre a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana em 06 de fevereiro de 2018 só

veio a ser depositada em Conta Corrente em 29 de março do corrente ano,

Considerando os esclarecimentos obtidos pela Coordenadoria desta Entidade

junto a Assessoria Jurídica da Assistência Social via telefone, quanto ao possível

pagamento de multas e juros referente ao custeio de encargos ja' vencidos, dado
o retardamento do depósito,

Considerando ainda que conforme esclarecimentos, só não poderíamos pagar tais

encargos caso a data de vencimento fosse anterior à data de assinatura do Termo

de Fomento nº 001/183

É que informamos que houve pagamento de juros e muitas de Encargos
Trabathistas e que até recebermos as Parcelas em dia, continuará havendo tais

pagamentos.

EcoporangalES, 02 de maio de 2018

Silva FiIho

Pr sidente

Rua ldalino Monteiro. nº 205 « Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel'. (27) 3755 1580 ——e—mall: casadoidosoeeogorangaªhotmail.com



* mm :: mus m *'WW'HWHMHHMÍ
m sin - m ano — mm
mm: nas naco/zona
m : 10.0u.ssz (mm mm)
em: msn no :: s menu 13 sua m
no]!!! mmao mem inc./am

sum m 0,00
39/03 mm m 05512421 9.600,00

sauro emm mmm 9.600,00

** mm vm m m "
um s m: os./0413018 — 13:55

* 1!""*míímªr""hMimiQ-lmtihhitrfi-
mm mm no DIA 1110312013
mmo mmo: 366567



Exata Cambªda de “ª“
mm maos E MINAS. ' ª '
PAGUE OS IMPOSTOS E TAXAS «ª“.-'ª;
HA DATA CORREIA. CDLABORE %

mm o Dasawowmmm w. WPW,PAGAR man ' ' ;* '
VALOR,: R$

“EM CRISTO WMOS PORTES“

AZENDA
H.,- 'A FEDERAL no BRASIL

gºzo de Receitas Federais

02 PERÍODO? DE APURAÇÃO 311011201 &

03 “miam DD CPF ou CNPJ 0435347810081-56

04 060460 DA RECEITA““' " unnr -- r — 830105 NÚMERO DE REFERENCAA

NOME ! TELEFONE

CASA DO %DOSO SAO JOAQIME SANTANA 05 DATA DE VENCQMENTO -27 37551530 231032018 JPIS 01/2818 O? VALOR DO PRINCIPAL ,__ 203,42
DARF válido para pagamento até 2310212018 DE VALOR ºª MULTA .um ammmnmmm: 0.00EººPºRMGA 09 VALOR nos maos E 1 ou
NÃO RECEBER com RASURAS ENºARGºªºL"1-ººªªº º-ºº
Auto mdimnm Visão 53556341 - opção 1 - Du. versão 14 10 VALOR TOTAL 203 42

85610000002-0 “4200648052 “0435341804 00183018031-9
1 1 AUTENTICAÇÃO BANCARLA (Samanta nas 1ª e 2' vias)

WWWIWWWW KW! , su' ª ,. —<- ..-.- amarnmlinha 1——
___.-- ,..__.,__.,____,__.*—...

' DARF emitido em duas vias. Recorte nas Iínhas pontilhadas & efetue o pagamento na rede bancária autorizada. J



CASA oo IDOSO sÃo JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fmdação'. 141032001 « Demanbrmnemo: 21/02/2001 — CNPJ Nº 04.353.478i()001—56

REGISTRDS: ESTPG'UTO; REGIMENTO INTERNO. LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N” 9061'01', (I_MAS
Nº 002/02; ALVARÁ DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBElROS, ALVARA DE
FUNCIONALH'NTO DA PME; CERTTDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL, IRRF ANUAL, CNAS Nº
7 [010.00202'3Í2003—39.

