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CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA &
Data de Frmdação: MRE/2001 - Dcsmcmbrarmnto: 21/02/200i - CNPJ Nº 04.351478/(“31-56

REGISTROS: ESTATUTO; REGIMENTO mmo. LEI DE tmumm meme.-a. memory.—u Nº 906/01; CMAS Nº oozroz;
ALVARÁ DA VIGILÃNCIA SANI'I'ÁRJA; ALVARÁ Do CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME;

cmrroõzas NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL nuas Ammª, CNAS Nº vlomnozonxzoos-sy.

OF . CISJS. Nº 04212018. Ecoporanga —- ES, 31 de Outubro de 2018

Ao: Exmo. Sr. ELIAS DAL con. Dªº 3
DD. Prefeito Municipal de Ecoporanga—ES “bu

Exmo. Sr. Prefeito,

A Casa do Idoso São Joaquim e SantªAna de EcoporangaiES inscrita no CNPJ sob

Nº 04.353.478I0001-56, encaminha, para apreciação de Vossa Excelência, a

prestação de contas mensat do Termo de Fomento Nº 001/2018, referente a 5ª

PARCELA no valor de R$ 9.600,00 (Nove Mit e Seiscentos Reais) referente ao

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

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

que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à 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,

Atenciosas Saudações.
'wmeI—n

. DASILVAFI'EHU Encerreg/udo
, residente

Rua tdetino Monteiro, nº 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalEs
Tel: (27) 3755 1580 —- e—mait:



CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fmdação: 1410213001 — Desmembramento: ill/0212001 - CHE] NºMBSZA'TSIGml—Sõ

REGISTROS: ESTATUTO; REGIMENTO INTERNO. LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 9061011 CMAS Nº OGUM:
ALVARÁ DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME;
CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL. IRRF ANUAL, CNAS Nº 710 l0.0020?3n'2003-39.

PRESTAÇÃO DE CONTAS POR Mangªs «— TERMO DE FOMENTOIZMB

Nome da Entidade: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES

Título do Prqieto; Cooperação técnica visando custeio do serviço especializado para Pessoas ldosas
(sanforme Plano de Trabalho em anexo)

Número do Termo de Fomento: 00112018 Uá .
Valor transferido pela PME: R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscenlos Reais)

Número da panela: 5ª

Nome do Responsável: Antonio Maria da Silva Filho

Contato: Telefone (27) 3755-1 58019 9731896? e-mail: casadoidosoecopg, rangagªhetmailpom

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. )(
Prestação de contas organizada em folha A4 ><
Plano de trabalho jr JN)
Cópia do Termo de Fomento 00119018 iirmado com a Prefeitura Municipal deEcoporanga —- ES ,» ><
Publicação do Resumo de Celebração do Tema de Fomento ,f' )(
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do çumprimerrto dos
objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados 31] A“.

Relatório de execução financeira por parcela ? _.sg
Relação das receitas e despesas efetivamente realizadas por pamela, assinado pelo
seu representante legal e o responsável financeira "333; __),g

Extrato bancário de cºnta específica .y
.! *-

Gópia dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da
sociedade civil beneliciada com os devidos termos de aceite "“G" &,

Certidões de Reguiandade Fiscal ' ' “'(Registros Fotográficos , -
Comprovante da devolução do saldo remanescente, incl de aplicação financeira —

quando houver. 7
ANTONIO sãº " SiLVA FILHO

res' [nte

Rua ldalino Monteiro, nª 205 -— Bairro Nossa Senhora Aparecida —— Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 — e—mail:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 00112018 aus ENTRE SI
CELEBRAM (: mumcíwo DE ECDPORANGA, ESTADO

no ESPÍRITO SANTO, E CASA. no masc: são
JOAQUIM E SANT'ANA DE ECDPDRANGA/ES, nos

TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.01912014 E suas

AHERAÇÓES.

(3 MUNICÍPIO DE ECOPÚRANGA ESTADO DO ESPÍRiTO SANTO, através da PREFEITURA
MUNICiPAL DE ECDPDRANGA—ES, com sede na Rua Suelen Dias Mendonça, Nº 20, Bairro
Centrº, Ecoporanga—ES, CEP 29350080, inscrita na CNPUMF sol:: o nº 27.157.311/mu1--54,
neste ato representado por seu titular, Prefeito Municipal de Ecºporanga-ES, SR., ELIAS DAL
CGL, brasileiro, Separado Judiciaimente, residunte e domiciliado na Fazenda Jaqueline,
Córrego do Cavaco, Zona Rural, Ecoporanga- -E.,S CEP 29 859.(100,portadorla) de carteira de
identidade de nº 189.546 SSP—ES, inscritcml no CPFJ'MF sºb o nº 4783127511591 CMA
DD IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECQPDRANGA— ES, com Sede na Rua: ldalino
Monteirº, Nº 2.05, Bairro: Nossa Senhºra Aparecida, Cep: 29350360, Ecoporangafsmscrita
na: CNPJ,?MF sob o nº 04353478f0001—435, negra ato representada pelo Sr, ANTÓNIO MARI)“
DA SILVA FILHO, brasileiro, casario, Funcionário Público Municipal Efetivo no cargo da
Escriturário, portador de carteira de identidade rle nº 453.249 expedida pela SSP-ES, inscrito
no CPF/Ml”— 5ob 0 nª 7061.7975—57 87 um conjunto denominados PARCEIROS E:
separadamente MUNICÍPIO & ORGANIZAÇÃÚ DA SDCiEDADE CIVIL — OSC, recapectivai'nE—nte,
tendo em vista 0 confiante do Processo promcnladu nº 7007/2017, de 06 de Novembro de
2017: resolvem celebrar a presente Termº, suieitando—se, nc: que couber aos termos da Lei
Federal nº 13.019/2014, e suas alterações, nmdianie as ciáuãuius e condições abaixo.

cxáusum PRIMEIRA — DQ OBJETO:

() presente Termo tem como Dialeto (: repens—"e dr.: recurso ?: CASA DO IDOSO SÃO .lDAQUlM
E SANT'ANA DE 'ECDPORANGA—ES, destinado a custeio do serviçº especializadº para pessoas
Moças conforme plano de trabalho constante do processo nº "POWDER, que passa a
integrar o presente instrumento como se. nele estivesse transcrito, para a execução do
seguinte objeto: Objetivando a pagamentc: ciar—. Encargos das funcionárias; (Pis, WSS, FGTS e
iRRF), água—, luz, telefone, material de consume em geral (higiene, alimentação e limpeza),
materiais de, expediente, bem como outras despesas de manutenção necessárias ao plano

:: atendimento dos usuários da Casa do ldusu São .iuaquirri & Sant'Ana de Ecupuranga—ií—Jª.

Telefone: (313 ?5 5 2900! 3775. : 2915/3 7551318

. riff
& Rua: SuelmnDias Mendºnça Nº 20 Raim: i'enim Fcnpurang-a- ES, CE? 23850000 ((fl.-w;;

,,r"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CLÁUSULA SEGUNDA — nas RECURSOS FINANCEIROS E DA DGTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os racursos financeiros para a execução deste Ter-mca serão custeados. exclusivamente pelo
MUNICÍPIO DE ECDPORANGA—-ES e & DSC utilizadas em estrita conformidade com o plano de

trabalho, por meio da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE GESTORA FONTE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTQ DE DESPESA CÓDIGO
BENDMINAÇÃD

ÓRGÃO: 110 » SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
Unidade: 001 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
110013824100262390 —— APOIO FINANCEIRO Ã CASA DO IDOSO

asmmaooooú— suavmções socmls —— 10000000 »— RECURSOS ORDINÁRIÚS FICHA
413.

mmm DE R$ 96.000,00

CIÁUSULA TERCEIRA — DA LIBERAÇÃO no RECURSO FINANCEIRO:

A Iiberaçãn dos recurscs financeiros a carga da "MUNICÍPID, previstos na CLÁUSULA
SEGUNDA, dar—S&á em 10 parcelas de igual valor, após a publicação do extrato deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- É vedada & reallzaçãu dl? qualquer atividade prevista no Plano de
Trabalho antes do início do repasse dºs recursos financeiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO —- A OSC movimentará us recargas previstos nesta cláusula em conta

bancária específica, vinculada ao presente Turma, assim discriminada: BANCO DO
BANESTES, Agência 0120 — Ecoporanga-ES, Canta Corrente Nº 10044592.

PARÁGRAFO TERCEIRO —— Na aplicação dos vemrsos deverá ser ºbservada a legislação

aplicável, realizando-se sempre que possível cotação de preços, de acordo com os principios
da «cmnomicldade e da eficiência.

PARÁGRAFO QUARTO — Os saldos destt; Termo, enquanto não utilizados, serão

abrigatariamente aplicados em caderneta de pqupança de instituição financeira mªciel, se a
previsão de seu um for “Igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercado abertº, lastreada em titulos da dívida

públ'gca, quando a utilização dos mesmos verificar—He em prazas menores que 30 (trinta] dias. _, ;«l ..I/II fig/ªª"
.“ ,. ,,.I Rua: Sue—1000535 Mendonça, Nº 20, Bairm Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
' .«f' Telefone: (27)3 ?55 2900! 3755 2915/3 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SAN TO

PARÁGRÁFO QUINTO —— As receitas financeiraa, auferidas na forma do PARÁGRAFO

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

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

pena da imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo MUNICÍPID.

PARÁGRAFO SÉTIMO — O. repasae dos H&CUFSÚS previstos nesta cláusuia ficará
automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivoa, até o saneamento da
irregularidade, caso haja inadimpiemento de quaisquer das obrigações previstas neste
Termo, eapecialmente quando“.

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

ti) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da Organização da Sociedade Civil em relação e obrigações estabelecidas neste Termo;
ci quando a Organização da Sociedade Civii deixar de adotar sem justificativa suficiente as
friedidas saneadoras apontadas pela adminiãtraçãopública ou pelos órgãos de controle
interno ou externo.

