CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Flmdação: 14/02/2001 — Desmembramento: 2l102f2001 - CNPJ N“(H.353.478l0001-56

REGISTROS: tzsm'nnºo; REGIMENTO INTERNO“ LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº «me/m;. CMAS Nº origina—,

ALVARÁ DA VlGILÁNCIA SANITÁRIA". ALVARÁ no com DE museums, MNARÁ DE: FUNCIONAMENTO DA PME-,
CERTIDÓES NEGA“ VAS; BALANCETE ANUAL IRRF ANUAL, CNAS N mmoomzaom-aa.

OF. CISJS. Nº 024/2018. Ecoporanga —— ES, 09 de Julho de 2018

?Djí) '
Ao: Exmo. Sr. ELIAS DAL COL ª l'!00
“=

DD. Prefeito Municipal de Ecoporanga-ES ”VN
Naifa? /'
Exmo. Sr. Prefeito,

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

Nº 04353478/0001—56, encaminha, para apreciação de Vossa Excelência, a
prestação de contas mensal do Termo de Fomento Nº 001/2018, referente a 2ª
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 trabalho
que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente a Prestação de
Contas do Recurso Público recebido conforme estabelece o Decreto Nº 6.131, de 19
de Junho de 2017.
Sem mais para o momento, apresentamos as nossas,
Ateneiosas Saudações.

ANTONIO Nã
Rua Idalino Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida —— Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 — e—mail:

CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA &&

Data de Emidação: 1410212001 - Desmanbranumto: 21/0212001 — CNP] Nº 04.353.47&!0(x11-56
REGISTROS; ESTATUTO; REGIMENTO INTERNO, LEI m:: [mun-mt: PÚBLICA MUNICIPAL N” enem; CMAS N noz/02;

ALVARÁ DA WGILÁNCL—“t SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ mz FUNCIONAMENTO DA PME:
commons NEGATIVAS; BALANCETE. ANUAL, mm= .-'tNUA].., CNAS Nº 710l0.00207ii.'2003-39.

PRESTAÇÃO DE CONTASPOR PARCELA —— TERMO DE FOMENTOI2018

Nome da Entidade: Casa do Idoso São Joaquim e SantªAna de EcoporangaiES
Titulo do Projeto: Cooperação técnica visando custeio do serviço especializado para
Pessoas Idosas (conforme Piano de Trabalho em anexo“)

Número do Temo de Fomento: 001/2018
Valor transferido peia PME: R$ 9.600,00 (Nove Mit e Seiscentos Reais)

Número da paroela: 2ª
Nome do Responsável: Antonio Maria da Sitva Filho
Contato: Telefone (27) 3755—1580/9 97318967 e-maii: casadoidosoecoooranoaªhotmail.com

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma: Sim Não
Ofício de encaminhamento assinado pelo presidente da organização da )(
sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver.

Piano de trabaiho *

Prestação de contas organizada em folha A4 ' )(
Cópia do Termo de Fomento 001/2018 Hrmado com a Prefeitura Municipal de ::
Ecoporanga - ES

“Declaração finnada por dirigente da entidade beneficiada acerca de )(
cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos
repassados

Relatório de execução financeira por parcela ' ' X
Relação das receitas e despesas efetivamente realizadas por parceia, )(
assinado pelo seu representante ioga! e o responsável financeira

Extrato bancário da conta especifica ' ;:

Cópia dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da x
sociedade civit beneficiada com os devidos termos de aceite

Comprovante da devolução do saldo remanescente, ' clusive de aplicação -

financeira quando houver. ;,,Á”

,resi) ente
bajªr
“É?
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ANTONIO IA. A SILVA FÍLHO ' ”Vª
Rua Idalino Monteiro. nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida —— EcoporangalES
Tel: (Wi 3755 1580 -- e-mail:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ,-,

X.“

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO i.,

W
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TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 QUE ENTRE sn
CELEBRAM o MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO, E CASA Do IDOSO sÃo
JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA/ES, NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E SUAS
ALTERAÇÓES.

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da PREFEITURA
MUNICJPAL DE ECOPORANGA—ES, com sede na Rua Suelon Dias Mendonça, Nº 20, Bairro

Centrc. Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.167.311/0001-04,
neste ato representado por seu titular, Prefeito Municipal de Ecoporanga—ES, SR. ELJAS DAL

COL, brasileiro, Separado Judicialmente, residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline,
Córrego do Cavaco, Zona Rural, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000, portadoria) de carteira de
identidade de nº 189.546 SSP—ES, inscritola) no CPF/MF sob o nº 478,812357—15 e 3 CASA
00' 10050 SÃO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECDPORANGA-ES, com sede na Rua: ldaiino
Monteiro, Nº 205, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, Cep: 29350000, Ecoporanga-ES,inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 0435347810001-45, 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 704.797.557—87, em conjunto denominados PARCEIROS e

separadamente MUNICÍPIO e ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE cum - osc, respectivamente,

tendo em vista o constante do Processo protocolado nº 7007/2017, de 06 de Novembro de
2017, resolvem celebrar o presente Termo, sujeitando—se, no que couber aos termos da Lei
Federal nº 13.019/2014, e suas alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo.
CLÁUSHJLA PRIMEIRA - Do OBJETo:

0 presente Termo tem como objeto o repasse de recurso à CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM
E SANT'ANA DE ECOPORANGA-ES, destinado a custeio do serviço especializado para pessoas

idosas; conforme plano de trabalho Constante do processo nº 7007/2017, que passa a
integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para a execução do
seguinte Objeto: Objetivando o pagamento dos encargos dos funcionários (PIS, lNSS, FGTS e
IRRF), água, luz, telefone, material de consumo em geral (higiene, alimentação e iimpeza),

materiais de expediente, bem como outras despesas de manutenção necessárias ao pleno
/. atendimento dos usuários da Cása do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES".
ªºs

'““?TEL.Ã_

Rua-: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000
Telefone: [2'7)3 755 2900] 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SAN TO
CLÁUSLILA SEGUNDA —- Dos RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados exclusivamente pelo
MUNICIPIO DE ECOPORANGA—ES e a OSC utilizados em estrita conformidade com o plano de
I

trabalho, por meio da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE GESTORA FONTE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA CODIGO
DENOMINAÇÃO

ÓRGÃO: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
110010824100262090 — APOIO FINANCEIRO A CASA DO IDOSO

33504300000- SUBVENÇÓES SOCIAIS — 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA
413.
VALOR DE R$ 95.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA — 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.
l

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
BANEST'ES, Agência 0120 — Ecoporanga—ES, Conta Corrente Nº 10.044,592.

PARÁGRAFO TERCEIRO — Na aplicação dos recursos devera” ser observada a legislação
aplicável, realizando—se sempre que possivel cotação de preços, de acordo com os principios
da econrzxmicidade 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/[Ta, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que 30 (trinta) dias.
/ Rua: SuelonDias IV'iermlonça,I Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350300

" Telefone: (2713 755 2900] 3.755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

F'AHÁGlRAFO 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 saídos 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 da imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO SÉTIMO — O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará
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;
b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações estabelecidas neste Termo;
c) quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as

rnedidaa saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle

interno ou externo.

CLÁUSULA QUARTA —- DAS oanrenções:

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os PARCEIROS
se comprometem a:
| — MUNiCÍPIO:

a] transferir a OSC os recursos referentes à sua participação financeira;
hl designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a

'.jíÍº ”'

avaliação deste Termo, observado a legislação pertinente e as normas de controle
interno e externo;

ci exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorrência
do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação deste Termo;

Siãguintes; ,

dl apresentar ao final de cada etapa e/0u 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
, 5' Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (2713 755 2900] 3755 2915/35 755 1318
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Doi

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e) providenciar o registro contábil adequado e manter atuaiizado controle sobre os
recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas;

f) inscrever a OSC como inadimpiente no Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças do MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES nas hipóteses previstas na

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

g) 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.
OSC:

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

b) movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária especifica,
utiiizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada

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

ci 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 trabaiho com o acompanhamento do
responsável técnico indicado no Piano de Trabaiho;

ei prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste Termo;
fi apresentar relatório de execução fisico—financeiro, informando o percentual realizado
do objeto 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;

hi realizar cotação de preços,lpara aquisição de bens e serviços necessários à execução

deste Termo, sempre em conformidade com os principios da economicidade & da
eficiência;

i) assumir por sua conta e risco as despesas referentes às muitas, juros ou correção
monetária, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos;
]) assumir, sob sua única e exciusiva responsabilidade, os encargos tributários,
trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste

i
,,
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MUNICÍPIO; W

Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com 0
Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000
Teiefone: (27)3 755 2900] 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL 1913 ECOPORANGA ““”"”
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
kii ressarcir ao MUNICÍPIO, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias, eventuais
saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;

!) 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
13,019/2014 no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a celebração deste Termo.
CLÁUSULA QUINTA — oo ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO:

() MUinIICÍPiO exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaiiação 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

_
l'
" 57

devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e
fatos praticados, reiacionados direta ou indiretamente a este Termo, quando em missão
fiscaliza dora e/oo 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
Martin-5 — Servidora estável no cargo de Berçarista, de provimento efetivo, matricula nº
4004364 Simone Lourenço da Silva — Servidora nomeada no cargo de Supervisor de Divisão

de Compras, de provimento em comissão, matrícula nº 404272; Claudineia de Souza
Meireiriis — Servidora nomeada no cargo de Assistente da Área de Tesouraria, de provimento
em comissão, matrícula nº 404256; Valdean Vinícius Mendes Baia —- Servidor nomeado no

cargo ria Chefe de Divisão de Limpeza e Conservação Púbiica, 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
4042222"

PARÁGRAFO TERCEiRO — Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento dos
quadros.. do MUNICÍPIO do servidor indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização
e a avzailiação da execução deste Termo, deverá ser imediatamente designado substituto,

i adiante registro em apostila. f: '
Rua: SueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29850000
Telefone: [2303 755 2900! 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL oE ECOPORANGAªª'“
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARÁGRAFO QUARTO - O(s) Pareceries) e/ou Laudo(s) Técnico(s) elaboradois) pelo servidor

indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste
Termo oeveráião) 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) cuando o objeto incluir a aquisição de máquinas ou equipamentos mencionará se
foram instalados e se estão em efetivo funcionamento;

bi quando o objeto incluir obra de construção ou reforma, mencionará se o
recebimento e definitivo ou provisório, anexando as certidões de quitação dos encargos
inci :ientes 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

ao,.reles objetos para os atuais não há resultado fisico aferível posteriormente,
col'isubstanciados 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,
Vic-eos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas,
listas de presenças & 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 objetos.
PARÁGRAFO QUINTO - No caso cie Termo de Colaboração ou Termo de Fomento com
objeto intangívei, 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
registo.) 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 out “os instrumentos probatórios que considere pertinentes.
PARÁGRAFO SEXTO — O acompanhamento e a fiscalização exercidos peio MUNICÍPIO não

excluem e nem reduzem as responsabilidades da OSC de acompanhar e supervisionar a
equipe a as ações desenvolvidas para execução do objeto deste Termo.

cutusum SEXTA - DÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS: &?“
Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (27)3 755 2900] 3755 29158 755 1318

PR EFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGAW
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
A DSC deverá encaminhar ao MUNlCÍPIO prestações de contas dos recursos em decorrência
deste termo, mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias de cada mês, após o recolhimento
dos rec ursos, acompanhada dos seguintes documentos:

a; ofício de encaminhamento;
bl cópia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva
publicação no Diário Oficial doI MUNICIPIO;

c) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente do
órgão do MUNICÍPIO responsável pelo repasse de recursos;
dl relatório de execução do objeto da parceria;

e) relação dos pagamentos efetuados em razão desta Termo e respectivos
comprovantes;

f) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional
responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho
Reg.,onal de Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlação
entre os documentos de despesas e o plano de trabalho;
3) conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente específica,

cópia dos documentos comprobatórios da cotação de preços dos bens e serviços
adquiridos, com demonstração ejustificativa expressas da opção utilizada;
hl relação de bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construídos com recursos
deste Termo;