OF. CISJS Nº 020/18 Ecoporanga/ES, 12 de junho de 2018

Ao. ilmo. Sr. Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social — CMAS
DD. GILMAR HENRIQUE QUEDEVEZ

Venho peio presente, encaminhar a Prestação de Contas referente a primeira

parcela do Termo de Fomento da “Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana"
firmado com a Prefeitura Municipal de EcoporangalES, com os devidos

apontamentos levantados pela “Comissão de Monitoramento e Avaliação das
Parcerias firmadas com as Organizações da Sociedade Civil” regularizados. Em

anexo, segue documentação solicitada.

Sem mais para o momento apresentamos as nossas atenciosas saudações.

Respeitosamente,

i

i

, enegçiàlçª'; ira)
Coordenadora

'eii &

Rua idaiino Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tei: (27) 3755 1580 —— e—maii:



CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de lªimdzvçvão: l-ii'UZJ'ZGUI - iksmembramemo: ZIIUHZUUE - CNPJ NºlM.353.478/000l—56

REGISTROS: ES'I'ATÍÍ'R); REGIMENTO INTERNO.- LEE DE Win.-IDADE Fli-'BLÍCA MUNICIP—XL Nº 670úr'01: CMAS 'N'“ 002502:
.ªthrUiÁ DA VIGILANCIA SANYI'ÁRIA'. .»UÍVARÁ Df) CORPO DF.. 13()?v.-'ÍBEIRÚS, «Hill-“MRA DF. FUNCIONAMENTO DA PME,

CERVÍ'ÍDÓES NEGATIVAS; BALANCETE .ªiNlÍAL. IRRF ANUAL. CNAS Nº 7101OHUZÚ'ZÍÃEZOlB-Bª).
ELA — TERMO DE FOMENTO/2018PRESTAÇÃO DE CONTASVPORVPARC

__, Nome da Entidade: Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES 7

Título do Projeto: Cooperação técnica visando custeio do serviço especializado para
Pessoas idosas (conforme Plano de Trabalho em anexo)

Número do Termo de Fomento: 001/2018

Valor transferido pela PME: R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seisoentos Reais)

Número da parcela: 1ª

Nome do Responsável: Antonio Maria da Silva Filho ª
Contato: Telefone (27) 3755—1580/9 9731 8967 e—mail: casadoidosoecogorangaªhotmail,com

Receber somente comia apresentação de todos os itens abaixo.
Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma: Sim Não

l

Oficio de encaminhamento assinado pelo presidente da organização da ):
sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver.

Prestaçâo de contas organizada em folha A4 xPlano de trabalho ' :(
><

Cópia do Termo de Fomento 001/2018 firmado com a Prefeitura Municipal de
Ecoporanga —— ES

Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do x
cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos
repassados

Relatório de exeCUçâo financeira por parcela )(
l—
Relação das receitas e despesas efetivamente realizadas por parcela, :(
assinado pelo seu representante legal e o responsável financeira

Extrato bancário de conta especifica x
Cópia dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da ::
sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite

Comprovante de devolução do saldo remanescente. inclúsive de aplicação -
financeira quando houver.

(,.-"",7",ª., -'

ANTONIO içar/íam: o ..SlLVA FILHO
;f'Presi. ente
.' Jl“

Rua ldalino Monteiro. nª 205 —— Bairro Nossa Senhora Aparecida —- Ecoporanga/ES
Tel: [27l 3755 1580— e-mail' easadoidosoecoooranoarõlhotmail.com





BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
ªº!“

MiNlSTÉRiO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasii
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGAmA DE oéarros RELATIVOS nos TRIBUTOS FEDERAIS E à oiva
ATIVA on UNIÃO

Nome: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
CNPJ: 04.353.478i0001 66

Ressaivado :) direito de a Fazenda Nacional oobrar & inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima ideniiiicado que vierem a ser apuradas. é oediiioado que
não constam pendências em seu nome, miativas & créditos tributários admniistrados paia Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) & a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabeiecimenio matriz e suas iiiiais &, no caso de onte fedemtwo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinouiados. Refere—se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB & da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a “d' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na iniemei. nos
endereços (mm:/Irªngombn— ou <htip:l!www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21032614.
Emitida às 15:08:33 do dia minimum <hora e data de Brasilia>.
Válida até WIDTQMB.
Código de centrais da certidão: COTAZAMB'H 65905
Qualquer rasura ou emenda invalidará este dºcumento.