CLÁUSULA QUARTA — DAS operações:

Além dos con'rpromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os PARCEIROS
se comprometem a:

i—MUNiCÍPlÚ:

&) transferir à OSC os recursos.: referentes à .*;ua participação financeira;

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

ci exigir da DSC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorrência
do acompanhamento, da fiscaiização & ria aualiação deste Termo;

di apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no Plano de Trabaiho laudo
acerca do estágio de sua execução, atestando—, em sendo o caso, o seu cumprimento,

para a iiberaçâo das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execução
iseguintes; “ii—w

É“Rua: SueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro 'Centro, Ecoporanga—ES, CEP 23850000 «»
Telefone: (2333 755 2900/ 3755 29158 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITQ SANTO

9) providenciar o registro contábil adequado e manter atualizado controle sobre os
recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas;

!) inscrever a DSC como inadimplente no Sistema integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças do MUNICÍPIO DE ECDPDRANGA-ES nas hipóteses previstas na

Lei federal nº 13.019/2014 [alterada pela Lei nº 1320412015);
gl quando o objeto deste Termo for a execução de obras ou benfeitorias em imóvel,
omitir 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:

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

hl movimentar os recursos relativos a este Tormo em conta bancária específica,
utilizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque auiorizada
polo Banco, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcional e
justificadamente, restar inviável a utilização dos WIEÍOS indicados;

c) utilizar, quando da aplicação dos recursos rçiativos & este Termo, documentação
idônea para comprovar os gastos respectivos;

dl realizar as atividades constantes no plano do irabaiho com o acompanhamento do
r'osponsável técnico indicado no Plano de Trabalho;

el prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste Termo;
fi apresentar relatório de execução físico?—financeiro, informando o percentual realizado
do objeto o. 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, inclusivo o rendimento auferidos,
exclusivamente na execução do objeto deste: 'i'ormo ; .
h) realizar cotação de preços, para aquisição de bens e serviços necessários à execução
deste Tormo, sempre em conformidade com os principios da economicidade e da
eficiência;

ii assumir por sua conta e risco as despesas referentes às muitas, juros ou correção
son etária, bem como as despesas referonitos atrasos nos pagamentos,;

jl assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos tributários,
trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste
Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com o«MUNICIPIÚ; .? /. f.,;(ª?Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850080

Telefone: (2716 755 2990)” 3755 2915/14 755 1318

jºs-...E. :
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
k] ressarcir ao MUNiCÍPlD, por meio de penúnia ou medidas compensatórias, eventuais

saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;
!] fazer constar na divulgação através de quaisquer rneioa» 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 nª
13.019/2014 no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a celebração deste Termo.

CtÁUSULA QUINTA — DE) ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃÚ:

O MUNlCÍPlD exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da
execução deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a correta
utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração de relatórios, realização de
inspeções e visitas, & atestação da satíífatória reallzação do seu objeto.

PARÁGRAFO PRIMEiRD — Fica assegurado ao MUNICÍPIO o livre acesso de seu5 técnicos

devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos. e
fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Termo, quando em missão
ilocalizadora e/ou de auditoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução
deste Termo, a cargo do MUNICÍPIO, serão executados pelos servidores; Flávia Mara Costa

Martins - Servidora estável no cargo de Berçarista, de provimento efetivo, matrícula nº
400436; Simone Lourenço da Silva — Servidora nomeada no cargo de Supervisor de Divisão
de Compras, de provimento em comissão, matrícula nº 404272; Claudine-ia de Souza
Meireles — Servidora nomeada no cargo do Assi5tente da Área de Tesouraria, de provimento
em comissão, matrícula nº 404266; Valdean Vinicius Mendes Baia — Servidor nomeado no

cargo de Chefe de Divisão de Limpeza e Conservação Pública, de provimento em comissão,

matrícula nº 404286; Alencar Temponi da Silva « Servidor nomeado no cargo de Chefe de
Divisão de Contabilidade, balancete e proteasos, de provimento em comissão, matrícula nª
CKMZZY.

PARÁGRAFO TERCEIRO -— Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento dos

quadros do MUNICÍPlO do servidor indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização
e a avaliação da execução de:—te Termo», deverá ser imediatamente designado substituto )

. adiante registro em apostila. f“ ' ÁÍ; (É,;
,___ Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, licoporanga—ES, CEP 29350300
»” Telefone: l2?l3 755 2900/ 3755 291.5[3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARÁGRAFO QUARTO —— O(s) Parecerles) e/ou laudoisi Técnico(s) elaboradolsi pelo servidor

indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste
Termo deveráião) atestar o percentual físico de realização do objeto, se este percentual é
compativel com o montante financeiro dos recursos repaasados, bem como se foram
atingidas os fins propostos, e, ainda, contemplar, as seguintes informações:

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

b) quando o obfeto incluir obra de construção ou reforma, mencionará se o
recebimento é definitivo ou provisório, anexando as certidões de quitação dos encargos
incidentes sobre a obra, bem como o documento hábil expedido pelo órgão competente

do Poder Público Municipal que liberou a obra para utilização, nos fins autorizados,
quando cabível;

c) quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se intangíveis
aqueles objetos para os quais não há resuitado fiªsico aferívei posteriormente,
conaubstanciados 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,
vídeos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produúdas,
listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às
unidades de controle dos órgãos e entes repassadores; de recuraos à manutenção de um
plano de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.

PARÁGRAFQ QUINTO -— No caso de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento com

obieto intangível, diante da eventual indisponibiiidade dos elementos previstos na alínea "c”

do PARÁG RAFO QUARTO desta CLÁUSUIJ—X QUlNTA, para a verificação da execução do objeto

e alcance dos fins propostos, e responsável pela fiscalização poderá fazer uso de coleta e.
registro Formal de depoimentos de autoridades locais ou de representantes da sociedade
civil organizada, devidamente identificados por nome, endereço, números do CPF e RG, além
de outros instrumentos probatórios que considere pertinentes.

PARÁGRAFO SEXTO — O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo MUNICÍPlO não

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

CLÁUSULA SEXTA -— DA PRESTA Ão DE CONTAS-: a?". fa Ç «ff/,,. jáM

JA, Rua: SueionDias Mendonça, Nº Zi), Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000. &, Telefone: (2733 755 2909/ 3755 2915/31 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A OSC deverá encaminhar ao MUNICÍPIG prestações de contas dos recursos em decorrência

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

a) ofício de encaminhamento;

b) cópia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos,. bem como da respectiva
puhiicação no Diário Oficial do MUNicipio;

:) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado peia autoridade competente do
órgão do MUNJCÍPID responsável pelo repasse de recursos;

cl) reiatório de execução do obieto da parceria;

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

ii demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional
responsavel pela contabiiidade, com indicação do número do seu registro no Conselho
Regional de Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlação
entre os documentos de despesas e o piano de trabaiho;

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

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

PARÁGRAFO PRlMEiRO —— Os comprovantes de pagamento referidos na alínea "e” desta

CLÁSULA SEXTA deverão estar consubstanciados nos seguintes documentos:

) .

.!.

“,,.

.v',

: ",!»!

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

identificação e cópia:; do RG e CPF, além da indicação do endereço de sua residência e
número de telefone para contato;

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

ªmas de recolhimento dos encargos sociais (Pis, JRRF, FGTS e WSS); WL!. ,.». ª” .,ir»
37 i
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d) nos pagamentos de prestações ele serviços, sujeitas ao pagamento do imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e disciplinadas pela Lei Complementar nº
116/2003, os comprovantes de recolhimento do referido tributo,

PARÁGRAFO SEGUNDO — O relatório de execução referida na alínea "dª' desta CLÁUSULA

SEXTA deverá informar as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o
comparativo das metas propostas com os resultados alcançados, com indicação do
percentual de realização do obieto deste Termo, bem como sua compatibilidade com o
montante financeiro dos recursos recebidoa e atendimento dos fins propostos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou
erwipamentos, o relatório de execução deverá mencionar se foram instalados e se estão em
efetivo funcionamento,

PARÁGRAFO QUARTO — Quanto o objeto incluir obra de construção ou reforma, 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
doeumento hábil expedido pelo órgão competente do Poder Público Municipal, liberando a
obra para uso e utilização nos fins autorizados, quando cabível.

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

se intangíveis aqueles objetos. para os quais não há resuitado fisico aferr'vel posteriormente,.

rzonsubstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros
asaemelhadosj o relatório de execução fisico—financeiro deverá contemplar registros
foiográficos, videos, notícias publicadas na midia, imoreseos de divulgação,, publicações
produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos.

PARÁGRAFO SEXTO - () demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, referido nas:

alíneas "f” desta CLÁUSULA SEXTA incluirá, além dos recursos municipais repassados, os
reridimerrtoa decorrentes da aplicação no mercado lºinanCeiro e os recursos relativos à

contraparíida da OSC, assim como as apiicaçãeg dos recursog totais e os saldºs porventura
devolvidos.

PARÁGRAFO SÉTIMO « Transcorrido o periodo previsto no cronograma de execução para
cumprimento ciais) etapasls.) e/ou fa5e(sl de execução correspondente ao montante dos
recursos já recebidos sem que tenha aldo apresentada a prestação de contas respectiva, ;]
DSC será registrada como inadimplente no Sistema integrado tie Planejamento,

(Íontebiliclade e Finanças do Município de Ecoporanga-EEB. fr ,ª" x“(. "I;: » FI,-gi", ",:l ' + ª' 'Á i—í/
íª” , ,; Rua: SueionDias Mendonça,,Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29650000
r +, Telefone: [2733 755 2908] 3755 2915/11! 755 1318
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PARÁGRAFO OITAVO — A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação

da regularidade dos documentos apresentada, bem assim à certificação do cumprimento
da etapaisi e/ou fase—(si 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 0512 de

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

CLÁUSULA SÉTIMA — DA amarração DESTE TERMO:

É vedada a alteração do objeto deste Termo, salvo para a sua ampliação, desde que
aprovado plano de trabalho adicional a 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 Ten'no
Aditivo.