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

l

PARÁ—GlitAFO PRIMEIRO —- Os comprovantes de pagamento referidos na alínea "e " desta
CLÁSULA SEXTA deverão estar consubstanciados nos seguintes documentos:

ai 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] :" os pagamentos a trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, recibos com a sua
icentificação e cópias do RG e CPF, além da indicação do endereço de sua residência e
número de telefone para contato;

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

i %:JÍII s de recolhimento dos encargos sociais (Pis, IRRF, FGTS e INSS);
? Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
(:;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
d] nos pagamentos de prestações de serviços, sujeitas ao pagamento do imposto Sobre
Servi/iços de Qualquer Natureza (ISSQN) e disciplinadas pela Lei Complementar nº
11iiii2003, os comprovantes de recolhimento dor—aferido tributo.
PARÁ-GlªuAFÚ SEGUNDO — O relatório de execução referido na alínea “d” desta CLÁUSULA

SEXTA izleverá informar as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o

comparativo das metas propostas com os resuitados alcançados, com indicação do
iziercenízual 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.
PARÃGIRAFO QUARTO - Quanto o objeto incluir obra de construção ou reforma, o relatório

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 inta-ª'igiveis aqueles objetos para os quais não há resultado fisico aferivel posteriormente,

conscbstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros
assemelhados; o relatório de execução fisico—financeiro deverá contemplar registros
fotográficos, videos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações
produzidas, listas de presenças e relatóriosde atividades, dentre outros elementos.
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 aplicaçãono mercado financeiro e os recursos relativos à
contrapartida da OSC. assim como as apiicações dos recursos totais e os saldos porventura
deveis/“dos.

PARÁGRAFO SÉTIMO — Transcorrido o periodo previsto no cronograma de execução para

cumprimento da(s) etapas(s) e/ou fase(s) de execução correspondente ao montante dos
recurso-s já recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação de contas respectiva, a

DSI: será registrada como inadimplente no Sistema Integrado de Planejamento,

Contabilidade e Finanças do Município de Ecoporanga-ES. %
('
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,) Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29.850.0UO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGÃ*—-. f***”ªªª/

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PARÁGRAFO OITAVO — A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação

da regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação do cumprimento
da empada) 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 cláusula não exime a DSC 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 ampliação, desde que
aprovado plano de trabalho 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 OITAVA — DA EXTINÇÃO DESTE TERMO:

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

PARÁGRAFO PRiMEiRO —— O presente Termo poderá ser resilido mediante notificação
escrita, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer dos
PARCEIROS, hipótese em que a OSC fica obrigada a restituir integralmente os recursos

recebidos e não aplicados no objeto deste Termo, acrescidos do valor correspondente às

aplicaç-fies financeiras.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo
const tui causa para sua resolução, eSpeCialmente quando verificadas as seguintes situações:
a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

bj 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.

":ÃGlºiAFO TERCEIRO— A nulidade deste Termo poderá acarretar a sua rescisão. ;
l Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29359000

' Telefone: (2713 75.5 2900,” 3755 29158 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ““&/',
ESTADO DO ESPIRITO 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 DSC:

A OSC é responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,

inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos
termos do art. 42, XIX e XX, Lei federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015.
PARÁGRAFO ÚNICO — É de responsabilidade exclusiva da OSC o 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 execução.
CLÁUSULA DÉCIMA -- DA VIGÉNCIA:

O prazo de vigência deste Termo será de 07 de Fevereiro de 2018 à 31 de Dezembro zºlâ &
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 periodo 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 CLÁUSUIA TERCEIRA, tendo em vista o cronograma de desembolso

estaabeiecido 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 - nos BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS:

Os bens eventualmente adquiridos pela DSC com recursos financeiros custeados pelo «

MUNICIPIO com vistas à execução deste Termo não poderão ser alienados, locados, W
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: ['27)3 755 2900/ 3755 2915/33 755 1318 . ..
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em outras

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

PARÁGRAFO SEGUNDO — O MUNICÍPIO, por meio do servidor responsável pelo
acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, emitirá pareceres
acerca dos relatórios previstos no PARÁGRAFO PRIMEIRO desta CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA.

PARÁGRAFO TERCEIRO — Os bens deãnidos nesta cláusula serão revertidos ao MUNICÍPIO

ao final do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados %: OSC, 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 qualquer tempo, estes serão revertidos ao patrimônio do
MUNICÍPIO, sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa da OSC e seus
adminifrtradores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O MUIª-IICI'PID providenciará a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do
MUNICIPIO ou outro Jornal de Circulação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO
I

Fica eleito o Foro da Comarca do MUNICÍPIO DE ECOPDRANGA, ESTADO DO ESÍRITO SANTO,

como competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual 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.

(
% —/»U

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 293501300
Telefone: (27)3 755 2900] 3755 2915/31 ?55 1318
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PREF EITURA MUNICIPAL DE ECOPORAN GA . ,me—=x“

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FW-

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES
ELIAS DAL'COL

ORGANIZAÇÃO "Ars CIEDADE CIVIL

CASA DO moso são JOAQUI E s NT'ANA DE ECOPORANGA/ES
ANTÓNIO MARIA DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

TESTEMUNHAS: _ .!
NOME: ÉJMFUCQ/ «Lº—iu, - c.. Q&MQQ
CPF/MF: CÉU QI“ É? 6 g ª % %?— — 3 H
NOME: (zªga,-,; Kªma»; %%:— 'àãmà»f=a
&.

CPF/”NF: dfífãªigfà'êm Kºi—AL %?

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Teiefone: (2733 755 2900] 3755 2915/3 755 1318
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LlClTACÓES

mediante adesão à

;tada. Detentoras da

niela Hubner Silvério ME
42.623/0001—47 valor

_,straclo: R$37.626,36;

. F—rimor Ltda. EPP CNPJ:

: ácido/000146

valor

O processo iicitatório encontra-se a
disposição dos interessados na sala
da Comissão de Licitação.
Cariacica-ES, 16/01/2018.
Eliza Coelho de Oliveira Valvassori
Presidente da CPL

Protocolo 371755

gone «zig-strada" R$66.221,20;

: Alimentos Eireii CNPJ:

11,37%.3 .ª1/0001-80 valor global
rs" t'oci': R$10.5102,35; Lucinéia
Ber no“ a l E CNPJ 20.802 . 388/0001-

0r=. .: global registrado:

RL;!) * “J' , Distrbuidora de

Hlt'lili anjeíro Bierger Ltda. EPP
Cl.“? iª l;7.474/0001—90, valor

ghz-cal trado: Fli/2.963,00;

Amo "lººl to Griffe Ltda. CNPJ
25 4.209. 4300168, valor global
req.-ist dc. R$636,00; Fortcorn
Co“ liª Distribuição Ltda. ME
. 135.012/000100, valor
rªg'lrtrado: R$31.220,00.

. ea Ata: 16/01/2018
': 019. Os preços
marcas e descrição
registrados encontmmposição no Portal da
r de Brejetuba/ES.

iEK ZAMBOPII

”sineira/PME!

Protocolo 371697

Wisr»
ED “('A

“ºw—___

REF. Tomada de Preço 02/2017
O Município de Conceição da Barra,

atraves de sua Presidente e equipe
de apoio, vem a publico realizar a
retificação do preâmbulo do edital

acima referenciado, onde se lia:
O recebimento da documentação
e proposta dar-se-á no endereço
acima, Setor de protocolo até às
09:00 horas do dia 17/01/2018,

, leia—se: O recebimento da

documentação e proposta dar—

se-á no endereço acima, Setor
de protocolo até às 09:00 horas

do dia 31/01/2018, demais

cláusulas editalicias permanecem
inalteradas, infomações pelo telª:
(27) 98884-7593.

Irani de Souza Pereira
Praidente
Protocolo 371786

m ooo/2017

lê: '- 3,201?

e .,.r.;o das cabeceiras
.: ..Iemoiição ce ponte

:.:it're o Rio Bubu,

“___—___

, . ' 'Jic de Cariacica, por
(

«remedio ir»,
1. Comissão Pemianente

.. o :, comunica aos
«' toe na publicação
o." 06/01/2010, página 5
to Munícipio & páginas
. Oficial do Estacio:

TDRA emm-spp,
:srnuronn LTDA-

l. - J, ,; ocre"
:— —.:ol=. ani: rírjr

CONSTRUTORA E

.A LTDA—EPP,

'.”,JiBRºó' env Jill-KAMA LTDA—EPP,
ir.—«_ ªilHARl/ª. LTDA-ME

'A incluam ENGENHARIA
[.leLI lE-PF'

El ',ªPRÉ Ti:“ ' "ªi EIJTADA:

M LGA lzh'G “HFARIA EIRELl-EPP

o: ' ter sesi“. iprido o subitem 4.6
:l, Ane—.o l“! ti.“: editai.
.: -se

»"REr—l :S E-ir'i .ill íTADASâ:

M “5 (É. ª-J'ÚRA EIRELi-EPP,
“lil“RE—l 'SFRUTORA LTDA:5!" FÍCCD CONSTRUTORA E
'nª IDRF'I'RA "ª?/' LTDA—“EPP,
."l. ; 'iRAL-i " .XII-ÍARÍA LTDA-EPP

“J!.“ l :.“ A ENGENHARIA

“ 'i'ªlll .ITADAS:
!* -I,vª.RIA EIRlELI-EPP

tido o subitem 4.6

ou: edital e E—RiJCKE

i,!"JA-ME por ter

. subitens 6,3 e

.- do F—ne'vo ªº! do edital.
.. .:inlmr .

O Municipio de Conceição da Barra,

através do Presidente Suplente

e a Comissão Permanente de

conhecimento dos interessados,
nesunnoo DE HABILITAÇÃO

DA TP 03/2017, Processo

nº 6877/2017. ºbjetivando a

contratação de pessoa juridica
especializada na prestação de

serviço de reforma e ampliação do
Estaleiro Municipal de Conceição

da Barra, que após anailse dos
questionamentos apresentados
pelas empresas participantes do
certame a CPL emitiu decisão
HABILITANDO as empresas:
Largura e Barros Construtora
Ltda Epp, Engecosta Comercio
e Serviços Eireli EPP, Digital

Construtora Ltda Epp, Vide
Construções e Serviços Ltda

Epp, Rodrigues e caires

Serviços e Engenharia Ltda,

Automação Montagens Elétrica

Industriais Ltda, Ps Serviços
de Manutenção Ltda Me, wvs
Imóveis e Construção Eíreli

Me, J.H Construtora Ltda, Casa
Transporte e Construtora Eíreli
Epp. Maiores informações pelo tel.:

(27) 98884 — 7593 ou E—mail:

55%

latas

VINICIUS PESTANA RIBEIRO
Presidente Suplent

Protocolo ? 1875

Uli 'IL'IILI il,“
Em
ru VD'.”lltk'lAMlÃN'IH
((U:MUli in (| lll Ni DEIM'I'ltíN'i/l «'!FÍCIAL UI) ILYF'AIJUDH LTFÍEH'LJSANTlI
.“ «menti: . . |— rhclv

PROCESSO: 7007/2131?
ELIAS DAL'COL

Prefeito Municipal

legais, torna público que 0 Pregão

Protocolo 371828
-—-———_..__._______

declarada DESERTA, pela ausência
absoluta de participantes.