NOVE Cunggiiª ªlªnina: páginapara impressão



Page 1 of 1

' “ª?” %

CAIXA EC ' iCA FEDERAL

C edificado de Regularidade de FGTS —- CRF

Inscrição: 043534?8I0001—56
Razão Sodalzcnsn no moso sao JGAQUIM E SANT ANA
Endereço; RUA IDALINO MONTEIRO 205 (' CENTRO ! ECOPORANGA j' ES /29850-000

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que me confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empraa acima identificada encontra—se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço —
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova cana? cobrança de '
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30)' 05/2018 a 28/06/2018

Certificação Número: 2018053012110542654032

informação obtida em (Jô/0612018, às 09:10: 12.

A utilização deste. Certiicado para os fms previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixaaovbr

httpszfíwww.sifge.caíxa.gov.brfEmpresa/CrEfCrfngeCFSlmprimifPapel.asp %!06/2018



Estado dnkÉíépirito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

C enídâo Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Emduaí « MODE

Certidão Nº 20l8245175

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 04.3 5347839001 -56

Ceniâcamos que, até a presente data, não existe débito contra o
portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especiãcado, ficando
ressalvada à; Fazenda Pública Estadual 0 direito de cobrar quaisquer dívidas
que venham a ser apuradas.

Certidãº emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados,
nos termos do Regúamento do ICMSIES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-
R, de 25 de outubro de 2002,

Certidão emitida em 161'05/2018, válida até 14/0812018.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet
por meio do endereço www.sefaz.es.gov.ºr ou em qualquer Agência da
”Receita Estadual.

Vitória, 16 de Maio de 2018.

Autenticação aletrõníca: (IDA72.C124.09DFB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
Secretaria Municipal de finançus

* Setor de Tributação
CER'UDAO NEGA'I'WA DE DÉBITOS FISCAIS

CERTIDÃO. 20180000913

CERTIFICO? Para us devidos fms que:
CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA

Devidmneme inscrito sºb a CNH n“: MJSSAWl-ãõ .

Acha-se quites cam esta repartição até a presente data ressatvando o direito de cobrar
débitos que venham ser apurados postal-tomate à expedição desta Certidão. que
decorram descumprimento de disposição, concernentes à incidência & !ançamentos de
tributos.

Chave de validação da cenidân: EMME

Validade 643 dia:

Emitida Terça-Feira“ 5 de Junho mªre 2018

Alania; Qualqzm mma nu mnmda iuvalicimá este documento,



Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral
buniúbuinte,

Genma os dados de Mantihcaçâo da Pessoa Jurídica e, se houver quaiquer civergéncia, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informção sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo mnhibuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA no BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

$$$-(WM «55 CADASTRAL 2511332051
None MEMW.
CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA

"WF-ªº ºª WWW com PROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE S&TUAçãorªTª “ª WW

mumu na Esrnaasãham mone os FMA-SM) ' PORTECASA DO IDOSO OU ABNGO DENIS
«330450 & mação DA mwmugmomm "amava
8711—5412 - Instituições de Ingª; penmnênciígara idosos

cônicº E mascaram nas Armmnas WMA:? Www
' Não info—mada

d...-w,...“—

mnlc—a E nescmçâo DA mªmas“ maca
395.8 - Inundação PrivadaLOGMIURÚ “weno WMOR “DALMO MONTEIRO ' , 205
CEP mínmrusrmo mumia-:) UF29350-000 N S APARECIDA ECOPDRANGA ES
NÉ?-TER?! ELEFRÚNICD TEHONE

m[EME mmm manaus—Ava (El-"R) !
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA. DA STUAÇRÚ CADASTRALATIVA mmm J
MOTIVO DE SERIAÇÃO ÇADASÍRAL