CLÁUSULA OlTAVA - DA EXTINÇÃO DESTE TERMO:

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

PARÁGRAFO PRIMERRO -— O presente Termo poderá ser resilido mediante notificação

escrita, com antecedência de pelo menos 30 ltrinta) dias, por conveniência de qualquer dos
PARCEIROS, hipótese em que & DSC fica obrigado a restituir integralmente os recursos
recebidos e não aplicados no objeto deste Termo, acrescidos do valor correspondente às
aplicações financeiras.

PARÁGRAFG SEGUNDO —— O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo

constitui causa para sua resolução, especialmenta 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.

PAÉÁGRAFD TERCElRO —— A nulidade deste Termo poderá acarretar a sua rescisão“

"fl Rua: SireloriDias Mendonça, Nº 26, Bairro Centro,. Ecoporanga—ES, CEP 23850000
Telefone: (2713 ?55 29001'3755 2915/3 ?55 1318
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PARÁGRAFO QUARTO » Extinto o presente Termo, os recursos financeiros ainda não
aplicados na sua execução serão devolvidos ao MUNlCÍPZO na forma do disposto no
PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA TERCEIRA, sem prejulzu da necessária prestação de
(tentas.

CLÁUSULA NONA —- DA RESPONSABILIDADE DA DSC:

A CSC é retaponsável pelo gerenciamentº administrativo e financeiro dos recursos recebidoa,

inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nea-
termos da art. 42, ma e XX, Lei federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015.

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

trabalhistas, previdenciário-3, Fiscais e comercial:; relacionados à execução do objeto previsto
neste Termo, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a
inadimplência de DSC 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 VEGÉNCIA:

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

utlblicade extrato do presente Termo no Diário Oficial do MUNICÍPlO, sendo que a liberação
dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO dar—se-á em 10 parcelas de igual valor, no
qual o período acima descrito cºrresponde em 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 Aditiva, desde que aprovado novo plano de trabalho adicional.

PARÁGRAFO SEGUNDO — Ocorrendo eventual atraso por parte do MUNiCÍPIO na liberação

das recursos previstos na CLÁUSULA TERCEIRA. tendo em vista o cronograma de desembºlso

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

miusum DÉCIMA PRlMElRA — nos BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS—;

Os bens eventualmente adquiridos pela DSC com recursos financeiros custeados pelo
MUNICÍPJO com vistas à execução deste Terme— não poderão ser alienados, locados,

emprestados, oferecidas como garantia ou cacildos a terceiros sem prévia e expr _ssa
autorização do MUNICÍPIO.

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000
Telefone: (27%) 755 2900! 37553 2915/3 “FSS 1318
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PARÁGRAFO PRIMElRO - Sem prejuízo do cumprimento das obrigaçães previstas em outras

cláusulas deste Termo, & GSC deverá apreâentar, durante todo o prazo deste Terme,
relatórios semestrais acerca da utilizaçãº das bens, seu local de instalaçãº e seu estado de
funcionamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O MUNICÍPIO, le' meio do servidor responsável pelo
acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da exeaição deste Termo, emitirá pareceres
acerca dos relatórios previstos no PARÁGRAFO PRIMEIRÚ desta CLÁUSULA DÉCIMA
PfiiMElRA.

PARÁGRAFO TERCEIHG -— Os bens defanldua— nesta cláusula serão revertidos aº MUNICÍPIO

ao final do presente Termo, podendo ser cedidee ou dºadas à DSC; observada a legislação
pertinente, quando, após a consecução do objeto, forem necessários para assegurar a
e:“.ea'ziinuidade da política pública cºrrespondente.

PARÁGRAFO QUARTO — Constatado—se o mau uso ou desvio de finalidade na utilização doa

bens definidas.; nesta eláuaula a qualquer tempo, estes serão revertidos ao patrimônio do
MUNICÍPIO, sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa da USC e seus
administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA pueumçâe

O MUNiCÍPIO providenciará a publicação ue extrato deste Termo no Diário Oficial do
MUNlC'ÍPlO ºu outro jornal de Circulação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCElRA —— DO FORO

lºlita eleito O Foro da Comarca do MUNICÍPIO DE ECUPORANGA, ESTADO DO ESÍRITO SANTO,

come competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento,

E por estarem de. acordo, as partes firmam () 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.

Éeuporanga—ES, 06 de Fevereiro de 20123.

Rua: SuelonDias Mendºnça, Nº 20, Baírru Centri), Fmpnmnga—ES, CEP 23850000
Telefºne: (273 755 2900] 3755 2915/3 755 1318
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ELIAS GM,,TÚL
Preieita Municípal

Protocol:.» 381384

DECRETO Nº 075' 3013
Dispõe sobra ; non-neação
ds.- csndidatas aprovadas em
cºncurso público, narmatízada
pela Edital nº 001/2914, e. dá
outras. providências.

(.! Prefeita dn Municip-in de
Fundão (Es), rm ww de 51.515
airibuiçães legais, notadamrznte n
artigº ªº", inciso E, da Lei Municiual
nª' 80411993.
DECRETTA:

Art. 1“ Ficam nºmeados, um
força de aprnwção nn Canaima;
public:] narmarímdw pelo Edital
n'ª DDI/“1614, as Candidatos
haleitarJag para E' çar a de
FARMACEUTICO amqu MICO,asaher:
?" Min. .1 .ãguiar Fermiza

aº Flavia Madina dª. sam

aº Matheus Gumes Baiãº

10“ AM:) “5in Ferreiraluniçr '
U,” Mayra Campism
Curta-íam

Parágrafº Único. A pºssa dar-
candidatos nnmeadus sms; termos.
da praa-ante Devem se dará na
mm pr visto no art 16, & 4“ da
Le? Municípal n" am./1993.
Art. 1" ix. relaçâu das mamas &
laudas clínicos exigidoE para a
inspeçãº médica. bem.,mmc a
data da CDT'FOCªÇ-Ea das cándiúalns
para E am de passa“ e ºutras
prºvidênaas serão estabeireddam
pºr meia do mmpàtante Edited cm
cunvucaçãc, &: ser pu hlicado em até
5 (cinco) dias úteis, conga-Dos da
data da publicação do pres'rmte arc.
Art. aº Em: decreto entra- em
vigor n:: data de sua putz—limªr»,
revogadas as dispusiçes em
cºntrário.
(rumam—sa, reqiãtrean & puquua-
se.

Gabi-We do Prefeita, em 25 da
(fevereirº ile rima.

Jansºn Rocha Nunes
Prefeito do Município de Fundão

mªgistrado «: publicada Mar.—Ta
Sweiaria Munícipai de Gestãº
& Recargas. Humanos, em 26 de
fwemlm de 2013.

Fabio da Silva Freire
Secretárias Municipal «

de Gestãu & RH _
Psplucuko 281398

PROCESSO SELETlVU-JJDITAL
Nª am [ 101 8

A Secretaria Municwpai de: Saúde.,
tendo em viaa do que dispõe 1.»
Decrem Muniápai n“. 062,'Z-!GIE

xIELLlRÍ-NVM'HE'HEJ. ªlmª-.Eu escoam urna-xrrngzg (oxzzvknusyuu

orª
“ Q'U

n :). La? Municipe? "íª. 91317813.
Xblue: riu-Himax zw: (mma da
Eeg'fszlaqãm wgenàe, :“: pmsente
Edital nº anulam, animªva—ric;
:x cantrulação das prºfissiºnais &
vagns, Dara atender & Sacrefarla
r-mnr'cipzl de Saúde.
01 vaga + ri.-dasuu d:: magmª; para
médico plantºnista 7,4 horas;
cn mga + cadastro de reserva para
médico plantonigâz 12 huma;
(#1 vaga para médica da Trabalha
H) haras

3—5 etapas do Edital n“ [301/2018
terá ampla divulgaçên nn site:
mta;;3£nwwjmúnnsammf &
masammiwmaºgmub;

andãzzu. 55. “J?, de manga cia zum,

Mim. Eúmílsan (Lm-valha
de Araújo

Ev'ecretãrio Municipal de Saúde
Frutal—,me) 381358

Guarapari

EEEIMENTD INTERNO
FORUM PERMANENIE

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
GIIARAPARI—«ES.

Da Nanuaza & Finalidade

fará. i" () Fórum Hunivípal
'. manera-tv.? de Educação de

Guaraná — ºww—15, está insixhsido
pela Derreta“) Nº 650. 214? 25.1 de
:'izwemhra aê 201 'a', publicada no
Diária Oficial em 30 de nºvembro
de P.:)l ? .
a! “aº O PC?-TPH] é a Instância
::.msulliva, Drowning. índia-adora,
ªumentada? em! ammpanhmuenm
dª" n:,“õaªs na área da edmanâºn
há!;ãua.