AVISO ªlª HOMOLOGAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL

Nº 046/2017

Ecoporanga/ES,
18 de dezembro
de
2017.

HOMOLOGO o resultado Final do

presentefertame, cujo objeto é:

Lucas Antunes de Sá
Pregoeiro
Protocolo 371634

AQUISIÇAC! DE MATERIAL DE'LIM—

PEZAª DE CONSUMO E UTENSILIOS
DOMESTICDS.

avtso DA CHAMADA PÚBLICA

Empresas vencedoras:

Nº 001/2018

. DA VILA COMERCIO LTDA ME

O Presidente da Comissão

Permanente de Licitação - C.RL - no
uso de suas atribuições legais torna

público a todos os interessados a
realização da Chamada Pública nº
001/2018 objetivando o Registro

de Preços para a Aquisição
de Gêneros Alimentícios da

Agricultura Familiar e do

Empreendedor Familiar Rural,

com recursos originários do FNDE
- Programa Nacional da Merenda
Escolar. O protocolo dos envelopes

contendo maiores informações
encontra—se a disposição dos

Nº: 03/2017:

Licitação, torna publico para amplo

027/2017

das 08h30min e abertura dos
envelopes de "Habilitação e
Proposta de Preços", às 09h:00min.
O instrumento Convocatória

TOMADA DE meço

llC oie— Cariacica/ES.

PREGAO PRESENCIAL

interessados no Departamento na
Sede da Prefeitura no horário de

07h:00min as 13h:00min, e no
site
w . r . . r.

Quaisquer informações poderão ser

obtidas através do Telefone (27)
3755—2905 no horário citado ou

pelo e-mall ' r
sem

Ecoporanga—ES, 15 de janeiro de
2010.

Lucas Antunes de Sa'

Presidente
Protocolo 371398

JUSTIFICATIVA DE
INEXTGIBILIDAPE DE

CHAMAMENTO PUBLICO

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31,

da Lei 13.019/2014 suas alterações
e artigo 19, i do Decreto Municipal
nº
6.131/2017.

PARTES: Prefeitura Municipal

de Ecoporanga/ES e Casa do

Idoso São Joaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga/S.
OBJETO: Repasse de recurso no

valor de R$ 8.000,00 (oito mil

reals), referente a repasse de

Recurso Ordinário
VIGENCIA: vigerá entre o periodo
01/01/2018 a 30/12/2018.

JUSTIFXCATIVA: Trataese
de transferência de recursos
Financeiros entre a administração

CNPJ: 23.550.835/0001-00

- DEL PIERO E BROSEGUINI LTDA

ME

CNPJ: 14.833.fil9/0001—65
. J.B COMERCIO E SERVIÇOS EI—

RELLI EPP

CNPJ: 11.923,57'I/0001-91
- LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

LTDA ME

CNPJ: 11.373,442/0001-08
' MARLENE AUGUSTA VENTURIM
ME

CNPJ: 00.496,316/0001-15
. NOVA CRIST EIRELI ME

CNPJ: 29.065.909/0001-ÚG

dos representantes à partir

AVISO DE RESULTADO DE
LICITACAO

, :— l! rm o.;irro Santa Luzia, no

para consecução plano de

trabalho nos Termos do artigo 31,
da Lei 13.019/2014 suas alterações
e artigo 19, ii do Decreto Municipal
nº 6.131/2017.

AVISO os LICITAÇÃO oessnm

será até o dia 19/02/2018, até as
08h30min, com credenciamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEICAO DA BARRA

Cn-ustrução cias novas

Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/

Presencial 027/2017, Foi

ERRATA

35 RETIFICAÇÃO

Ecoporanga

Pregoeiro no uso de suas atribuições

PREFEITURA_ MUNICIPAL DE
CDNCEIÇAO DA BARRA

cil? TDMADA DE PREÇOS

7

pública e a Casa do Idoso São

A Prefeitura Municipal de
Ecoporanga/ES, através do

Conceição da Barra

RED si

' POLI COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 07.255.426/0001—35

- PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA
LTDA EPP

CNPJ: 15.33534'8/0001-07
' R.F.L. COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.260.374/0001—09
' DISTRIBUIDORA SANTA PAULA
LTDA ME

CNPJ: 17.364470/0001-37
- 6.1.5 COMERCIAL SANTANA LTDA

ME

CNPJ: 27.247.832/0001-63
Valor Global: <R$ 179.955,80>
Processo Admin. nº:1137/2017.
Data homologação: 15/11/2018
ELIAS DAL CDL - Prefeito

Protocolo 371729

GovernadorÉLindenberg
l

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 003/2018 (SRP)

Protocolo: até as 12:00h do dia
29 de janeiro de 2018.
Credenciamento, abertura e
Julgamento: às 12:30 h do dia
29 de janeiro de 2013.

O Fundo Municipal de saúde
do Municipio de Governador

Lindenberg - ES, por intermédio

de Pregoeiro Municipal, que abaixo

subscreve, torna público que foi

instaurado procedimento licitatório

na modalidade Pregão Presencial

nº 003/2018, objetivando a
formalização de registro de

preços para futura aquisição de

refeição, servida em recipiente do
tipo marmitex ou similar. O edital

poderá ser adquirido na sede da
Prefeitura Municipal, situada na

Rua Adelino Lubíana, s/n, Centro,

;./ Fra, ,.m Xi

' me

.,f-f" ***—s

ti;

? ; ÃMDELSEJQEFES DOESTACO DIVERSOS .Í 01 i

«, ,L inióna (ES). Segunda-feira. 22 de Janeiro de 2013.

:&
3: LIENFASO
se num
único objetivo:
o bem da EcopoiªangaâES
(torna, público
cumprir
os preceitos
deste Edital,dos
LTDA — EPP
coletividade
administrada.
retificaçãoea'gupjica/ção
feitaano
alegando
desconhecimento

i"6.908/000: —28. Todavia nem todos os serviços de dia 17deJaneiro de 2018, referente mesmos. _

EE: PREFEITURA interesse público, são realizados a Justificativa de inexigibilidade 2 « DA CONVOCAÇAO PARA
%ALEGRE-ES pelo Município, necessitando para de chamamento púbilco para & ENTREGA DOS? DOCUMENTOS
atingir o “bem comum", estabelecer

= ;5 «i EICiS-FiOS, CAPINA
- :» ;ADA MECANIZADA

ãociedade Civil.
E preciso valorizar essas parcerias e

corn a Casa do Idoso São Joaquim
e Sant'Ana de Ecoporanga/ES, para
fazer constar conforme de5creve
abaixo,

trabalhos registrados, ie notório

FUNQAMENTO LEGAL: Artigo 31, da

i s vms ur“ uANAs,

MUNICÍPIO e nos

crecentos .=: noventa

nai

5 noventa e seis
. 45200-443. «308 — Ficha 613124 -

' 390
' 504

i oyaities oo l=etrcilea

me

J(-.

“"i. arme G. !.gnilar
li o i'4ur'ir'm'pei'

_ ªrgªnil) 5172563
ID DE ALEGRE/ES

IUULGA.
iº TERMO ADITIVO

ITO Nº “Jl-U,.ÍÍJIS

.;icoosnº mutação:
GIS/ZCM

#:
. ªi?

seuwçus DE

, EIRELI

.". 3L1,265,'0CÚ.'90.

pee =“ EITURA
ALEGRE—ES
DE
senvxços

L—TE:

:: soe MUNDi AL DE

:— :| 5 .nTnAvÉS ne LINK
': iNTERNET.

:=-

L'

53 500,00 (oi:- mil e
sais), ClÍVidi:'.|'JS em

srcelas me '= '

i 250,00 (( .,

«menta reais, cada.
. jia ovarosy 22018.

AÇAO
2 ind-42.005 —
Ficha 00 34 .

“| arme Ei. ngi. ilar
“« o Municipal

Protocolo 372564

, i..
EX“

Eii-

iá! iii“;
l EI lili? '
i

[

ºii

CH "Jil > |“;
! EFI Elil
“6354 .

' 1in ,

n » JUSTIFICATIVA
E iPENSã DE

“nº T0 nª 001,“an8

A Final dede da

& isa de Charª-amento

: abração ce :Aarceria
>e cowozi ;;Ão oo

' . nscrita no (CNPJ sob
210001477, Ctzm sede

e Ferreira da Motta,

de Con-serão do

1 eio da fo'rr nlização

parcerias com Organizações da

o Terceiro Setor, em destaque com
a APAE, pois além dos relevantes

que se realiza mais investimentos
com menos recursos, alcançando
de maneira primordial o princípio
da enciéncia. Um dos fatores desse
resultado, é a efetiva participação

popular, que de maneira direta
fiscaliza, mas está presente na

própria execução em suas diretorias

e conselhos. i

credenciada pelo órgão gestor

dessas respectivas poiíticas
públicas.

Diante desta situação Constatada
no Município, se faz necessária a
presente ceiebração do Termo de

Parceria com a APAE de Conceição

do Castelo; ES, de acordo com
o disposto na Lei 13.019/2014,
com suas alterações posteriores,

a que no caso esta' presente todos
os requisitos para a Dispensa do
Chamamento Público.

Assim, diante do Tudo Exposto:
Conforme o que foi apresentada

éguncio o mestre

ªi airelles. ' resumem—
min .»

. xi :..
ri. .ir

Idoso São Joaquim e Sant'Ana de

direito à posse ao cargo para o
qual a candidata foi aprovada.

de Ecoporanga/ES e Casa do
Ecoporanga/ES.

(noventa e seis mil reis), a serem
parcelas.

VIGÉNCIA: vigora entre o periodo
01/01/2015 a 31/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de

2.1.1 O não comparecimento na

edital implicará a perda do

2.1.2 A candidata podera"
de Procuração, com nrma

referida Parceria com Dispensa do
Chamamento Público e assinatura

acordo com o artigo 30, inciso
VI da Lei nº 13.019/2014 e suas
aite:-ações.

Conceição do Castelo(ES), 18 de
janeiro de 2018.
Ludmilla Coimbra Martins!!! —
:tssessoria Jurídica

numeração

Autorizo a contratação e recomendo

a observância das demais
providências legais pertinentes.
Publique'se um extrato da

Justificativa, e após cinco dias
ausente qualquer Impugnação,

Termo de Colaboração.

Ecoporanga _
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

DE JUSTIFICATIVA
INEXIGIBILIDADE DE

cama:—neuro PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de

será informado ao candidato

pelo Departamento de Recursos

ES

3.1 A candidata, quando de sua
avaliação pela inspeção medica

Joaquim & Sant'Ana de Ecoporanga]

para consecução plano de trabalho

nos Termos do artigo 31 da Lei
13.019/2014 suas aiterações &
nº 6131/2017.

ELIAS DAL'COL

Prefeito Municipal

Protocolo 372548

ANEXO I.

MEDICOS

oficial, devera ap'esentar os exames

e laudos a seguir mencionados

devidamente carimbados e

assinados pelo médico especialista
na respectiva área, inclusive com o
CRM.

3.2 Os laudos e exames em

referência só serão aceitos, se
emitidos no pazo máximo de
03 (três) meses antes da data
de apresentação, sendo que a
inobservância desse prazo implicará

a renúncia tácita da candidata.
3.3 A inspeção medica poderá

Conceição do Castelo (ES), 02 de
janeiro de 2018.
comssÃo TÉCNICA

presente dispensa cumpre as
exigências legais, estando de

2.3 A data da inspeção médica

3 ; DOS EXAMES E LAUDDS

do Tem—:o de Colaboração.

assessoram JURÍDICA: A

parcial de documentos;

pública e a Casa do Idoso São

financeiros entre a administração

PROCESSO: 7007/2017“

Prefeito Municipal, sugerindo a

2.2 Não será admitida entrega

Humanos, quando da entrega
da documentação constante do

aos preceitos do art. 30 inciso
VI da Lei' laws/201,4, & suas
aiterações, encaminhamos ao

documentação juntada, atendidas

reconhecida em cartório, o seu

transferência de recursos

a ata Comissão, toda a

|I . UEPA RT “IL & l'“ m= l,X-|H.'l:N.l'Alíl'ltfl.l L LK] E'ÉTADD DO EMEF“) NAN“!