[Tamar,-Ão WML ' ' [GATA m situam: facam. ]um _! WDM
Aprovado pela instrução Normativa RFB nº 1.634. de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia Wim“ às 10:30:54 (das e bom de Brasília). Página: 111

! Consuma GSAICapital Social ?; Hana!“ ª

í“:— Praparar Página
“ ; para êwmssãnn“).

A RFB agradece a sua visita. Para infomações sobre política de privacidade e uso, cligue agui.
Atualize sua página



+ smvxm 0.0 EXTRATOS BANES'I'ES *

f***?***A-*i***i'f'l'f'ri'iªk-kf-kÓ***+I*í*+*i*****t****i*

BANÉTES S/A - m 0120 ' ECOPORANGA

PERIODO: MES JUNHO/201.8

com-A : 10.044 .592 (CONTA com)
CLIENTE: CASA DO 1 s JOAQUIM E smrr ANA

DIJ/MM HISTORICO DOC'DD name./SALDO

SALDQAN'I'ERIOR 0,50
07/06 DEP. CHQ. 01 DIA 120 1.120,75?snnno........... 0,55
00/06 uma. DEP. BLOQUEADO 1.320,70

SALDO CONTA CORRENTE 1.121,34

H EXTRATO CONSOLIDADO ATE 11/06 "
** EXTRATO PARA SIMPLES comem **

DATA E HORA: 12/05/2013 - 10:04
1—iºn-*****«blriº-k—ri—vl-ªriri+++***vw*w+trfid-***it-ri—khir-b

SORTEIO BANESCAP m DIA 09/06/2015

NUMERO comam: 002715



, ªgen—ITA CORRENTE
& BAN ESTES DEPOSITO Ú poupam

WWW; sºa»; "'ºººiífº;._ _.
CÓDIGO (Dlpósíio Westin) um no mann/o mam ºu um

mmo ' em
"._.—...,“.

“Utilize :: Aumdapósltn. Mais rapidez para você". f

ª 3 muuuunnmi 120 m MIM/18
; mimª. 393 m um casa no 1 3 mm
% AUTENTICAÇÃO MECÃNICA

1 . .? ,,“.,. &. ªliªr-ªi?“?
. “., Qa,'*_a,gn am;; «V'Éªiªuàj ; & »“; lá;-«gªg z'lH ME;. &,

.,jD._,LÃD JN? MJ;)

GG:“ Ciªo 33 ms— ;, um u HT AWr— .. — . #ª— e—--,m ªªi-12
(tj—Tp??- “a!“ lhº-....U Lªi %*“. FH. :T“,- ª'fºú ª_,

CÓPIA DE CHEQUE Nº(ª >; mªx-«“ªv ' ) »!!st CRUZADOD
.f-».

DO BANCO. L.: .; (731,

UTILIZADO PARA-- afff, ªcªb—( Liªr; ª... LA.“ “

VISTOS

CHEQUE ASSINADO POR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMISSAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS PARCERIAS
FIRMADAS COM AS ORGANIZAÇOES DA SOCIEDADE CIVIL.

PARECER PRESTAÇAO DE CONTAS

Parecer 001/2018

Assunto: Prestação de Contas por Parcela da Casa do Idoso São Joaquim e Santana

Termo de Fomento: 001/2018,

Parcela: 1ª parcela.

Após análise da Documentação entregue pela Entidade, referente à execução da

primeira parcela, do termo de fomento, firmado entre a Secretaria Municipal de

Assistência Social de Ecoporanga e a Casa do Idoso São Joaquim e Santana. Observa-se

que está faltando as certidões negativas (ths, Trabalhista, Estadual e Municipal) e o

Anexo 1. Foi efetuado pagamento de multas e juros referente ao custeio de encargos já

vencidos, procedimento este que a lei não permite..