Das Atribuiç-m
' " trihuíções :15: F'ÚMPE'G:

Paf'nnnar na [Fºi.-EE—O de
“ª impiementaçãú *?
; da mªhna municipal dª:

eeiucaçau;
II - Acompanhar, jum'n a Cámara
Munidpai, a kama-ação de. prºle-we:
ºegisiativos; referentes à política
municipal de Mutação, em especial
a de: prsªetoe de Eeís dns planºs,
thtanaka de: educaçã: definidos nr:
mtigr» ”334 da Constituigãn Fndcrai,
fr—r': airaraçõdºs da Emenda é
La f.“.iiuiçân n" SWQGUQ;
Éh' » àcurrmanimr & avahar os
irma-actos: da xmphuuentagãú Lln
Plana Hunicinai ria Edmaçãn;
IV — Planejar !: meme.—war &:
maiimçãj da Curwflerêncía municipal
(ÍFÉ ÉfJUCBÇãíJ, beem tramo duvulqar :a-s
mas demºrªda—est.
V . Het-mm seu Regimenw Intel na“
:a mma/a: “ari referendum" :)
Regimeniu [mãe.-nu da mnferência
nmníripal de educaçã-'.);
VJ Dfefsmr supozte vºmita para
a arganizãçâa div
rmmrím! de EdU(I-':Ç,ãu;
alli

Cnnferêhcâa

— 299%: Para um (& Fómm & e
ªnda municipal ele adm;

%; Cmníhrõncia
_ &Ccnferêncía

.. mal Fam.!arªia Enucaçãn;
Da Cmnpnsiçâcr

An. 40 (" FÚMFEC—Íx, EGMDDEW

Wón'a (ES). Tema—feira. GB de Marçº de 2013.

por representantes de
publicar., ªutarnuias, emidaeuczs
& movimmms Súfíaifi, tera a
«minação de seus. represgmantªs.
titulares & Suplentes, formallzada
por meia de decreta, a partir da
Seguinte .:amnusíxfáu:
1, Secretaria Municipal da
Educação;
II. Cansalhu Muhícipa! de
Educação;
111, Conselho Municipal da
Criança e: do Adolescente:
IV. Concelho Tutelar:
v. Ministério Pública do
Estado do Eupirítu Santa;
VI. Câmara Municipal de
Vereadºres;

Órqãus

VII. sindicato das Escalas
Partícuiares -— SINEPE;VIII. Sindicªto dos
Professores do Espirito Santi:
SINPRO;rx. Sindicatº dos
Trabalhadores em Educaçãu
Pública do Espírito Santa -
SINDIUFES;
X'. Secretaria Municipal da
saúde;
XI. Secretaría Municipat
dc Trabalha, Asaistênmía e
Ciáadanla;
XII. câmara de- Dirigentes.
Lºjista de Guarapari;
)(III. 10" Batalhão da Fulicia
Militar de Guarapari;
XIV. Represente de Pais cin-.
alunos de Guarapari;xv. Representante de
Diretores da Rede Municípai da
Eru-“Ino;
XVI. Representante de
Movimentos Estudantis de
Guarapari;
XVII. Representante de
Movimentos Sociais de
Guarapari,.

mt Sº (35: reprasentantes (titular:-.a
[: suplentas) desa-fadas praias
eulidatjas, órgãºs ou movimenms
reíacionacfas no Avi. zº dcfstc'
szgãmcnm Interna-. indànzacªus
para cºmpor o FDMPEG, serán
numca—dos por ato esueaiFlL-u dº
Prefeitº Municipal
Art: Gº 0 Presidente. eºConr-denadur
do FDMPEG, cantenna designada
"ad referendum" m: Decretº
nª650/2617, scr-*E instituíãc. paa
Secretaría Municiual da Educação,
com mandam de n:! (dois) anus.
pedal-sda ser reconduzido per maiº.:
dais anos.
Art. Ziª A eleição dos Jz'âvnnn—ç
prasídenl'es E ccm-denaafams
mm mandato de dois anos. 5 á
malhada em reunião mamária
da", FUMPFG, cnnvccada para “R$?
fim, mm sua pauta [mhíigada mm
antecedência mínima de numa:
días, &escmha do candidatº por. um
mínimo, dºis largue: cur. "lembras
pyeãentes «% ngm-não,
Parágrafo Unico. L') mandam
referida Fu.? caput e' 52.3 entidade]
drgãnfmnvirnenm & casu haja
sulmtimiqân da“: t'ªprufu-enlar:te, arm
macaco/a cumprlra' (; "estante dn
mandato.
AP.. &“ [.:l FÚMPEE sumi serum:
(x:—Inpuúw nur mmnbrus £ÉKU|ETES
e ruen'rbrúb suplemes, nus»
representam entidades, órgãºs &
movimenta soci—JE representativos
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”REFEITURÁ MUNICIPAL DE M.595.0017.2.0115
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RES-UMD DE mma. Nºam zum
Fªrm; Nº 654/2018.
!NEKIGIBII ADADE.
(nurrntante ?ªrefeê' Munic. da

ira :— = íãpcfet Funk. [JE

BACKSTAGE
_ 'í-â'r!!?'..LJ-ME, ru Valor

Je R$ LG. seu ou (Dezessezs mil
«aim—[entras mais),

C" ' «trem-ção
abril" a;!

the band
arrngramaçên do

' . cin" wir—anªº “Verão 2013
rar Luna-Igºr dª Barra-ES", que
, , má na 5a e nuªs riiaª 27 de

n mm mm a apresentaçãº da
-'. . "MA“ ,'O WÉEÍRÓFKBIWDA

ru- M:.rrmui-"r ric :'Çnrw.eiçãu da
15-E_S.

'f—D« 'Jlãí AMI:—Thªi!“-

31, un Sºmetime Municipai de
«. um E T u'ismu.

í ªí..] () Questãº Serrªria
«' !nêmpal da Çuimm & Turismº' Funciunal:

*pa;a:1.3.96.39.22
Emu: 1 DE“. 0000

' àEFEITQRA MUNICIPRL DE
r f:. NQEIÇMJ nn BARRA
DE UMUDE—CONTR.N"021[2018

!=?" 524/2118.
lªicª glam dc" maços nª 09772015
Cunhatanle; Prefeir Munic de

da Harm r.. Entrªr. Munic de
, :uuturF.

fun"? 'ula'rfa
W?

“[th 'ZO FERPADA
Mªnim Cota de R$

. ,1'.) (Mummy. e: dezessete

CA:-"Haiaçãn (n=, nªsua
. %hzada «em fmneclmeutu

',f'" Mdf-« u'uta áetu'mila cmºs.
(' . FMHUÉE— Gí' reglawn de

. ungiu uwg'nngránm -
?r (.ª-1,06 — Secretaría Municipe!
al:; infraesr, Cªbras, Transp. c
Wiz-B'IIÍÇC'S Urbanos10.04.10 Gestão
lnêmes'truml a e Obrasz" ção Funclunal:

de

. mf: .! ºut:"
93.3 da I “ªffkªE—Éª' Jf

* «n 1.505. (Junº,.
[mmm MUNICIPAL ma

awcmçãu DA BARRA
aaªsumonswum Nºuulzma
º"H:: Nº 5333 '.1013
um in:! amu. IDADE.

“510.30. 14

anne: awe-Ee: ' cit. Munic. de.
' . da B:, ,.:zral. I'ª'WlC. de

dura & Turismº;.
"tratada VALDIRENE DOS

- AGITU'Q PRODUÇÓES ME
mam fw- R$ 5.900,30 (Seis

xs),
. .. Eumalaçãu banda para
wihnmar & pm;]mmaçãu da

to. dennmmadu “Var-ão 2018
C.;ruçeinãu da. Barral—ÉS", mm

1 dia 25 L' 27 de
fã, que acnnteczrâ

dia, mm a aptesentnçãu da
HEILE ªívfIHA. & BANDA", nu

, _, mataria Municipalde
na ? Tun-mm

.., .!.210 Cmãu Secretaria de
1 'gl: pra E Turner-nf.

*a um :» nn-m

Natureza da Despesa: 1190.39.22
Recurso: LDOÚEGIH).
PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DA BARRA
RESUMO DE CONTE. Nªaãáffãth' 8
Uma: Nº 407/1018.

ÚE

INEXIGIBIUDADE.
Centri-Janta Frahm “mín.. 156.
Cum. da Bana «: Secret. Munic.
Munic. de Cultura e Turismo.
Contratada FAEJG datam
DIAS HU'PW WML E CULTURA
sonmizzxção. GRAVAÇÓES É
BENQ-3 «- MEI, nu Vainr aula! de
R$ ?Su,uu (Enf.-tenentes !: cinquenta
mais).
(332143267 Fjahtr'aiaçãn
abrãihanmr a

ber—«i;.» para

çrcgranmcào da
evento danurnínauu “'ultum na
Praça em Canna-lução da ,Barranâs".
cºm apresentação no dia 27 de
Janeiro de: 2018, que acentua .eará na
Sede, Min ;; apresfntaçãn «19 “Tªm
' RUE VOZ & Viºlãº", !* HUHECÉDF
ric-=, Cnngeiçãu da Barra ES.
MIThÇ—XD onçmeránm «
2043230 Secretaria Municipal da
Gunma & Turim
20.02.10 Gastão Secretaria
Munlcígml de Cultura &Turismo
Ciaasâncação S'Funcíonaí:
04.595.0m.7,2.m15
Natureza da Despesa: 13303932
Recursu: 1173033009.

Mahatma 378646

Domingos Martins

DSJDZIZOIB - CÚNTBATD DE
PRESTAÇÃÚ DE SERVIÇOS N"
020/2018
r,, PEDOP. %%NFMDES
CONSTRLIÇÓEE l': 55erqu Em,-x
» ME

UBJETU' Contrarnçãu efe FFVTQrTSrZ
amna'izada na àrea de Engenharia
parª: execução de ubra as “Jorma
($ª EMEFH- Mudam Finn-eira de
Nazareth, Inmuzacja na max.-essa
Angustia Schwamhach, nº a?,
Sede. Damãrmos Martins-ES,, mm
fºrnecimentº de mâ'n de um.
ferramemas & materiais, amicrme
ptann'na mrçamentána & cmhuglama
ãsico financeiro. uum fornecimento
de materiais, eqmuamfmws,
ferramentas; e mãxrde-uêr'a,
contumaz ptaniíha urçamentáda,
esaf-minºrias.: técnicas := pruj'etn,
cºnstante na Tomam; dv. Praças nº0900072311?
VIGÉMÇíA: 1.1 - 0 prazo para
exumaçãn dns serviços é ciª: Gf!
(Gemma) dias. cmªrtzdns de data df;
recebimento cz. ordem de sewiççng,
pedem-u ser prorruçaau, mediante
acorda entre as partira. daªfvdamçnte
justificada,
[.F. « rª. vigência cºntratual sará'ge
90 (nuª.-ente) mas, a partir da «data
da assinatura do mmc-alo.
VALOR: R$ 161.260,75 íam“? &
sessenta e um mil, dimentºs. E'
56:55an3 reais & setenta e mªnto
amava—5),
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Taº-rada
de sº'rcços n“ 00" #2017 Frm .um!)
Administrativo nº ?343/20 n,

Protocuíu 378715

7 www,, (, » Hu v;É.»I'_',',-_ME-s1lãl)h “(filiªl-LU- Lllªí—(“Hl II,! t'v'l MI; UD lª.“! hm) "'—“h V.:

RESUMO ma mmm
TERMO DE FOMENTO.