,-i mil: animam li
n |!“

data estabelecida no presente

artigo 19, 1 do Decreto Municipal

' de Conzeiâo do

.l ministração Pública

PARTES: Prefeitura Municipal

representante para os fins de que
trata o item 2.1 e 2.3 deste Edita

saúde e assistência social, estando

ºbelecidas no Termo

' EA JUÉ'I'IHÍ ZATIVA:

posteriores e artigo 19, I do Decreto
Municipal nº 6.131/2017.

devendo porta' consigo para
entrega os documentos constantes
no ANEXO JE deste Edital.

pagos por conta de Dotação
Orçamentária Própria, em 10

!: vil (OSC) conforme

i'T'IO de (:oizhoração

no horário de 13h às 17h.

lei 1103/2014, e suas alterações

voltadas a serviços de educação,

mais de 20 anos, atividades

Christiano Spadetto
Prefeito Municipai
Protocolo 372524

il .

Fundão/Es, no dia 02/02/2018,

do Castelo- ES, desenvolve na

- , iICO e reczipmco que
.: ferência ce ªacursps

aferida o'gmização

comparecer ao Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Fundão, iocalizado
na Rua São Jose, nº' 135, Centro,

constituir, atraves de instrumento

tome—se as providências para o

.) oe fnalicisde de

2.1 A candidata convocada deverá

OBJETO: Repasse de recurso
no valor total de R$ 96.000,00

Nesta ética a APAE de Conceição

: colaboração, para

' ".e i
'n':

celebração de termo de fomento

& & iços ce VARRIÇÃO

EDITAL DE convocação
Nº 009/2018

Referência: Concurso Público,

para provimento de caryos

do quadro de servidores
estatutários, normatizado
pelo Edital nº 001/2014,

com homologação do

resultado fina! pubiicada
no 01055 de 20/02/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUND—AO - ES, por meio da

Secretaria Municipal de Gestão
e Recursos Humanos, no uso de

suas atribuições legais, CONVOCA

a candidata nomeada nos termos
do ANEXO UNICO do Decreto

Municipal nº 0901/2016, de
18 de janeiro de 2018, para
tomar posse nos respectivo

solicitar exames complementares

de acordo com a necessidade
de cada caso, hipótese em que

o próprio méclico estabelecerá,

por escrito, o prazo para que
a candidata se apresente para
reavaliação me'ciica munido do(s)

exeme(s) complementar (es)

solicitadots).
3.4 A candidata deverá comparecer

para a inspeção médica com

antecedência mínima de 30 (trinta)

minutos do ho-ário determinado
pelo Departamento de Recursos
Humanos municaos do documento

de identidade original, não sendo
admitida, em nenhuma hipótese, a

entrega parciai cios mesmos.
4 - DA POSSE & oa EXERCÍCIO
4.1 Após ser submetido a inspeção

cargo,. observada as orientações

médica oficial, a candidata
avaliada corno apto, fisica e

prazos e procedimentos
estabelecidos no presente edital.
1 - DAS DISPOSIÇOES

fevereiro de 2018, no prédio da
Prefeitura Muni:ipal de Fundão.

quanto às documentações,

mentalmente tomará posse do
cargo às DBI-ir:; do dia 07 de

PRELIMINARES 4.2 No ato de posse, a
1.1 A convocação da candidata

nom sede nos termos do Decreto nº
017/2018 reger-se-a' pelo presente

Edital, seus anexos e eventuais
retincações.

1.2. Ninguém pode se escusar de

empossada ou seu representante
especialmente constituido para
este fim, formaiizará aceitação
expressa das atribuições, deveres
e responsabilidades inerentes ao
cargo público, com o compromisso

**?DAISA, DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA &

,.

Uma de íºundaçãou MJM/2003 — Desmembramento: 2 I.sº02;"2001 ,,me

CNPJ N 043534781'0001—56 / Flª '“

;“ (“Jªó I
(' :IIRUK: lºf'l «H [“ REV r'fMÉ.NHª ÍXHR'NU ÍNT'HÚE'. I“] ,:ÍDX'ÍH'I Pl RHC 'X MI NEM? XL N" Wir (Jl CÃI'IÍ'S Nªª, '

É “ *a AH RI'M'I IQ r“. XNLÍXNXNHARÍ X. XI.. X- AR rXIK'o'CÚRPÍHPI'Í I“)“.BÍ'. ÍRUS. ÁÍ. V XRKÚIVFÍ'NC'ÍUN “AMI “ É"

WL; .U. (ªle'l) ?“NÍUUH ÁS. B:“, "INC“ II “ºu :,.Xl IRRF Axl zl (NXNX JÍÍHIÃJKIIU23 .?UÍ'Ú— 337 V.“.RE/

_ PLANO DE TRABALHO

.353- 56

:;ASA. m:: 113030 SAO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA—ES , 2018

LIL:-N Tus-: CNPJ
“Iara": CIdade: CER.
lªDªtªs R$494,35. DAPROPONENTE " " ”' "

ªlfª-Éº- DO ID! ISO SÃO JOAQUIM E SANTANA DE ECOPORANGA»: 04,353 ”Simm—»

&: gaãourc (;fãvenida, Rua, Rod.)

ali,—'ª ICIALIND MONÉEIRO, Nº 292 '

E'II'ÍDÍZÉEA SEMI—IORA APARECIDA ECOPDRANGA 29,850 080

53411413 da InsHtuição: Fli-eme Page

& Ione 1 Teiefone Telefone 3

vi:: canzàoidosoaecoporanga©hmmailccm

:755 15.39 (2?) 3755
1580 Agência
(2?) 99»?31 896?
'27,4
NiCor—rente
Banco
IGO-44.592 BANESTES S.A, 0126
mignnmcmão no RESPON—SÁVMEGAL PgLA PRQE'QNENTE

_
'
?04.?9?.557—87
I" l (5 Orgão Cargo: Função:

Inn ANTÓNIO MARIA DA SILVA FILHO CPF: —
.ª' 3% ?49 Expedidor PRESIDENTE PRESIDENTE
SSP

Is.-mª: Cidade; (DE?

.C'-g;gge..3dczur0 (Avenida, Rua, Red.) '
“ali:”: HENRIIÍIIUE FERREIRA, Nº186

'Nª—mo ESPÍRITO SANTO ECOPORANGA 29.850 090

“ene—::ãfane
1
TeIefone
2
Teãefoneã
212“; Eai-3734 85.357 (27) WSS 1580
a_lpngIHCACÁQQO RgSPONgÁng TÉCNICO pªo PROJETO

; i;:í'sNi Lx MARIA MARIANO NIQQLL _

«IN,-ie. de Fom-açâo: É Nº do Registro no Conselho—

,;Iífiªªí
v'IÇO
SOCIAL
%
Pronssionai
'
, _ , ,. _ , _ , _. , [ ÇRESSN? 3650— “t?º Regiãoêã

Im: ' ª Cidade CEP

' J' fª?º? SEN IÚRA APARECIDA EÇQÉQRANGA _ . . , ._29850 000.

mxIçIoTéc NIÇOj , vª

,Xwíç)ià xirª

emm
nº moso são JOAQUIM E SANT'ANA &
Dizia de Fundação; MfOZÍZOOI — Desmelrrixamento: Zl/OZZZÚÚI
CN P.! N“ 94.353,478Í030l—56
l— .“ HRFRHS: I"“SÍT VRT". RHJIMEÉN'I'U ÍNTERNQ. IEE DE UE'IHDAEW PÚBLICA MFB-ianª” N" Quªi”. CMMS Tí"
=“ ?. '? MN.-XR ;ªi U 't. “(HL—ÃNCIA SANÍ'I'ÁRM; .-'sí,'v'.-XRA. tmcrmm DE lãâhiBEiRÚã ALVARÁ DE FEXÚÚXMHEYI'D
! ' "» ".“-"Ii; Clª HTHXHES YI-ltià'í'lªiiw. HAL-XNÇETE ANUAL IRRF ANl.ª.XI._, CNAS Sª'7!U!(LOUZÚZBÉÚUB—Bªl

- 0 twnarinic:c=líi©hotmaii.Com

«eua-"c na do Técnico ªt; Teiefon—endc'; Técnicº 2;
539778 2366 , * “ .. __. ,. _ (_ (27) 3755.15.80 » .

* M&M &

if( —W_—xxxx

i»fvzª—.,,ªí_OR MENSAL SOLICITADO: R$ 9.600,00 (Neve Mil e Seiscentos Reais) ”_,/' F.., ' tx

K “L )

Em 't stóri—cm .:writhante e promissor, & Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana do
.1 'fzrai Jia de Ecoporanga —— ES, fundaêta em 12 de Agosto de 1993, inaugurada nº

&: “Jªl" de outubro de 1995? Data de F uncionamento em 2511OI1995,, situada à Rua

'aar- : Monte-ro, 265, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga -— ES,
' .at«sa-l*r,:tte (2?) iii 755 1580, é uma entidade filantrópica sem fins tucrativos, atende

ij“.- 123 (vinte e oito) idosos nº Município, na faixa etária de 50 (cinquenta) a 101

rm! :) e um) anos deidade, sendo 07 (sete) Mulheres e 21 (vinte e um) Hºmens,
;rabternaaa: de Diabetes, Hipiearteriaà<>ª Deficiente Vi'suat! dificuldades, de vi:—são.

matt-;; ii ), feridas, AVC, Diversos Distúrbios Mentais, Aizheimer, Epilético, C.A., etc,

um! É! (10) dez acamados e um dois cadeirantes, sobrevivendo das
;:mti—t-asratadorigarç—z e benefícios dos idosos & subvenção Sociai através da Prefeitura

_t'àiRiSDEiª de Ecoporanga—ES, para pagamento de Fotha de Pagamento] Encargos

: JtliiEHE (INSS, PIS, FGTS e iRRF), Remédios, Água, Luz,, Telefone, Materiais de
':uvrzs mo imateriais de Curativos! Alimentas. Limpeza, Higiene, Férias, 13º satártox

enàrzs outras despesas, doações & cámpanhas locais.. Existindo (02) duaa vagas
pªra :nmanda de atendimento (sendo 01 masculina e 01 feminina). No seu quadro
i
:

i
i

3

: tºrçrzcionàrins possui: 01 (uma) Coordenadora Administrativa, 01 (uma)
'idêiãat'ºnte Stuncial, 0? (sete) Cuidadores, 02 (duas) Cozinheira, 93 (três)
marinar da Limpeza, 02 (duas) Auxitiar de Lavanderia, 01 (uma) de Auxílio
[criança e Unum) Cuidador em Experiência de Trabalho, totalizando 15
i]! ?. Si.-ªtª

' QNQ

;:AJA
no moso SÃO JOAQUIM E SANT'ANA É,
Data; de Fundação: 14/02Z200t — Desmembramento: Zlf'OZfEOOI
(TN PJ N" 04.353,478/9001-56
R— 4?“ i' “mm |iNí'.s.l'l"l'U. RJ:“.(HMJ'L'N'I'Q) lN'ã'ERNU. Hii Dri-Z Eã'l'iHí.M3>E-Z !*(ÍSBLIíCA MKÍNÍ(.'11*M.. Nº amoras. um; &“ ('