De acordo com a avaliação da Comissão de Monitoramento, sugerimos que a

Entidade acima mencionada seja notificada pelo CMAS afim de se corrigir as falhas

mencionadas? portanto não recomendamos a aprovação antes que tais equívocos sejam

corrigidos. Sugerimos que a Entidade execute o serviço de acordo com as legalidades da

lei; e por fim submetemos a prestação de contas para ser apreciada pelo Conselho

Municipal de Assistência Social.

Nada mais havendo a ser tratado, me despeço com as cautelas de praxe e as

homenagens de estilo.

Atenciosamente.

,,,

fê-iªºià .Flax/ia ara Costa Martins.

Presidente da Comissão de monitoramento e avaliação das parcerias firmadas com as

organizações da sociedade civil.

Port. 1 74/2017
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SQCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

OF. CMAS N.“ 08/2018 IS de Maio de 2018

Do: Conselho Municipal de Assistência Social
Sr. Gilmar Henrique Quedevez.

A: Casa do Idoso São Joaquim e Santana
Presidente: Antonio Maria da Silva Filho

Venho por meio deste, encaminhar a prestação de contas mensal do Termo de Fomento

(10112013ª referente ao projeto que visa o custeio do Serviço Especializado para pessoas idosas.

A presente prestação falta o anexo um (1), aseertidões negativas (fgts, municipal, estadual e

trabalhista). solicitamos ainda que seja feita a devolução do pagamento das multas e juros

referente ao custeio de encargos vencidos.Esse Conselho se coloca a disposição para eventuais

duvidas.

Diante do exposto. na certeza de poder contar com a sua valiosa colaboração, renovo meus

protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente

(““—“***- Kªz

Gilmar Sªngue Quedevez
Presidente da CMS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA — ES
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIÁ SOCIAL

Resolução nº 018l2018

O Presidente;; do Conselho lvlwicipoê de Assislência Fãocizaí do Municipio de
Ecoporanga, Estado do Espirito Sanlo com base na LEI lvluniclpal nº 721/1996
e alterações, usando de suas atribulçêínes legais e,

Considerando a prostação de contas mensal “io termo de fomento 001/2018.
relerente a primeira parcela no valor cie R$ QLGGWÚ ( nous mil e seiscentos
reais) reforenle ao custeio dos sowiçns "sacia-armado para possoas Idosas da
Casa do Idoso São Joaquim Sanlªànag ._Jon'lornze ato nº IOBIZGIB datada no
dia 19/06/2018.

Resolve:

Artigo 'lº. Aprovar por unamlmdado a Prestação de contas da Casa do
Idoso São Joaquim Sant'Ana. Aleslnnos r-:-: a;.woxramos sua rugularidade.

Artigo 2º. Esta resolução enlra em vigor na data de, sua pubhoaçáo.

Arti o 3º. Rsvooam—se as disariosãtof..zfz «:.—:raz x;;ont:';fmo,J , J
Ecoporanga -— ES, 19 de Junho do 201?

Gilmar Herºínauskçluedevez
Presidente do Conselho Munlcipal ou: .ffxfgfalF—ãéfmzzía Soma!



?rqfeitum Je fcopomnga
Estacío (fo ”Espírito Santo

FOLHA Nº

PROCESSO Nº

RUBRlC-A

Encaminhe-se ao Setor Social para providencias lagais.

Ecoporanga, 02 de Maio 2018 É
W

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO po ESPÍRITO sANTo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

Processo: 255012018.