FUNDAMENTO“ LEGAL: Amªia
3.1. [8a fai 13 ÚLQIZUM, e suas
attnraçâes matariam; & ani-gu
«W, ?— us 'Ducmtu Municipal nº
6131/20; 7
PARTES: Prufciuxra Munmípal
de &avparanga-IEH & Casa da
Itªusa; São )oaqnlm e- sanmna de
Ecopºranga/Es.
5311318?sz íâepasse de resumº:
nu vaic—«r Luta! de R$ 96.000,00
("quem!-ea seis mil rem). & serem
pz-gus por runta de Duraçãa
fikrçumcmjárêa Própria, em U.“-
parcglas.
VIGENCIA: viga-'à entre: (; periºdo
61/03/25“! & BliLZÍRHB.
JUSTIFTÇAJ WA: Trata—se
de. transªr-ência dr. mcursns
Mancª emm :( 'rutlrnmismação
púbiira & a Casa da Idusan São
.?muuím & Sant'Ana de Emme nua!
ES para EOFISL'CUÇãD manu de
trabafhu no?. Termºs da artigo 31
da lei mmº/2014 suas alterações
+? artigº 19, I da Discreta Muniripai
n"6.131./'),Uí?.
PRÚCESSÚ: 7131173901?

ELIAS DAUCDL
Prefeito Municipal

Fl'uCu—âaía 378659

' Ihiraçu

Resumo dos Cuntratm;
Nº. 038 & 03432018

Cºntratante: Municipêu de Ibiraçu.
(1133151: uisiçãn de Máquina
:! Squib.“ ater. Axgritnlas, para
Mandar a É!:HDERMA. Prue.
Iªi" MM,-ªrf, F'P n'ª nuca/m.
ÍJnrkífãli'JCªS—i L'?“ (333! BSP
Máquinas E IMPLEMENTOS
AGRICÚMS EIRELI — ME, CNPJ
n'ª 28.321455/000143, R$
50.000,90; CT 039: SUDESTE
MRQLIINAS EQUIPAMENTDS E
REPRESENFAÇOES EIREU — ME,
CNPJ n'ª _).ZHÉTÁSWQOÚI—OL, R$
7050030. Wgéncin: MEIOS/20.153.

ªir-133135193, 11 da faltaram LN:
20113.

EDUARDO MARGEM ZANDTTI
Pv'fffem Municípai

Protacalu 378?) a

AVISO no

mamão PRESENCIAL seu
N" nuam-na

fJ Muniçlpíu de Pautªs, aLandamdn
& saiiciteção da Sªcretaria Muniuual
rle Transpmte, torna pública a
realização de Pregão Presencial,
nu Sislema de Registro de [ªfegãs
(SRP), visando a
de empresa asuem'aiizada
cubermm de: segura automºtiva
dos veículns que compõem & f:“vln
das Secretarias e Fundas Municipais
do Município de Irupi/ES, conã'crfrue
nãuacíncações e quantidades
ustfmadas no Termo ue Rcfcwi-nrla,
AberXura: 07/03/2018
Hmárãu: 13:08 haras

Lucaã: sede da Prm'ckula, .s'rtuaua
à Rua Jatmas Gomes de Freitas.
151. Ir'uni « ES, ?nínrmnçõâs nr:
endereço acima ou no e—mail mL
kmjªgmgmggm & pelo siàe www.
Vupneagouhr

contrata crm
na

Eiisàngeza vieira Furtado
Preçº,—xira - Decºte nº 033201?

Prniucçnla 373933

RESUMO DE ADITIVO

Nn UI Contrato nª Eu?/”20.17,
Partes; Mun. Iúna >.“ ÁETCÚDEITHUH?

Em; EPP. Objem: .ernratízçãc mí-
e:“DªªSª para axecuçã'. ..e abras
dre intraestmlura (pavimentaçãn &
tirenegam) de rua no Distritº ou
São Juãu do Príncipe, A vigência dr;
mnh—rata irá do dia 23 da íunho de
2231? a 3.3 de uutuhru de Hii-ª'.
WELITON VIRGILIO PERElRA

PREFEITO

Protocºl:: 378724

Laranja da TerraKWM
c; Em EI“") DQ MUN !CÉMG DE LMRANJA DA WRP-P.., asma: DO ESPÍRÍTÚ
':“:AN'IU. no UEC! DE suas aírêbulções, e tendo em visa e disposta no art.
3? da ("austítuíçãu Fezlw'al, na Lei Orgânica Municipal nº 043/90, nas Lars“NUDE; & aimmçõas -

l- i e nas demais lens qua regem & espérie e, cºns .íderíªnd ..
mmmhzgaçãu do Resultaán da C nnr urso f' 'Jêslicn «: hj?.tr: zm Edita m;.fmu,

Muni': 404305,
rºuca/*

,ª; 22619 ", J ns? ri.-ção Nnrma .?

elmrnuíuqa cªo Dªf-') Deaf-zm Wunkia. aª. nº 1. :4ffil'11â, de *.": de dºªr-W:
dv. 301.5,
TDRNA FÚBIJCÚ A CDNVÚÇAÇÃD DOS CANDIDATOS APROVADOS,
mmdnnarlm nu anexa I] dash“: Edital, para & prºvimento de cargos dr:
quadra efeum da Fafa-Mm Municàmi de. Lalanja da Tªrra. Os Larldídsws
rela-íman -..- nc; Mem II do presente Ed. Ea! deverão cnmparener ar:?
de Recursrss Humanos da Secretaria rifunicipa—l da ndmrnishaçâc—Jw
lh rºl'<=f».ªi2l1ra Nurucãpm ti!"! iaranja da,"s-rra — FS _,, armada á Mendes

&?



EASA m:) 113030 são JDAQ'UIM E SANTANA
Dame de !ºundaçãn' !4f'0352!!!“ « Dhªmmawhy,—mmm!!!' É !,!0'3f'33f)!

CN PJ N" 04.35.33! 73! UMM-511!—

?:"!l' !! !.“?! !!! H'. '€!("'!! “IU! II“-!!!. ª?, !.!l !!! !!' !!! !!! ! !!!!C. 'x x“. 'lt. nªu Tx “ehh lll; (”MS N'
"UZ (! .V. & AR. !!)! "»!!iil. !NL! !.ÍSXNIL “H.;! ª! N!» “xD!!!“!!! !!!! |!ªº'x!!!!í,!!!!13!!x'a,!!! !!!, !! N! !!!“ .!!!!N!“
IMP,“ !! !!!!!!DHÍK“!! !:!!! ,NN: H!! ! 'L'º! !!. TN! !!. !!!!x! sf”! ! L'Íx WN '“!“Hªª! FM!!!! .,!!!

_ PLANO DE TRABÁLHD
GRSA DD IDOSD SRO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECDPGRANGA—Efâ - 2018

1 _ DADOS GERAIS pa PRQPQNENTE

íªàcnmez: " ! CNPJ
CASA, DO !DOSO SAO JOAQUIM E SANTANA DE ECZOPORANGA— = 04353478/0001—fr,—:S ' 56
ngradmro (Avenida. Rua. Red )
RUA: IDALINO MONTEIRO, Nº 202Bairro Cêdade; CEP:
NOSSA SENHORA APARECIDA EÇOPÚRANGA 29.850 (JOD
SE,—mai! da instituição. Hum!-:» Page
é”:asad(:>idosoecopcrangacighoimai|.com'!“eiefone ! Te!efone Telefone 3
DE?) 3% 158D (27) 3755 168?) g;?!) 99731 8967Conta Corrente Banco Agéncia'!0044.592 BANESTÉS S.A 6120

2 — !DENTIFICACÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA PROPONENTE:

Name-, ANTómo MARIA DA SILVA FILHO CPF:
7047975518?N“ RG Órgão Cargo, Função:

453249 Expedidor PRESIDENTE PRES!DENTE
SSP

!..tyygradouro (Avenida. Rua, Rod.)
RUA: HENRIQUE FERREIRA. Nº186Bairro Cidade: CEP:
aux/mo ESPiRITO SANTO ECOPORANGA 29,850 000(“ateiam-vee ! Telefone 2 TelefoneB
1177! 997131 8967 (27! 31755 1580

3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICD PELO PRQJETO

Nome
SÓNIA MAR!!! MAR!ANO NICOLI
Area de) Formação Nº do Registrº no Cºnselho&EERVHZ O SOCIAL Profissiona!