!!!?—“x

. . . _ &; FME.

eu .; .u mxm IJ ª;'s'lUlI,Á36(;1.—XS.le'l';ÃRi.-N;;AX!.R".=%r%-ª.,ª;YX')C(>R?Um' BQ'JMHHIH'JS _uivmferaHª'xcrstrx.x;xizra's'as / Ft.: H x“;

D . Iºl-É.. UH? HD: 9.5 Psífíuçªk'líkç-XS; inisgwcví'í'lí .s'sNtê'sL, IRRF WL; CNAS N'“ THHHUQZUZÃBUM—39. ff OQO )

;; ggLv-gggíodo de: 25I10i1995 à 13/0ª2001; pertenceu ao Mantenedor FUMATRE. XX ª“ ,;

gzífgwjgi de ªfevoresro de 2001 fºi desvmcutada do Mantenedor, cnando sua »w/
; ª;);jsirr; inqlgpcfmdência. possuindo seu próprio CNPJ em 2110212001-

F,:rmr-na em uma área total de 10.006 MZ (Dez: Mii Metro-s Quadrados) e área
(: rm “.:—ida de 36330 MZ (Oitocentos e Cinquenta e Três Metros Quadrados &
& ; rea- Centímetros), em prédio construído com Doações, em terreno pertencente
& ': limas—zana! FUMATRE looai. contendo as seguintes !NSTALAÇÓES:

à ; 04 (quatro) quartos todos com banheiros; 01 Sala de Arquivo, 01 Saia de
p-rar'n';:,straç_ão, 01 sala 'de medicação com banheiro, (11 banheiro para os
?; wareznárioo masculinos, 01 Saia de TV e som usada para reuniões, festas;
c .ssi; 5,5 Celebrações diversas; etc;
& [.:-'ª. 13: 01 (uma) saia para o Serviço'Social com banheiro, (01) quarto individual
: lm banheiro.
& ázzg'íguggg 04 (quatro) quartos todos com banheiros;

g;: 02 ( dois) refeitórios, sendo um para os idosos e o outro para os
;“ -=<;=c:'r';árêos, 0"; (uma) rouparia, (31 (um) banheiro.

£_;:gg;.__ií: 01 (uma) cozinha, O1(uma) dispensa. G1(uma) tavanderia, 61 (uma) área

c me miçosi corredoros 8 varandas em voita do prédio com boa ventiiaçáo e
rr zação.
& 1 A'â'iVíEDADIES DESENVOLVIDAS PELA CASE

! II;—“;;”; PASTÚ RAL; É ceiabrada &] Santa Missa uma vez por mês, sendo preparada

;; :? gastem! da pessoa idosa, também é celebrada missa nas datas festivas“ Natal,

as,-ui; com Sacramento dos doentes, e dos padroeiros São Joaquim e Sant'Ana.
“mºn“

(lá;:- ':“f do idoso também recebe ceieoraçõesfvisímçâo das igrejas Evangélicas.

l àãíflr'jiã; Atualmente é realizada 02 (duas) vezes por semana auía de educação

faina com professor Adiel (voluntário) da Academia Saúde em Movimento,

(É?;prp; «344

090
“©

CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: 14/02/2001 — Desmembramento: 21/02/2001
CNPJ Nº 04.353.478/0001—56
A,;

,”

Flow
|H
& D %.
VIGII
ÃNCI.
SAN”.
&RIA; ALV
ARAIRRF
DO CORPO
Al. & ARA DE FIWCIONAMI “é“? “aº? ,ºct
) &HZÚZ;
lªh-ii”“XLX
Cí- k' XR
"DGES
NEC:
MT“
AS; 'lBAL
XNCFTF,
.WUAL
RNUMDl:
CNBOMBEIROS
”LS Nº 7:010002013'2003-39.
ªih CHSTROS: [ª S'! MT.;VI'O REGIMENIO INTERNO LEI DE (“TH ..?D ADE “381.36 4. MUNIC"?! N“ 906.01". (M D Nª/

" «,
_ TIPO DA DESPESA VALORES """

FMEA/x

; 1.Encargos:

Í INSS, PIS, FGTS, IRRF R$ 9.898,10
2 Daspesas de Custeio:

:? 2.3
(lie-san
(Água)
R$
690,00
2.4
«
Esczelsa
(luz)
R$
gif-5,42
?! 2.62.5
—Teâemar(0!) R$ 228,00
- Material de Consumo em gerei: R$ 3.900,00
5 nigiene, ahmentação & limpeza.

' 2.8 —- Materiais de expediente R$ 240,00
É mma

R$ 15.924,52
, (Quinze Mil, Novecentºs e Vinte e Quatro
Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

14, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

É Janeiro!“ Fevereiro!” Maçons Abril!“ Maio!“ Junho/1a
4

i XXX R$ 9.600,00 R$ 9.60G,00 R$ 9.600,60 R$ 960090 R$ 9.800,08

, Julho!“ Agosto!“ Setembrona Cumuru!“ Novembro!“ Dezembro/1a
R$ *º*-50090 R$ 950090 R$ 9.600,00 R$ 9.000,00 R$ 950000 xxx

&

05“
EEASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Fim:: de Fundacãn' WDZEZOEH « Desmerraãramenm: Zi/OZXZOGI
CN P.] Nª" 04.353.478í0001—56
im iZ-z'íi'êk'iJS: lih'i 331711)“. E!:MIMLNT“ [.N'lTRNU. LEI. DE ?."i'ELIDAIHÍ P(”“le'x't MYKICH'M. Nº “Kit—€)]. CMAS &“
,.“? "É A! N;»XRÃ. ª".“) XJ(.Hl._-D%L'I.=1S.»XN1'?'ARM; MN.-XR$ DUCURPU [)!-Í E'it'D-HÉEIRUS. ;kí.')f')-'xR.-Á DE Ff.ÍNCÉíJKlk—YÉiNi'â>

í ' ". iz; (lili?! lªilª.“ NlªlUA'l'l'x'.»KS; |.%.-XI..L“—C1"ÍÍE Afi-“UNL. IRRF ANEM... CS,-XS NºTHJKODEQUZÉQUULFÃÚ.
%

zac) “we-erito este em que alguns idosas esporadicamente, realizam caminhada com
: 'v idades enemas.

em.

ª,-iiãifêiLILELÇJº—Qm—i Ãº DO OBJETO

ªi:.rªrizwer através dos serviços de proteçâa sociai especiai de aita compiexidade à

'w— 4:—

age—s % idosa. &) autonomia e a melhoria da quaiidade de vida ínciusive nos âmbitos
fifa Banida & Asa-sisténcia Sociai fortaiecendo os víncuios famiiiares & fim de contribuir

sem; :wabiiitaaçáo & reabiiitação das atividades da vida diária por meio da Vigiiâncis
[ »:)c*;;»:>.:aasistencia . Proteção Social. Defesa e Garantia dos &ireitos.

ln

i EªiííRIODO DE VIGÉNCIA

!*

:r i 2918 a dezembro 2018 —— periºdo de 12 (doze)) meses.
321.11 i,;giTiFlCAÇÁo no SERVIÇO

ªzervéugíi de Proteção Sociai Especiai para Pessoas idosas & suas Famiiias.

"'!!f“

*“

via:-:::)uçâo nºiCJGICNAS - Tipificação bos Serviçºs Socioassisienciais. Prºpõe—sia

:)fi wer & qualidade da vida visando exercício da cidadania por meio da vigilância
rh

,fzcizi E'ISSÉSÍGÚCIial, proteção Sociai, defesa e garantia de direitos e cooperação

"!Iziªiií e financeira para aquisição de materiai de consumo em ger-ai e despesa
“fi'i” imcioriários visando a memºria no atendimentº às pessoas idosas.
:.

»ÉTIEJFEÉEÉM

fias-nte pre-jeto articula com o cotidiano favorecendo mudanças na vida prática
d 'Élª-E'l corsiribuindo para autonomia a ressignificação de ações discriminatórias:
"iii“ :airiç'mando—ras em propostas atitudinais que fortaieçam & aceitação baseada na

ii*r".=EL :ção de um ser humano ativo, cujo conhecimento se cºnstrói nas relações
: isif'i' :ss socias.
“vz; faca-"Aços são organizados de forma & oportunizar o exercício da cidadania, &
m

:.;ziz—rªrsmia. integração inclusão e pafiicipação ativa na sociedade. Sendo estes
=ru—i=;1«_.)s articuiadoa com & demais áreas, que garantem a inserção do sujeito cºmo

m

:i,(i

ir ªn %;.ióriCCi SC:—Dial. %
”“",
.-

É

CASA
DO moso sâo JOAQUIM E SANTANA &
Daia de Fundação i4f02f'20ii! - Desmembramento 2 HOL-2001
CNPJ N" 04.353.478/0001—55
:".“le ix“. Ui. "LH! 13! (“Ml .NND Dil! RX!) H! Dl !.HHI).V)EÍ*1ÍSHIL X fiíl- N[CEÉ'AÉ. N“ Emb ".1l, (.*rl, “& “-

'I ? .ª! 'ª. fªil * %) Vi Kill ANC ]. R$ NNII'. *.RI. -:*r 1tl *. ER.—*DUL'URPOi EF. HUMBHRUS XL & XR. 11)? l'l'NLTHJN X—.*.'i_ * «HI
& H. Clª. (HP'H'NNHJVH XS. HALXaNCEL-"fiÍILNí. AE. ERHF.1NÍ.._,U CN. *.SN—“ª' TIUHJKMZUZ.“ ZÚL'B- 39

i;: raideranrzio que o direito de todos os indivíduos aos bens cuiturais, como

e: ii ho possivei de inciusão no meio social, deve ser respeitado
.

*” ,- ai andeniemente das dificuldades ou deficiências apresentadas pelos internos
,-..

ª a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES! vem
mas ser HOIVGHÚG ações visandº à inclusão sonia! e saúde de seus internos. Assim. a

a 55 cio luaso de Ecoporanga—ES deserwoive, programas e projetos;

.._.Í

i :: educat-ivos, diversificados, em parcerias, (Associação Pestaiozzi “Rosa de

1:53?) ra CRAS) objetivando acoiher, encaminhar a acompanhar ações
"**-r: baixadas. que integram em seu contexto os indivíduos. suas familias e os
'N ia da sua convivência.

"º .. Eiª—QQÉM f***x

* a que tis/«eram seus direitos viciados ou que a familia não tenha condiçõas de f? iº **
" Jl ' ls ' sendo que atualmente encontram—se acoiriidos o quantitativo de 28 (write ; O???
C :: mess ;oas idosas

» __Rªny

', !.! . IETI_____31() GERAL

"azªr wifi ici-onar vida digna, em sistema asilar, garamindo plena realização dos direitos:

'Cu— i bases cºmo cidadãos, assima & “Casa (30 idºso são Joaquim e Sant'Ana“ se
:u rem sar uma instituição de longa permanência compaciuada com as diretrizes.