DESPAC HO A D M [ N] S'!" RAT] VO

Informo que o seguinte processo refere ao Termo de fomento 001/2018

(Projeto que visa o custeio do serviço especieiizado para pessoas idosas), e a

prestação de contas referente à primeira parcela no valor de R$ 9.600,00 de
2018 da Casa do Idoso Joaquim e Sant' Ana Ecoporanga—ES, conforme

documentos comprobatórios das despesas anexas ao processo aprovam a

presente prestação de contas e encaminhamos para o setor Finanças para as

devidas providências.

Nestes Termos

P. Deferimento.

Ecoporanga—ES, 20 de Junho de 2018.

Adenir Ferrªmentªs-Hire Bom Jesus
Secretária interina Municipal de Assistência Social

Decreto de nº 6349/2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Municipal de Finanças

Ao: Sr. Elias DaI'Coi

DD. Prefeito Municipal

Processo nº 255012018
Empenho nº 091012018
Termo de Fomento nº 001/2018
Liquidação nº 095712018
Objeto: Prestação de Contas da 1ª parcela

DESPACHO ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO

O Termo de Fomento trata de um repasse mensal a CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E
SANT'ANA DE ECOPORANGA - ES no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
referente à PRIMEIRA parcela, para posterior prestação de contas por parte daquele
entidade, conforme disposto no termo de colaboração na cláusula sexta.

Diante ao exposto, este relatório conclui por APROVADA pela comissão de monitoramento e
avaliação, pelo conselho Municipal de Assistência Social e pela Secretária Municipai de
Assistência Social a Senhora Adenir Ferreira da Silva Bom Jesus, conforme despachos
administrativos juntados aos autos do Processo nº 2550/2018, e após a devida verificação da
documentação inerente aos pagamentos os quais acham devidamente comprovados, Aprova
também a respectiva prestação de contas referente flv-PRIMEIRA parcela, repassada no dia
29/03/2018 no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentosreais), tendo um saldo anterior de
R$ 0,00 (Zero), a qual teve um gasto com as despesas no valor de R$ 8.478,66 (ºito mil e
quatrocentos e setenta e Oito reais e sessenta e seis centavos), foi pago as despesas
mencionadas acima, finalizando a conta com o saido final no valor de R$ 1.121,34 (Hum mil e
cento e vinte e um reais e trinta e quatro centavos).

Considerando as decisões tomadas pelas instâncias para fiscalização das prestações de
contas, REGISTRAMOS a liquidação da parcela de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais),
referente ao repasse da PRIMEIRA parceia, do Termo de Colaboração nº 001/2018.

Em anexo:

Rua Sucion Dias Mendonça — Cenrro —« Ecop mga-ES, CEP. : 29850000
Telefone: (()xe 7) 3755-29Iõ' — EMAIL: mesmf©h0£maiLcom



PREFEITURA MUNICIPAL DE EC OPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Finanças

— Processo Nº 2550/2018 - Contendo os documentos comprobatórios da prestação de contas
aprovada pelo conselho Municipal de Assistência Social e comissão de monitoramento e
avaliação, acompanhado do Relatório de Prestação de Contas CASA DO IDOSO.

Processo nº 0623/2018 — Requerendo ao repasse para a “CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM
E SANT'ANA DE ECOPDRANGA — ES". Em conformidade com o requerido, bem como, o
Termo de Fomento PME/CASA DO EDC/SO 001/2018, sugerimos encaminhamento “gare
tesouraria para Qroceder a Transferência do recurso referente à SEGUNDA p_arcela de
2018 no valor de R 9.600 00 Nove mil e seiscentos reais .

Ecoporanga-ES. 20 de Junho de 2018.

, nr.
Secretário Municipal de Fin nças

Decreto nº. 6.103/201

Encaminhe-se a tesouraria para pagamento.

Ecoporanga—ES, 20 de Junho de 2018.

ELIAS AL COL
Prefeito Municipal

Rua Suelen Dias Mendonça — Centro — Ecoporanga-ES. CEP. : 29850. 000
Telefone: (0327) 3755—2918 — EMA/L: pmesnyªiªharmailrom