_ . " :CRES )3 nº 3650 — !Tª Região/ES533!er Cidade CEP
NOSSA SENH ORA APARECIDA ECOPORANG—ã ' 29856 000
!5- mai! !0 Tecnico

l'?" ;, ", “ ,. _
gªr/' * fªrm—ªi:! , “,(—«!=. “Bªíª”



CASA DC) [0030 SÃO JOAQUXM E SANTªANA
Della de Íºundaçâu. ?ªla'DíªZGÚl » Dezaiiieiilhreimmm: :? iv'í')3º'l".f.liíll

CNPJ Fli" (')-3.35à4T3í0623ii1»56

.:l niib' ã l'l'l IH lifªl'ÁH EH. l-llztilMiIz !“ lN'l'íªJF—AÚ. LH Ulf l'i'í'l il? H!,“l' 2ª! iªi ii.? .“.ll “»!L'il'xll N'" 9110 iii.. kMAS “ª" » KDX""'- U: WMM '») “« “'. IUHÁH “H Sª..“xíll.;ªiiº.li1.'..ãl “- UM.?“ |", ! 'HPU 2?! , l-Ti Willian—ff 752, Ii! &“ “.REUF !” 'NL'HPÍ'JÁHFN'I'U
lã l'ÍiH , “[ !ÍH'HUª WH “JIAUXI'H .X'ª H.“..XXÚ"! l' AW. '.KL HXIH' Vil ' “.! I “>in ","-i ' "fill!“ Nªlini-5 ;lll3?.,3-l,

Sioniamarinicolli©holmail.cºm
'l'elefone do Técnico 1: Talefone do Técnico 2:
l' 23?) 99/78 2866 (27) 3755 1580

VALOR MENSAL SOLICITADO: R$ 9.600,00 (Nove Mi! &- Seiscentos Reais)

&; HISTÓRICO DA ENTIDADE
Com histórico brilhante e promissor, & Casa do ldcsn São Joaquim & Sant'Ana do

municipal:) de Ecoporanga -— ES, fundada em 12 de Ago—sto de 1990, inaugurada no

» (rªlªr? (?“/' dn outubro de 1995. Data de Funcionamênlo em 25:46:71 995, slluadã à Rua

iria-aline Montairo. EOS. Bairro Nosssa Senhora Aparecida, Ecoporanga — ES,

*:".çalrel'bnra (27) 3 TSE:? 1580, e' uma entidade—. fila—nlróbica sem fins lucrativos. atende

A % wie, 28 (vinte e oito) idosos no Municipm, na faixa alária de 50 (cinquenta) & 101

(cento & um) anos deidade. sendo 0? (sete) Mulheres: e 21 (vinte e um) Homens,

f::un problemas» de Diabetes. Hipertensão. Deficienle Visual. dificuldades de visão.

faiieiiçàb, feridas, AVC. Diversos Distúrbios Mentais. Alzheimer Epilétlco, C.A.! etc.,

arando HU) dez acamados & (02) ciais cadeirantes, sobrevivendo das
éãDEJ'SEEWiEidDFÍBS e beneficios dos idosos a subvençãº Social através da Prefeitura

lvlunicipail de Ecoporanga—ES, para pagamento cie Folha de Pagamento. Encargos

Ííi-DCÍERÍS (WSS. Pis. FGTS & lRRF). Remédiºs, Água, Luz. Telefºne. Materiais de

ii.;ansuim (Materiais de Curativos. Alimentos, iimpeza, Higiene. Férias. 13“ saiário.

“ie,.«rilre Climas despesas. doações e campanhas ler:-ais, Existinçlb (02) duas vagas

g;»;zra demanda de aiendimenis (sendo O? masculina e: (Ji feminina). No seu quadro

4.19 “funciºnários possui: El“! (uma) Cocrdenadura Administrativa, 01 (uma)

fiãfàisteiltª Social, UT (sele) Cuidadores, 02 irmas) Cozinheira, 03 (três)
Auxiliar de Limpeza, 02 (duas) Auxiliar de Lavanderia, (11 (uma) de Auxílio

ljlbença e— Gllum) Cuidador em Experiência de Trabalho, ioialízando &
Ei,-.íÉPQLSLflÉ—ãíiºâz.

fiªs" ,, ”.
'tá/”" "



CASA DC) IDOSÚ SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Dam dr: Pundeçãu i—“i:"€32.-"2(Íií)i :. De:—;:mmiu'amemo: 21,7021'100)

CNPJ *, ' wearwswmnea

113“; HIS H-Í'wa HS'I N l'? l'", FXÍÇLHMI—LÍÇI'U lf—J'I'ÍÍHKH, Hii “!* ["i'iíihfníªiª Tl'iiííf'i 'ªâl'1ª5if,“51" U, 'N'" 'Em “1. (SWAT—i N"
(D., “ul '! “Xl-TÁ. i) ". 'x'liii? .ÉÍÇL'IA SÃ &YII',ªuTEIA'a: H X' NH “*.I'JHL'UEEHIHF H!!Xll!itl|li)£,,1l & “gi—!.UAMÉ FL'XCIUNJMI'ÍNTH

i,! “ª. I'Nil , "Ui“ | “Mªllª; "Klªíiifx'ã'l'zgvª.BV..XN('F.'1'F.XTCI'ÁI. ílllu' Jô.! Tui,, «fºi; Hi “» ' "JIU!!! litEÉlllfª :!)ianj-i',l,

No periºçp de g511011995 ª 131032001, pertenceu ao Mantenedor FUMATRE.

fim 14 Lie fevereiro de 2001 foi desvinculada de Mantenedor, criªr: suª
própria independência. possuindo seu próprio CNPJ em 211033001.

simeicne em uma área tota? cie 10000 MZ (Der: Mii Metros Quadrados) e área

'..rzinerrumie de 85330 M?! (Ditocentos e Cinquenta e Três Metros Quadrados e

i'íªeienia Llentimetres), em prédio cºnstruída-: com Doações. em terreno pertencente

m;: Hmspiâei FUMATRE local, contendo. as seguintes lNSTALAÇÓES:

“K&l . 04 (quatro) queries todos com banheiros, 01 Sala de Arquivo. 01 Sala de

A;,Jminisireção: D'i sala de medicação com banheiro, 01 banheiro para os

f:,mçionários masculinas, 01 Sala de TV & SOFT] usada para reuniões, festas,
-zeet«..nes. celebrações diversas. etc;

&LA E: (31 (uma) sala para o Serviço Social com banheiro. (01) quarto individual
::.:rin'i banheiro.

&gàgl 04 (quatro) quartos todos com banheiras:

&gàgg 02 (dois) refeitórios, sendº um para 05 iria-sos e o outro para os
ªLH'NIiOHàHCJS. Gªl ruma) roupane, 01 (um) banheiro

&grgwâ: (H (uma) cozinha., O'i(uma) dispensa. D'Iiuma) iavanderie, 01 (uma) área

if'i'íª. SÉF'VIÇD'S; corredores e varandas em volta do preciso com boa veniiiação e

.1. f, __ .ªí mnaçãa,

|H ATIVIDADES— DESENVOLVIDAS PELA CAãA:

&ÇÃO PASTORAL; É celebrada a Santa Missa uma vez por mês. sendo preparada

iae; Parente! de pessoa idosa, também e celebrada mia—see nas datas festivas Natal,

f—“ªeewa. eum Sacramento dos doentes! e dos pedroesres São Joaquim e Sant'Ana.

& [tese do Idoso também recebe celebrações/visitação das igrejas Evangeiices.

LAZER.“ Atualmente é realizada 02 (duas) vezes por semana euia de educação

ªii-rim, cem prefeesor Adiei (voiuntário) da Academia Saúde em Movimento.

», «:, ;;;/I é??“??(4 ./

_, , , .» ._.v

55” 7%r »—

PL“



CASA DO IDDSO Sãº JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação l4/02l200! — Desmembramentº; ”ll/DZIZOOI

C NPJ N" 04.353 .4 781000156

REGISTROS: EST—ITUTÚ; REGIME-“JTD [hTã-ZRNH. LEI DE LTILIDADE Iªi-TUIJCA MíÉ—TCíR-jL N" ama,-m; CM.-XS N“
002 02: M..“."ARA DA VKGELÁNCIA SANITARIA“. ALVARÁ ÍX3CORH1'DF. BOMBEIROS. ALVARÁ DE FíÍNClON AMENTO
DA PME,". CER'HDÓES NEGA'I'WÃS; llALANCÉl'l-I ANU M., IRRF «MIL—XL, CNAS Nº"HU1030211231303-39.

D&O

©

“_ TIPO DA, DESPESA VALORES ":: l", 1.6ncargosz V ,
WSS, Pis, FGTS, &RRF R$ 9.898,10

HÉDespesas de Custeiº:

23.3 _ Cesan (Água) R$ 590,002.4 - Escelsa (qu) R$ 976,422.5 , Telemar (O!) R$ 220,00
2.6 — Material de Consumo em geral: R$ 3.900,00
higiene, alimentação e limpeza.
2,8 — Materiais de expediente R$ 240,00

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

14. CRONOGRAMA DE; DESEMBOLSD (R$ 'Lua)

1 _ __Jãiiéífbgg Fevereirona Man,-ona Abrill'ia MaioHB Junhoftàm :

“XXX R$ 9.600,00 R$ QWMÚ R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ QEDODD

" Julho/18 Agosto!“ Setembmrla Dutuhmna Novembro!“ Dezembroma

R$ 9.630,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 9.6DODO R$ 9.600,00 XXX

(,ja? lá;; , ,f'
by?? ª “,

.4írjf'ª :)
f,!- ' ª'v .a'x."l
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CASA DO IDOSO SAC) JOAQUIM E $ANT'ANA
Dam rir“ Fundação H;"íD'ÍíÍiÚl " DCSWCITÚHiiii'iiimi'ªl lllv'ÚZfZOÍH

CN PJ N' íMJíÃí-J'WIUGUI 751.»