::? iss “:º 19741. de Di de outubrº de 2003, a saber, o 5313?th do idoso. Tendo

aqui: público alvo a terceira idade'e em especiai os idosos em situaçãº 636
«eu. são, com laços famiiiares fragiiizerdcs ou rompidas elou idosos oriundos de

"'-mªil as desfavorecidas economicamente impossibiiitaáas de cuidarem dºs:
"'iEE'u' ns

;; gªtygs ESPECIFIGOS

' envolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de
'..“i'iª-i «; que cºntribuem para a intensificação da dependência;

» “343; unir (: abrigamerito e a segregação dos usuários do serviço, assegurando cl

fre. à convivência famiiiar & comunitária: &( Ç “ 34,34%

(: :SA
DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA &
Data de Fundação: MIOZEZGOi - Desmembramento: 2 UOZJZGOI
CNPJ Nº 04.353,47810001—56
i “< Hii-ug I.:;l;(i'l"i<); mtuu-ximu Miau-Nu LH me ifnunmr Pttuiicfx MiíNiCIE'Ai. x via:—m, (mais &!
f :! ' :. Ai,“. Aii .A UA “»" IUÍTÁÃXCK A. S.RNl'i'ÁRlzL ;UÁÃARÁ Di.) Ú )RPU Ill-l BilºMl'i-EIRLR-ã. A! NARA. Dãº. lºi Nim “Rªdclíiãi “?
'n *.il'í'. (HRT l?“ 313 NF.!IL-“x'Í—ÍW—XS; HALÁNCIS'I'E ANL'AL. fRRF .«RNLZKL. CNAS N'“ TIGWÁKJZUZÃ“Bmw—«39

Fªíiíl—"I'íO'ifef acessos e benefícios, programas de transferência de renda e outros

» em as Socioassisienciais, das demais poiiticas púbiicas setoriais e de Sistema
;— “35 ':si'antia de Direitos;

ir ': iiipanhar :: deslocamentoi viabilizar o desenvoívimento do usuário e o acessº

iíã'X-ÃÇOS básicos, tais como: bancos., mercados. farmácias, etc.. conforme» «,,-Hx

"»::-i
'
aii
f-ucfªadeS,
,
_,“
?
mº
“&
=: :::—i Mimar, vaiorizar & desenvoiver habiiidades &: competências. Ugº”,

- ileai :ertar & «criatividade, a iniciativa, & responsabiiiáade. & discipiiria & o respeitº “m “Jc ..f
' asi. : “tro.

Em; figurar espaço para atividades esportivas, recreaativas.
v-Í'fiíªf'lãÍDÍÍÍZElf'í, desinibir e desenvolver a capacidade criativa, a comunicação, a
in,

izn :ssâo, diminuição da ansiedade, flexibiiidade. espontaneidade.

'Já-'s: envolver a expressão verbai, construção textual. relacionamento com o outra

(_

: .:: alega.
?ª - :: iagar o r»:;—speito as diferenças e 0 convívio sºcial“
r' eleger vi:—ecuios familiares.
.|

ºwn

“(ª ...ª iiéãmêi

Sib ':Ei uzgénwa de 100% do púbiico aivo com execução dos objetivos em
.:» 559“ Armador-3 de forma a proporcionar bons resuiâadºs.

. .IÇrãº de oficinas capazes de cumprir os obie'iàvos propostos bem comº manter

sa ».aiizaçêc dos idosos na instituição de ionga permanência e seus espaços de
vio social em suas diversidades
, :; ”j; glãMA'LWA DE DESPESAS

fi if: Lmaíiva de valores abaixo descrita refere—se apenas às despesa &: serem

* =,: eu :E—êdas corri. o Recurso que advém do Termo de Fomento! as demais, tais comet

" zi - ';. 45 com foiha de pagamento e outras despesas decorrentes mensalmente, são
x_i =1i .; das alravés dos Benefícios e Aposentadolrzias dºs Idosos“

I

CASA..
DO IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA &
!]:th de Fundação: MIM/2002 _ Desmembramento: 21/62/2001
CN PJ Nº 04.353.478I0001-56 Í/f—T'ax
ras “
l'líf'l ABT-H.);
iÉI'IÚÍMEYEU ÍVN'Y'ERNU. Url DE l.?!xll..llfhiá)lºí
PIA-'BUCA A-HªNECHK-Ál. N ;“.VÁRADÉ
“NWN”: (ÍMÃS
'/ .: E
l"rf.
ºl!STHUH.
“113“.Ã'3'3ÁHA
X'EGÍI.:DC(JI:XSANTI'.»1RIA:.ºXI,-VARA
DÓ CÚRPODEI'K)?«ÍBI€IRUS.
lllíNÇli'IWMxll-ÇX'
Í" ;

' 'º. ? Hi“. (.“iiR'iÍlFlflííE NIÉ(5.-X']'ÍYAS: HUN—XNFE'ÍE ºvªl-U., HER? .*L'x'l AL. CNAS Nº ?IflILl'íllilíJZE'EÉlíJR—H. ' "
L;,

'llã— DecgggrzAçÃo Do RESPONSÁVEL TÉCNICO:

,.

“n“—x fªlªnçíf/

l

I
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:

1

l

º-a

3 l.,

í

:º.=-c,:laro para os devidos fins que & proposia técnica apresentada será executada;
-:: “forma aºs normativas da Política de Assistência Social.

Ecoporanga ES. 08 de novembro de 201?

º o MM «.

, ...-J
&WWW
'ª . , .
Sônia Mãria
miªmi;o.«.»

,!

DRESS/ES N 3650 “&;wame

F'ifãºvingClJMªtAÇÃO DC) REPRESENTANTE LEGAL DA OSC:
l

Tl sºalho. ª

QM: qualidade de Representante Legal da Organização da Sociedade Civil, Casa doi
ªiªdzfl'lâº Sãº Joaquim e SanlªAna de Ecoporanga, declaro para os devidos fins junto ací
llºfiunlcípio para efeito sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou?
Lºgº.º.uag;.âo de;: inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade daí
F..—“fºglzzministração Pública Federal e Municipal, que impeça a transferência de recursos;,

1 arandos; de Dotações consignadas no Orçamento do Município, na forma do Plano del
Ecoporanga-— ES. 08 de novembro de 201?

m

% º? E" :» ."? É O

gif ggglg'ggxçâqgam Anwmsmgçâo mUNlClPAL
ll. qualidade de Gestor da Política de Assistência Social do Município cie Ecoporanga É
Eri-ã,
apregºa o presente Plano de Trabalho. '

l

i

Ecoporanga ES, de de 2017.
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Secretária Municipal de Assistência Social iº

CASA no IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de thdaçâo: 14/021200] - Iksmetnbrmuento: 21/02/2001 - CNP] N“ 04.353.478/0001-56

REGISTROS: ESTATUTO; REGIMENTO INTERNO, LEI DE mtuume PÚBLICA MUNICIPAL. Nº 906/01; CMAS Nº nozroz;
ALVARÁ DA VIGILÃNCIA S.<kNI'l'.ÁR1A; EU,.VARÁ no com DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA mm;.
CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL, 111%.“th CNAS Nº melanoma.-200339,

RELATÓRIO DE execução DO OBJETO
1 — Do cumprimento da Execução Financeira
Em relação ao termo de colaboração (fomento) nº 0012018, firmado entre o
Município de EcoporangaIES e a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana por

intermédio da Secretaria Municipat de Assistência Social, cujo objeto e
Cooperação técnica visando custeio do serviço especializado para Pessoas
Idosas, objetivando o pagamento dos encargos dos Funcionários (PIS, iNSS,
FGTS e lRRF) Água, Luz, Telefone, Materiai de Consumo em geral (Higiene,
Alimentação e Limpeza), Materiais de Expediente, bem como outras despesas

de manutenção necessárias ao pleno atendimento dos usuários desta
Entidade, foi recebido o valor de R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais)
sem rendimentos de aplicação financeira, referente a Segunda Parcele, tendo
sido concluído o objeto pactuado em sua totalidade.

Foi pago por esta Entidade () valor de R$ 10.636,05 (Dez Mil, Seiscentos e
Trinta e Seis Reais e Cinco Centavos), restando o valor de R$ 85,29 (Oitenta
e Cinco Reais e Vinte e Nove 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 aloançados

Os resultados estão sendo aicançados em conformidade com o Plano de

Trabatho.

Rua Idalino Monteiro, nº 205 « Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tei: (27) 3755 1580 —— e-maii:

CASA
Do IDOSO sÃo JOAQUIM E SANT'ANA Gr)
Data de Fundação: 14/02/2001 - Deanambramento: ZINE/2001 - CNPJ Nºm.353.47810001—56
REGISTROS: ESTATUTO. REGWENTO INTERNO," LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N“ 906/01; CMAS Nº 00302;
ALVARÁ DA VIGíLÁNCiA SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FLNCION.—mlEN'l'(J DA PME;
CERTIDÓES NEGATIVAS-. BALANCETE ANUAL, IRRF ANUAL CNAS Nº “amenizam/200349.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS — 2ª PARCELA TERMO FOMENTO Nº 001I18

TIPO VALOR DATA

GPS COMP.04I18 R$ 7.494,11 28I06I2018
FGTS COMP. 04/18 R$ 1.772,50 28!06/2018

' DARF PER. APUR. 04/18 e 05/18 R$ 456,43 28/06/2018

OI FIXO REF. MAIOHB R$ 206,12 ' , 28I0612018
EDP ENERGSA COMPDSHB R$ 706,89 2810612018
xfm-

Ecoporanga/ES, 09 de Julho de 2018 F &, ._J MJ
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Rua ldalino Monteiro, nª 205 —— Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalES
Tel: (27) 3755 1580 -— e—mail:

09%

CASA
DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA ©
Data de Fundação: lá?/OMM] - Desmembramento: MIM/2001 - CNPJ Nº(l4353.478/0001-56
REGISTROS: ESTATUTO: REGIMENTO INTERNO. LEI DE UTILIDADE PÚBLICA M'UNICIPAL N“ 90601; CMAS N“ 00202;
ALVARA DA VIGILANCIA SALNITÁRIA; AI..”II'ARÁ no CORPO DE BOMBEIROS. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO OA PME-, » "'"—““x

CERTlDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL IRRF ANUAL, CNAS Nº 710l0.0(l2013."2003-39. .“, [. ._., ,») ' .“

] ..») ?

€ O (A.,. Ú
'!

RELAÇÃO DE RECEITA E DESPESA DE TERMO DE FOMENTO 2ª PARCELA ª“
Xx »._____
Fiªt.—x,”,
..-

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$ 0,59 ' GPS(Cheque 000995) R$ 7.494,11
Dev. Juros e Muita R$ 1.120,78 FGTS (Cheque 000896) R$ 1.772,50
Transf. 02457158 R$ 9.600,00 DARF (Cheque 000894) R$ 459,43
OI FIXO (Cheque 097) = R$ 209,12

EDP - ENERGIA

, (Cheque 000898) R$ 706'89

TOTAL: R$ 10.721,34 TOTAL: ' R$ 10.635,05
' rangalES, 09 de Julho de 2018

ANTONIO MA Ã ILVA FILHO BRUNO NOGUEIRA SOARE

& Contador CRC nº18053/0

Lei Federal nº 1301912014 alterada pela Lei Federal— nº 13.204I2015 Artigo 45 ! e II

Rua Idalino Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 — e—mail:

098
CASA DO IDOSO sÃo JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: 14/02/2001- Iksmembranmun: 21/02/2001- CNPJ Nº 04. 3534781000] -56

03

REGIS ':I'ROS E'STAHMTO REGIMENTO INT-li RNO. LEI DE E FUND. XDE PUB! ICA MUNIClP—Xl N" 906 01;CM—XS Nº 002 02:
A1. V ARÁ DA “(1113101313 S XNÍT XRÍ. ºu; AI. V AR. 11 DO CORPO DF. 1%)MHFIROS âI V ÁR. 1. DF FUNCION d«Mí-'.N'TO DA PM.!
CE RTÍDÓF S NEC: XT IV AS; E &LANCHTE ANUAL IRRF ANU ”XL CNAS N“ 71010. 002023 '2003— 39.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PARCELA
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE FOMENTO

MÉS ANO PARCELA CONCEDENTE DATA DEPOSITO Nº TERMO

Março 2018 Segunda PME 2070672018 00112018
ENTIDADE: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