".I'tiiSíFíªS l'S'lÁTl m; RIÉUHUT—“H? iffl'líi'itm. l.lª_l Hi !. 't'li ir“: uii lª' lil ii, i “til."xllí'íP'll X" 'Nmtll um»: X“
fui.-. na Lil—Ll !,i".”.[(illuªoílfliH.tX!'l'.-"xtª.l.l: uv titi—.Uruguai!"iiiwamiii».iiieiyz, n =. nun:- FE “N'CIHXJMI-LNIU
,).i. rw, L'i'.ii'llliii'n-'>: Niíin'ilãiw ii.“..lN'Lflí'l'l' AMM iiiizi- f...“.i .ll (,.“'«'.*-Lªi “"'TEUHIJIUÉHÉÃ zum-Pi.

z-ziornenio este, em que alguns idosos esporadicamente, reaiizam caminhada com
atividades externos,

_tiwzmiªlâNTiFlCAQ ÃO oo DBJETO
Promover através dos serviços de proteção social especial de alta complexidade e

pesooa idosa. & autonomia e a melhoria de qualidade de vida inclusive nos âmbitos

cin Saúde e Assistência Social fortalecendo os vínculos tamiliares a fim de contribuir

para & hobiiitação & reabilitação das atividades. da viria diária por meio da Vigiiância

Sonioassistenoial, Proteção Social, Defesa e Garantia dos Direitos

5.1 PERIODO DE ViGÉNCIA
janeiro 2018 a dezembro 2018 «— periodo de 12 (doze) meses

fªi IDENTIFICAÇÃO gg SERVICO
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas idosas & suas Famílias.

i'âosaoiuçáo nºi (Jg/CNAS - "tipificação dos Serviços Sooioessistenciais. Propõe—se

g'Íft'OanVFÉI' & qualidade de vida visando exerci cio de cidadania por meio de vigilância

fractio assistencial, proteção social, defesa e garantie de direitos e cooperação

ltíªCI-nlúãª r.: financeira para aquisição de material do consumo em geral e despesas

rum lutltjlonál'ios visando a melhoria no etenciimonto às pessoas idosas,

LJMTÃHCATWA
..e, presente projeto articula com o cotidiano fawrecºmº mudanças na vida prática

ra diária rgzontribuindo para autonomia e ressignificação de ações discriminatórias,

ii onotornianoo-es em proposias atitudinais que fortaleçam & aceitação baseada na

rrizinoepçào de um ser humano ativo. cuio conhecimento se constrói nas relações
«“'-istoriços sociais.

ris serviços são organizados de forma & oportunizar o exercicio cia cidadania: e

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

Éi€l!"'-JFÇÚS articulados com e demais áreas, que garantem a inserção oo sujeito comof-T—Hl i'iisiorioo social. 'ª'.; '. '.“ ,." ./,,,
(. j.»

i

["ixi.;*a



EÉASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANTANA
Hill?! r_iv Firmiçiçãri' id,-º'ÚEÍÉiiíll - Diesnicmhummm)? 35032001

CN PJ N' [HJSJA'TSHIUÚI 5.6

ielmIr—“ll'us izríl x'l'ª "ln. Riifu'lkii-N l'ª: IX'lAl'ã'rfáe ii l.]Él lili ! 'l'll.lU u_u—. m Bi lt 3 “ill."ª-çlrfllª yl “fªlir- tn, (Afins X'"
um: U]. JUÇARA "A. N'lliil..xf€r'l.l$ Wll'fxll'n. _Xliijlliªi lir,i(_'f.,>illªu lilº lilmmilltl irá. U Y-xiLHH' i'l "»:t'llltx';'i“.ll;5.“l'l!
m l'ãllv & HH ll)! ill-.tl ,“."lfljx'l'l'i Mw". li.“..XMJlí'l li AM' i.! , iRlllº .in ,ll "CIM “..“? >" '.Tllilluin'ãl'll BUM—34.1.

l? considerando que o direito de todos os indivíduos aos bens culturais, como

caminho possivel de inclusão no meio social. devo ser respeitado,
ir"—rzlepenrlentement—e das dificuldades ou deficiências apresentadas peios inlemos.

rêa que a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ÉS, vam
clorsenvnlvendo ações visando à inclusão social o saúdo de seus internos. Assim, &

Lalªiêl do idoso de Ecoporanga—ES desenvolve. programas e projetos
mmoeducalivos, diversificados, em parcerias, (Associação Pestalozzi “Rosa de

?S-arom“ e CRAS) objelivando acolher, encaminhar e acompanhar ações
'iwriiuiduaiizadas que integram em seu contexto os; indivíduos. suas famílias e os
nigeriano ria sua comix/ânsia.

' ªufiiªjaiªêQu—A—LVO

Moscas que tiveram seus direitos violados ou que a familia não tenha condições de

cui-ciar, sendo que atualmente encontramse acolhidos o quantitativo de 28 (vinte
aªa oiio) pessoas idosas.

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

filos—: 1605403 como cidadãos, assim, a “Casa do idoso são Joaquim e Sant'Ana“ se

impõem ser uma inslituição de longa permanência compactuada com as diretrizes

21523 lei n“ "19.741. de 01 de outubro de 2083. a saber, o Estatuto do idoso. Tendo

;:omo públicº alvo a terceira idade e em especial os idosos em situação de
re:—colusâu, com laços familiares fragilizados ou l'OmiílldOS e/ou idosos oriundos de

fa-ir'nilias desfavorecidas economicamente impossibilitados de cuidarem dos
rrinsmoa,

fªl DBJETIVOªSPECiFICDS
« Dosenvolver ações especializadas para a superação das: situações violadoras de

l.".Íll'EElÉOS que contribuem para a intensificação da dependência“.

= Prevenir o abrigamenlo e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o

direito à convivência familiar e comunitária? r; «& "“J““ =vªr-L.,;

// ãe“ f) . 1/1“"'Ç/ l , :?“,fíf'Hi:-. r " (, 7;,:,,f ' u/,, ..e,”—
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CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E $ANT'ANA &Dm de Fundação“ Hífflf'íifii'li — i'lmmzzmhreimemn' Lªi,—"Úfif'iiiiil

CNPJ 'ª lH.âÍ€J.-LTSIUBÚI$b

it!-'iiif'àl'ª“ in'a 'S'É'ÁU'HT Rªfi'iifª.IIÍÍ*IÍU Iª-IÍ'ER'QH Hz! HE' ETH H? EU!-, lª'. 'ÍH lª', “ª. .'x ª» 511.152“ “." íªm? lil. (Çfslfifªn Tv”

rua:”: .ii xiii-film i ir:1i,.i.u.'|.'i sw! i.iei.i-..ii,a ,um“urináriª!” NHXIHiJRURÁTKXRAIH'Í1-1'N'CIIÚLUH'Íyl'ª' fé;”
i? x I“-.li . iii-"ii HDi ªli?—2 5314311st. “A.LANL'E'ITz,KNI'fiileiii“ Wl' “il aí“—:.“: N" 7h'!li,il(i:“23 204.133!" ,. A“

- r'rnmover acessos a beneficros. programas da iransierencra da renda a outros _ __,iii
serviços Socioassistanciais. das demais politicas ptfibiicas seioriais e do Sistema
ria (Barrinha de Direitos:

, ªcompanhar o dasiocarnento, viabilizar o desenvoivirnanto do usuário a o acesso

a serviços básicos, isis como: bancos, mercados farmácias, etc , conforme
nos assina—des.

.- irianlifirzar. valorizar e desenvolver habilidades e competências.

iiiaspariar a criatividade, a iniciativa. a responsabiiidada a discipiina e o respeito
i;»sirji Duma

""XSSÉQUÍEEF espaço para atividades esportivas, recreativas.

vítiar'isibiiizar. dasinibir e ciesenvoivsr a capacidade criativa, a comunicação, a

r?ê2><íí)f'953$à0. diminuição da ansiedade, fiexibiiidadre. espontaneidada

Dssanvoiver a expressão verbal, construçao taxiuai, relacionamento com o outro

"1—3 e") iziiàlngo.

Propagar o respeito as diferenças e o convivio sociaig
»“ :: finais.—cer vínculos familiares.

,; “i. METAS

Abrangência da 100% do público alvo com execução dos objetivos ora
ai:-iraseniados cis— forma a proporcionar bons resuiiacios

_LQÁMETODOLOGIA

Execução de oficinas capazes de cumprir os objetivos propostos bem como manter

o. socialisaçáo dos idosos na instituição da ionga parmanéncia & seus espaços de
roi-wivio social em suas diversidades

i 3. EâTiMATIVA DE DESEgSâS
n. astirnativa de valores abaixo descrita refere—ss apenas às despesas a serem

custeadas com o Recurso que advém do Termo de Fome-nto, as demais, tais como:

assina com folha de pagamento a outras despssas decorrentes mensalmente. são

i,":LJSÉEEldãs através dos Bsneficios e Aposentado-rias dos idosos

ui «. — - *_*
LN“ M,,“ ”(_º m.;?" _x—

g...! .? »“
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Fi "?l'il'íê'ªné. !íS'l'.-Xi'i"i'f..ª. Rliuíxnzªxí'uj ixiiáiixm, T.I.—,! m— !"i'íi in.-mi m um. .=, “Ji mona-ii. amam; CM.—xs «.*—' - .,“ já“ :«m: n: A? xtwíxm HH!I..1NC'1.XR.X.—Ni!'.UHxAI.X'AR.-Xiltªú'tiiií'ffjlli-Í Iiíniiliiliu mha! Apur.-i m:. Fl“NEXUS—"AMD?!“ “ . '
im. ma.. (“iaii'i'ini'irx M&uxinzw. ii.-u .xxcl-I'i'i-z .m nu., IRM-' fiar; “Wii., (:x—u: vininwzim mui-3»)

15— DECLARAÇÃO no RESPONSÁVEL; amigo;“ cb”, "firmªr—___“— M.,, ,. . . fim—___...“ .... ,

Declaro para os devidos fins que a proposta técnica apresentada será executada
conforme as normativas da Poiítica de Assistência Sociai.