Ecoporanga—ES
.
"fªx.
CEP: 29850-000 FONE: (27) 3755-1500 ; ! F15515
ENDEREÇO: Rua: Idalino Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida,

RESPONSÁVEL: Antonio Maria da Silva Filho 1

CPF: 7047975570? VALOR: R$ 0.000,00 Xl“;
DOCUMENTOS

Nº TRANSFERENCIA ªªª? DATA RECEÉÉENTO PAGAEÍNTOS

Sàldo Anterior - R$ 0,50

Dev. Multas e Juros — 07/06/2018 R$ 1.120,78

02457158 -— 20/06/2018 R$ 9.000,00
GPS (Cheque 000395) 2870612018 _ R$ 7.494,11
, FGTS (Cheque 000896) 28/06/2018 _ R$1.772,50
DARF (Cheque 000004) 2000/2010 _ R$ 450,43

O. an0 (Cheque 000007) 20002010 - R$ 206.12

EDP _ ENERGIA (Cheque 000898) 28/06/2018 - R$ 706.89
SALDO PARA O MÉS SEGUINTE R$ 05,29

%LDO A DEVOLVER 0,00 -—
“ªrme Nogueira Soare,
Contador

CPF 704.797.557-87

CRCIES 18053/0

Lei Federal nº 1301912014 alterada pela Lei Federal nº 1320412015 Artigo 45 1 e |!
Rua Idalina Monteiro nº 205— Bairro Nossa Senhora Aparecida— EcoporangaJES
Tel 1271 3755 1580— e—mail

,,ng

CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA

%)

Data de Flmdação: I4/02!200I « Dasmemhramcnm: 21/02/2901 - CNPJ N“ 04.353.478!0001-56

REGISTROS: ESTATLI'I'O: REGIMENTO INT ERNC), LEI DE I,,I'I'ILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N“ 906!()1; CMAS Nº 002/02;
ALVARÁ DA VIGILÁNCIA SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME;
CER'I'IDÓES NEGATIVA—XS; BALANCETE ANUAL. IRRF :'INUAL, CNAS Nº 7l0l0.002033!1003-39.

fr /—ª_“'ª-._ &
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO —— Periodo 07106 a 03:07l1á ªãaç

Cheque Data Discriminação Crédito Débito Saldo
Número

Saida
Anterior
R$
0,56
07I06 Dev. Juros e Multas R$ 1.120,78 R$ 1.121 ,34

20/06 Repasse PME * R$ 9.600,00 R$ 10.721 ,34

000895 28106 GPS , R$ 7.494,11“, R$ “322723
000896 28106 FGTS R$ 1.772,50 R$ 1.454,73

000894 28106 DARF R$ 456,43 R$ 998,30
000897 28/06 OI FIXO R$ 206,12 R$ 792,18
000898 ' 28/06 EDP —— ENERGIA , R$ 706,89 _; R$ 85,29

SALDO FINAL R$ 85,29

Ecoporanga/ES, 09 de Julho de 2018

Antonio M ri.“

' Silva Filho

P & [dente

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

:

_,)?-

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES “*

******+ª+*********f*i**f****?tf****i***1fii+út+t
BANESTES S/A - AG 0120 - ECOPORANGA
PERIODO: MES JUNHO/2018
CQNTA

10 . 041! . 592

(CQNTA CORRENTE)

(ELIETE: CASA DO I 5 JOAQUIM E SANT AND.
DD,” MM

HISTORICO DOCI'G
SALDO ANTERIOR

07/06
09/06

20/06
28/06

DEP. CHQ, O]. DIA 120

S A L D O ...........

LIBÉR. DEP. BLOQUEADO

S ALDO .....

D,56

1.1zc,vs+
0,55
1.120,79
1.121,34

CREDITO TEF 02457158

9.600,00 »—

CHEQUE NUMERO 000895

10.721,34
7.494.11- ...-

CHEQUE NUMERO 090896

1.772,50- ”

CHEQUE PRIMEIRO 050894

456'43'_V

CHEQUE NUMERO 000897

205,12—'

CHEQUE NUMERO 000898

705,89-

S ALDD ..........

PALDO CONTA CORRENTE

**

LANc./SALDO

85,29

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/07/7018 - 08:19
*****ii*itt*****?***TT*****v*****?**************
SORTEIO EANESCAP DO DIA 23/06/2018
NUMERQ CÚWPLADOZ 181312

* SERVICO DE EXTRATOS msm *
******v***ú'i'****"kª'ir'ki'*****1't'kf**rif*****i'1'***1**
BANESTES s/A ,, AG 0130 — ECOPORANGA

pararam: MES JULHQ/ZDIB

CONTA : 103443592 (CONTA mmm)
(Il-IM“. CASA DQ I S JOAQUIM E SANT ANA

EID/MM HISTORICO DOCTDO LANG . [SMEC

SEM MWIMENTO NÇ' PERIÓDQ

SALDG CONTA CORRENTE 85,29
** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 02/07 ““'
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENTC'IA **

DATA E HORA: 03/07/2018 * 08:19
ann-*****-f**fi-«H-H-«rn-wf-n-á-i-ti-mrwrtrhn—i-vfi—iwr-rrfwrrrw

SORTEIO BANESÇ'BE' DO DIA 23/06/2018
NUMERO CONTWPLADO; 181312

.. «E

%)<p

_ 3 . CÓDIGO DE 2100 ?

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - [NSS

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCXARIA - SRP 4 - COMPETÉNCIA 041201 8 33

& « GUIA
PREVIDENCIA04.353,478/0001—56
SOCIAL — GPS É
"ªmº"“
*º*-"“ªDA
5 JDENTIFICAQOR
%

I . NOME
ou RAZÃO'SDCIAL/
FONE!DºENDEREÇO
351
CNPJ
04.353.4TSIODU1—56
6
VALOR
INSS
6.209,05
%
CASA
DO
IDOSO
SAO
JOAQUIM
E
SANT'ANA
a”.-.:
R IDALINO MONTEIRO 205 7 _ :?

:T:

ECOPORANGA
ES
53
CEP
29850-000
3
.
ª.“:
2 - VENCIMENTO 9 _ VALOR OUTRAS zª

*

É

(Uso exclusivo INSS) 28/06/2018 ENTIDADES 1 28506 &

“ª'“

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de vnior inferior no 10 ' ATMÍMULTA E '] _039l43 É

esnpuiado em resoluçãº publicada pelo INSS. A receita que resultar vaiar inferior deverá JUROS =,
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Aprovado pela Ibi/RFB nº 7361200?

, PERÍODODA
DE FAZENDA
APURAÇÃOºª 30/04/2010
MINISTERIO

2.000)

DARF
8301
”à“:
, 05 NOME
NÚMEROI DE
REFERENClA
;";
01
TELEFONE
-' 23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO no CPF ou CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federals 04'353'478/0001'56 33

04 CÓDIGO DA RECEiTA ;;

(27) 37551580 25/05/2018 5

CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA 06 DAM DE VENCIMENTO ;:

PIS 04/2018 07 VALOR DO PRINCIPAL '

221 ,56 :

DARF válido para pagamento até 2810612018 08 VALOR DA MULTA .“

Domicíllo tributário do contribuinte; 23'39 .

EººPºRANGA
09RASURAS
VALOR
nos JUROS
E / ou2,215?
M,,
N Ãº RECEBER COM
ENCARGOS
DL —1.025!69
Aula Atendimento Veraáo 5,3036554! - Opção 1 - DLL versao 1.4 ' 1D VALOR TOTAL 247 16%
1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1' e 2' vias) %

cortar nesla Ilnha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros
ou ano do periodo de apuração elou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.
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Aprovado
poll INIRFB nª TJGIZDW 2' Via &
:» MINISTERIO DA FAZENDA ºª PER ººººEAPURAºÃº 31/05/2018

DARF
8301
ª
(27) 37551580 25/06/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO no CPF ou CNPJ

— «ªº Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04'353'47810001'56

&

04 CÓDIGO DA RECEITA E'

01 NOMEITELEFONE

05 NÚMERO DE REFERENCIA ;?
?.

CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA 06 DATA DE VENCIMENTO

PIS 05/2018 e 13“ 1ª Parc 07 VALOR no PRINCIPAL

234,87

Domicilio
tributário do contribuinte: 2:32
EººPºRANGA 09 VALOR nos JUROS E I ou
DARF válido para pagamento até 2810612018 08 VALOR DA MULTA

NÃO RECEBER com RASURAS ªfªºªªººª º'- ' ”ºª/ªª º'ºº
Aula Atendimento Versão 530665641 - opção 1 - DLL versão 1.4 10 VALOR TOTAL 2 37 1 9
1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2. vIas)
1333129180 81.136 HRBXHHHHHKHZE?,1

amar neste "nha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros
ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.
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CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA Q

Dam de Fundação:
14/0912001
- _Iksrnemtxamento:
21/02/2001
CNPJ
NºCMAS
04.353.478/0001-56
REGISTROS: ESTATUTO;
REGIMENTO
INTERNO. LEI
DE UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL- N“
906/01;
Nº 002/02;
ALVARÁ DA “animam SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS. AINARÁ DE “molestar-mmo DA PME;
CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL. mmº ANU.-u_., CNAS Nº 71010.002023/2003-39.

JUSTIFICATIVA

Considerando que a segunda parcela do Termo de Fomento nº 001l18 firmado
entre a Casa do ldoso São Joaquim e Sant'Ana em 06 de fevereiro de 2018 só
veio a ser depositada em Conta Corrente em 20 de junho do corrente ano,

Considerando que houve Saldo e Devolução de Juros e Multas na Conta Corrente
desta Entidade, os quais seguem discriminados no Relatório de Execução Financeira
por Parcela,

Considerando que alguns Encargos Trabalhistas ja' se encontravam vencidos,
acarretando multas e juros,
É que informamos que o pagamento referente e “Multas e Juros” foi realizado a
parte com Recurso Próprio, cópia de cheque em anexo.

EcoporangaiES, 09 de Julho de 2018 rf'ªªxm
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

"ª": " “mmc-:º COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTUM

É ? 1011101436 CADASTRAL 2510 RBM
T1 fSARIAL

: _º Fiª masc SAO JOAQUIM E SANTANA
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BILL !iiL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Içlaa irmão NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
A11VA DA UNIAO

Mm w». (:ASA na 1005!) SAO JOAQUIM E SANT'ANA

(SMF-“ii: ii4.353.47t3l0001-56 ;

ze nido o direito da a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

,, :' u-ibiiidade cio sujeito passivo acima identiiioado que vierem a ser apuradas, é certificado que
r ? :I =»: I:;tam pendências em seu nome, relativas 3 créditos tributários administrados pela Secretaria

(: ',.»a uma Fecierai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Fªm: II alona—Gans" da Fazenda Nacional (PGFN).

Eír-tie ::: r :idâo é válida para o estabeiecimenio matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
iai-:* óIgãos e— fundos púbiicos da administração direta a ele vinculados. Refere—se a situação do
srie o massivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange indusive as contribuições sociais previstas
r us. -. ÍL mas 'a' a '(i' do parágrafo único do ani. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A a» 5!“ ação ciesm certidão está condicionada à veriflcação de sua autenticidade na internet, nos
E='-:|' ; ri :.Js <hitp:h'rfb.gov.br> ou <http:llwww.pgi'n.gov.br>.

(tª.“ ni :]: :: emitida Eilratuitamenie com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21012014.
Ei: ni :tl às 15:08:33 do dia 18/01/2018 <hora e data de Brasilia:—.
i“.- Iiix : EEI I“ é 1 "!*/13712201 &.

("aid ;)l de control-e da cenidão: COTA.2A4A.B71C.5905
(.; 1.3 a :p ter rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta & Prepªrªr para
páginª
i m p re são ', ,rsª-xx
Fbª—Jºá?! i
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JUS T ZZ CA DQ T RABALHÚ

CERTIDÃO NEGAEIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.353,478/0001—56

Ce úídão nº: 150262771/2018

Expediçãot 16/95/2018, às 11:57:22
“a_idade: 11/11/2018 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
da sua expedição-

(,Ilfí-ttificra-se que casa DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
(à,353.473f0001—56, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Traoalhistas.

Certidão omitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Tr balho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
La Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Pr balho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Trzbunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição,

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
& podos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

L aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http:/]www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

mmmçiin montamos
No Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

neuessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

:cwrdos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

'nsolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, &

:mmiumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
.:.: _n ng |_, (1.

Lo axeoução de acordos firmados perante o Ministério Público do
raoalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

,à'w'ri Lª. ' ZT riª JLC—r .*: e:! 3333131, jlx-',Jn

elfº
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda
Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública. Estadual - MODE
Certidão Nº 2018245175

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 04.353_478/0001-56

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o
portador do Cadastro de Pessoa Juridica acima especiíicado, 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 Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090—
R, de 255 de outubro de 2002.
Certidão emitida em 16/05/2018, válida até 14/08/2018.
A. autenticidade deste docu'mento poderá ser confirmada via internet
por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da

Receita Estadual. _,_.____

Vitória, 16 de Maio de 2018. » U “7
Autenticação eletrônica: 0DA72.C124.09DFB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

. Secretaria MunicipalSetor
dedeFinanças
Tributa ão

CERTIDÃO NEGATIVA DE D ITOS FISCAIS

CERTDÃO. 20180000918
C“]º %,IIÍFICO: Paim os devidos Fins que:

“CHEIA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA
ªíkwi ímnen'ie Lnozrito sob o CNPJ nº. 04.353.478f0001—56 .

garoa-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar
itos que venham ser apurados pqsàeriormente à expedição desta Certidão, que
:, — ., .orram descumprimento de disposição, concernentes à incidência e lançamentos de
L: irrííªeutos.

Chave de validação da certidão: 20180000918
V::âielade ao dia:

Emitida Terça—Feira. 5 de Junho de 2018

É;,“ 5); é nção: Qaalqmr rasura ou anemia mvalídará este documento.

04/07l2018

https:!lwww.sifge.caixagov.briEmpresa/CrflCri/FQBCFSImprimirPapel.asp

CAIXA

mmm: venue

BAIXA ECONÓMiCA FEDE RAL.

, Certificado de Regularidade do FGTS -— CRF
Inscrição: 0435347810001-56

Razão Social: CASA 00 100st sm JOAQUIM & SANT ANA
Endereço: RUA IDALINO MONTEIRO 205 ! CENTRO ! ECOPORANGA [ ES ] 29850º
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,

da Lei 8.036, de 11 de maio de 19—90, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra—se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -— FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer

débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validªde: 18/05/2018 a 17/07/2018
Certificação Número: 2018061810574290423879
Informação obtida em 04/07/2018, às 09:28:34.

: A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site cia Caixa: '—
www.caixa.gov.br
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?rejêitura dia (Ecoporanga

Estado Jo Espírito Santo
Encanúnhe-se ao Setor de Social para providencias legais.

Ecoporanga 10 de Julho 2018 ,. .
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PRHffEITURA M UNICIPAL DE ÍEZCQPORANGA

ESTADO DO ESPIRWO SANTO
COMISSAO DF. MONITORAMENTO E. A VA] .IAÇAO DAS PARCERIAS
HR Afi/XDAS COM AS ORGANIZAÇOES DA S()C'HQ£1.)ADE CIVEL.
Pf-XRÍÉÍC'LÉR IªRizS i'AÇÍiXL) Dii CONTAS

ParecerHina/3018
Assunto: Pramção de (“nm;-is" por Parcela da Casa do iLiUSU São Joaquim (: SanLAim.
Termo da: lºfmwzisii: (HIM DOIS,
Parcela: 2“ ;"flll'kftiãl.

Apm iumliw da Ducumcníaçãm cnlrcguc pela (Susa do [desu São Joaquim Sant

Ana. referente à execuçãu da segunda parcela. do termo de [lamento, firmado entre a
Secretaria ?xªíuniciifiui dc _.f'krçsislência Súcial diª: Ecoporanga c;“. a Casa do Idoso São
.ímiiquim «: ÍWiiiHK-Xlilê . (.)iªisci'x'u—Sc que u entidade pnguu cum recursos próprios O
pugaimcnm «:: iwan «: multas já mucidzisi assim wma) sugere (: lcrmu de 111111ch C a lei

lbdcraí iluiª) é): iii.:uixm uma a «LM/ªlliiilçflk? (iii Cmmissfm de Cª./hmmramento &
clocumcmuçím aipz'cscnâudu :sugcrc que a Entidade executa o surviçu de acordo com as
icguiiçlzidçs '.iL! ih'il pw" tªSHC mulivu i'ccomcmlwnm a upnwuçâo de contas; e por Fim
SLlhÍHCiClHL')—ÉLI para ser upwciudii c pastel-iurinenic x-fumu'u pciu (luna—lho Municipal de
.f-XSráif—ilúlk'ial Hucicii.

Nada: mais havcndi) & Hifi" [ralada me: despcço com as cautelas de praxe. «: as
hini'ricni.ià_;cnr—L aii-c L'I'i'iiitfl.

izwpuruiagu-ES 13 de .i'uihu de 2018.

)

. à Ultiã iª.-i;,uiiuza

Pl'CbíikiCÍHíªÍ LF;: Iglu-niis—zrsõiª- Lix: :nuniluraimcnw c àMªtiiiLiÇÉiU Liillí p.:iruux'izls Iii-mudas com as
Ul'gíàliikfálg'õk'» Lili ê—Lni'iuiiuic civii. Port. 174/3017
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PREFEITURA MLJNICIPAJLDE ECOPORANGA —— ES

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCiAL

Resolução nº 019/2018

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Municipio de
Ecoporanga. Estado do Espirito Santo, com base na Lei Municipal nº 721/1996
e alterações. usando de suas atribuições legais e,
Considerando a prestação cie contas mensal do termo de fomento 001/2018,
referente à segunda parcela no valor de R$ 9.600,00 ( nove roll e seiscentos
reais) referente ao custeio dos serviços especializado para pessoas idosas da
Casa do idoso São Joaquim Sant'Ana.( Conforme ota nº106/2018 datada no
dia 12/07/2018.

Resolve:

Artigo ”lº. Aprovar por unaminidade a Prestação de contas da Casa do
Idoso São Joaou'm Sant'Ana. Atestamos e aprovamos sua regularidade.

Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3ª. Revogam-se as disposições em contrário.

Ecoporanga —— ES, 12 de Julho de 2018

SRN—__]. "“ ' ..,,Í

Gilmar He in me Qoedevez
Presidenle cl : Conselho Municipal de Assistência Social
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«x'rezeprA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
i» "r; r,;r : . 5. I?. 353.4? '; 8.

UESPAC "[ () A "M | N iii—Vl" RAT! VO

::.i- «guinze processo refere ao Termo de fomento GCM/”2018

, ª a rg: custeio do serviço especializado para pessoas idosas). e a
ã. «w c::crmaas referente à segunda parcela no valor de R$ 9.600,00 de

' “; iª" ? «" idoso Joaquim & Serif Ana Ecoporanga-ES, conforme
« fi : «, », mau;-ms das despesas anexas ao processo aprevam a
:: i;." ae =;— , ,i'—r,_:».,_ rie gentes e encaminhamos para o setor Finanças para as
“iz.“ek m'a & .Íív":5'ii'lê€iíã.

Ecoporanga-ES, 12 de Julho de 2018.

Adenir Ferre" a iva Bom Jesus
t—na interina Municipal de Assistência Social
Decreto de nº 6.349/2018.

MiNiSTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTTDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ªos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA
CNPJ: 04.353.47810001—55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e 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 &
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 órgãcs 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
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 internet. nos
endereços <http://rib.gcv.br> ou <httpzllwww,.pgfn.gcv.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBJPGFN nº 1.751, de 31012014.
Emitida às 09:08:38 de dia 23/0?!2018 <hora e data de Brasilia:—.
Válida até 19/01/2019.
Código de controle da certidão: 30DF.F946,8300.C?07
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Page l of]
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CAI“ A

CAiXA ECONÓMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade de FGTS — CRF
Inscrição: 04353478/0001-56

Razão SOCÍa|:CASA DO 10050 SAO JOAQUIM E SANT ANA
Endereço: RUA IDALINO MONTEIRO 2051 CENTRO] ECGPORANGA/ ES/
29850—000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que the confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta

data, a empresa acima identificada encontra-se em situação ,
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço —
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de .

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos ,
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/07/2018 a 05/08/2018
Certificação Número: 201807071 1530158984710
Informação obtida em 23/07/2018, às 09:04:21,

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:i'fwww.sifgeeaixa.gov.br/Empresa/CríifCrf/FgeCFSlmprimirPapel .asp 23/07/2018

PREFEITURA MUN ICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaría M unicípal de Finanças
Ao: Sr.. Elias Dal'CoI

DD. Prefeito Municipal

Processo nº 3894/2018
Empenho nº 0910/2018
Termo de Fomento nº 001/2018
Liquidação nº 2128/2018
Objeto: Prestação de Contas da 2ª parcela

DESPACHO ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO

O Termo de Fomento trata de um repasse mensal à CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E
SANT'ANA DE ECOPORANGA - ES no valor de R$ 9.600,00 (nove mii e seiscentos reais)

referente à SEGUNDA 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 Municipal de
Assistência Social a Senhora Adenir Ferreira da Silva Bom Jesus, conforme despachos
administrativos juntados aos autos do Processo nº 3894/2018, e após a devida verificação da
documentação inerente aos pagamentos os quais acham devidamente comprovados, Aprova
também a respectiva prestação de contas referente à SEGUNDA parcela, repassada no dia
20/06/2018 no valor de R$ 9.600,00 (nove mit e seiscentos reais), tendo um saldo anterior de
R$ 1.121,34 (Hum mil e cento e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), junto com a
devoiuçâo de multas e juros de encargos trabalhistas, e qual teve um gasto com as despesas

no valor de R$ 10.636,05 (dez mil e seiscentos e trinta e seis reais e cinco centavos), foi
pago as despesas mencionadas acima, finalizando a conta com o saldo final no valor de R$
85,29 (Oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Considerando as decisões tomadas pelas instâncias para fiscalização das prestações de
contas, REGl—STRAMOS a liquida ao da parcela de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais),

referente ao repasse da SEG ' IA pa ela, do Termo . - elaboração nº 001/2018.
Em anexo:

Rua Suelon Días Mendonça — Centro —“Ecoporang -E.S', CEP.: 29850000
Telefone: (“0xe?) 3755-2918 — EMAIL: pme gf©hofmai£com

PREFEITURA MUN ICIPAL DE ECOPORAN GA ª
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças
- Processo Nº 3894/2018 - 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 0624/2018 —- Requerendo ao repasse para a "CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM
E SANT'ANA DE ECOPORANGA - ES". Em conformidade com o requerido, bem como, o

Termo de Fomento PME/CASA DO IDOSO 001/2018, sugerimos encaminhamento para

tesouraria ara rooeder a Transferência do recurso referente à TERCEIRA arceia de
2018, no valor de R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).

Ecoporanga-ES, 27 de Juiho de 2018.

Encaminhe-se & tesouraria para pagamento.
Ecoporanga-ES, 27 de .Julho de 2018.

ELIAS DAL COL

Prefeito Municipal
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