Ecoporanga €£$. 08 de novembro de 2017.(É 'ª f" *. - -' !fªziª—. »=>-ºk..... eª “QTL-x .Sônia miria Ma "ano Nui—ou “4.3me
_ (23555555 Nºª—656

fifªzºf—íQ—BEôÇÃQDQ,BEERESÉHIANIÉL-EíãêkiMaºâêgwwmwm __ _.,_o,.._____..“,,_o

'Na qn_.iaiidacia de Representante Legal da Organização da Sociedade Civii. Casa doi

iicioso São Joaquim e SantªAna de Ecoporanga. declaro para os devidos fins junto acíMunicípio para efeito sob as penas da ieii ouçª. inexisto qualquer débito em mora ou:
“atuação de inadimplência com o Tesouro Nacionai ou qualquer órgão ou entidade dai
gAdminisiração Pública Fe,-demi e Municipal. que impeça a transferência de recursosi

:oriuricios de Dotações consignadas no Orçamento do thioipio. na forma do Piano de,Trabalho, :. .

.f'f.ÍiÍ':_-5ª75.QMê95—º PELA “DWNªSTRAÇÃº WW,—519%. “_ . ., ,“ .__._A..—__.____u,j__,__ ..

No quaiidade de Gestor da Política de Assistência Social do Municipio de Ecoporanga !f Fifi, :aiízrovo o prosente Piano de Trabalho '

Ecoporanga ES de de 2013". [

Secretária Municipal de Assistência Sociai

“& N)

“a.

“&
XE ..

X

X
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CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA

Data do Fmdação: 141021200! » Dani,-mmm: 2 1/02/2001 - CNP] Nº 04.353,478I0001—56
REGISTRGS-ESTA1m0;REGIMENTo INTERNO LEI DE tmuDADE PÚBLICA MUNiCIPAL Nº 906i0l CM as Nº 002/02;
ALVARÁ I). 't VXGILÃNCIA SANEARIA; ALVAR A DO CORPO DE nomatmtos ALVARÁ DE FLWCIONAMENTO DA PME; ,
CERTIDÓES NEGATIVAS“ B u_nNCETl-T ANUAI mkt-' ANU AI CNAS Nº “nom mzonrmm- 39 , —

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1 - Do cumprimento da Execução Financeira

Em rotação ao termo de colaboração (fomento) nº 00112018, Ennado entre o
Município de EcoporangaIES e a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana por
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, mio objeto e
Cooperação técnica visando wsteio do serviço especializado para Pessoas
Idosas, objetivando o pagamento dos encargos dos Funcionários (PIS, INSS,
FGTS e IRRF) Água, Luz, Telefone, Material de Consumo em geral (Higiene,
Alimentação e Limpeza), Materiais de Expediente, bem como outras despesas
de manutenção necessárias ao pleno atendimento dos usuários desta
Entidade, foi recebido o valor de R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seisoentos Reais)
sem rendimentos de aplicação financeira, referente a Quinta Parcela, tendo
sido concluído o objeto pactuado em sua totalidade.

Foi pago por esta Entidade com o valor recebido em 29/10 mais o saldo
constante em conta, o valor de R$ 18.735,93 (Dezoito Mil, Setecentos e Trinta
e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos), restando o valor de R$ 827,34
(Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos) em Conta
CorrenteiAplicaçâo Financeira.

2 — Das atividades desenvolvidas

Cumprimento da Execução Financeira, conforme comprovação em anexo,

3 — Da comparação das metas propostas com os resultados alcançados

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



CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA O QG
Data de Fundação: 14/02/2001 » Demanbramento: ZMK/2001 - CNPJ Nº 04.353.478/000l-56 &REGISTROS: ESTATUTO: REGIMENTO INTERNO. LEI DE UTELIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N" 906/01; CMAS Nº noz/02:

ALVARÁ DA VIGILÁNCIA SANITÁRIA; ALVARÁ DO como DE mudamos, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME:
CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL. IRRF ANUAL, CNAS Nº 7101000203 ams-39.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS — 5ª PARCELA TERMO FOMENTO Nº 001118

TIPO ' VALOR DATA
' GPS COMP. 0712018 (Cheque 000911) R$ 9.544,76 30/10

0| FIXO REF. 0912018 (Cheque 000912) R$ 229,91 30110

EcoporangalES, 31 de Outubro de 2018

Antonio , Silva Filho
Pre idente

Rua Idalino Monteiro, nº 205 —— Bairro Nossa Senhora Aparecida —— EcoporangaIES
Tel: (27) 3755 1580 —— e—mail:



CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: 1410212001 — Desmembrarmntoz 21/02/2001 - CNPJ Nº M.353.478f0001-56

REGISTROS: ESTATUTO", REGIMENTO INTERNO. LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N“ 906/01; CMAS Nn 002102;
ALNARÁ DA VIGILÁNCIA SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FEWCÍONALÍENFO DA PME:

CERTIDÓES INLEGATWAS; BALANCETE ANUAL, IRRF ANUAL, CNAS Nº 710l0.002023/2003-39.
RELAÇÃO DE RECEITA E DESPESA DE TERMO DE FOMENTO &' PARCELA

* ENTIDADE: CASA Do IDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA ECOPORANGA—ES

TERMO DE PARCERIA: FOMENTO Nº oouzms ' “, SUBALANCETE " “
RECEITA DESPESA

DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR
. — EDP - ENERGIA __ REF. 08 e '

Saldo Antenor R$ 354,31 09/18 (Cheque 000905) R$ 1.391,71
CESAM _ ÁGUA _ REF.

Transf. 05512421
R$ 9.600,00 0730839 e 10/13 R$ 3.328,35

(0211 0) (Cheque 900904)
Transf. 05512421 _ -

R$ 9. 600100 DARF REF. 07, os e 09/18 R$ 72651(29/10) (Cheque 000909)
. FGTS - COMP. 08118 (Cheque

RendImento Bruto R$ 8,96 000907) R$ 1.838,85
FGTS —— COMP. 09/18 (Cheque
000908) R$ 1.669,40
GPS COMP. 07/2018 (Cheque '
000911) R$ 9.544,76“
OI FIXO REF. Damme (Cheque
000912) R$ 229,91 .a»;
IOF Recolhido R$ 5,26
IR Recolhido R$ 0,89
IOF Previsto R$ 0,187
IR Previsto R$ O 01

TOTAL: TOTAL: 18. 735 93

ANTONIO MA | 7,

R$ 19.563, ,27,— ,. /

/ Tanga/ES 31 de Outubro de 2018 É

'“ SILVA FILHO

PrESIdén'te

BRUNO NOGUEIRA SOARES

Contador CRC nº1 8053i0

Lei Federal nº 130192014 alterada pela Lei Federal nº 132043015 Artigo 45 I e H

Rua Idalina Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida -— EcopofangalES
Tel: (2?) 3755 1580 — e—mail:

OSI—ªi
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CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA

Data de Fundação: MIDI/2001 - Iksmmubmmento: 21/02/2001 - CNPJ Nº 04.353478/0001-56
REGISTROS: ESTA/Ufo; REGIMENTO INTERNO, LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 906/01; CMAS N“ 002/02,
ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS. AI./IARA DE FLWCIONAMENTO DA PME;
CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL, IRRF ANUAL CNAS Nº 710I0.002023/2003-39.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PARCELA

BALANCETE DE PRESTAÇAO DE CONTAS _ ªç). C*». «_. ,!TERMO DE FOMENTO DQ“
MÉS ANO PARCELA CONCEDENTE DATA DEPÓSITO Nº TERMO '

JUNHO 2010 Quinta PME 29/10/2019 001/2010
ENTIDADE: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

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

CEP: 29050-000 FONE: (27137551500
RESPONSÁVEL: Antonio Maria da Siiva Filho

CPF: 704.797.557-07 ' VALOR: R$ 9.000,00
DOCUMENTOS

Nº ' Nº NOTA DATA RECEBIMENTO PAGAMENTOSTRANSFERENCIA FISCAL R$ R$
, Saldo Anterior - — R$ 354,31
Transf. 05512421 - 02/10/2018 ' R$ 9.000,00
EDP — ENERGIA - 000905
REF. 00 e 09/10 05/10/2010 R$ 1.391,71

CESAM - ÁGUA _ 000904
REF. 070909 e 05/10/2010 R$ 3.320,35

10/10

DARF — REF. 07; 00 000909e 09/19 10/10/2010 R$ 720,01
FGTS —- COMP. 000907 10/10/2010 R$ 1-030,05
09/10

gªg — COMP. 000900 10/10/2019 R$ 156340
Transf. 05512421 - 29/10/2010 R$ 9.000,00
GPS COMP. (Cheque 30/10/2019 '07/2010 000911) “ R$ 954476
01 FIXO REF. (Cheque 30/10/2018 ,09/2010 000912) " R$ 22931
Rendimento Bruto R$ 8,96
IOF Recolhido R$ 5,20IR Recolhido ' R$ 0,09

:“1

Rua Idalina Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida —— Ecºporanga/ES
Telt (271 3755 1580 — E—mait'



CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA '
Data de Fundação: MAH/200! — Desmembramento: 21/02/2001 — CNPJ Nº 04.353.478/0001-56 &REGISTROS: ESTA'E'UTQ REGIMENTO INTERNO, LEI DE UTTLIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 906/01; CMAS Nº 002/02:

ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA," ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME,;
CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL IRRF ANUAL, CNAS Nº71010.002023l2003-39.IOF Previsto R$ 0,18A “? Previsto R$ 0,01

SALDO PARA o viés SEGUINTE R$ R$ 827.34

SALDª A DEVOLVER " 0,00 -——-

[ Bruno Nogueira Soares X " Záng/Preéi ente Contador
CPF 7047975573? CRCÍES 1805330

Lei Federal nº 1301912014 alterada pata Lei Federal nº 1320412015 Artigo 45 | e II

Rua Idalina Monteiro. nº 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida - EcoporangafES
Tait (27) 3755 1580 — e—mail-



CASA DO IDOSO sÃo JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: 14/021200l - Demnembramtoz 21/02/2001 — CNPJ Nº“04.353.478/0001—56 (ª; [*

REGISTROS: ESTATUTO-, REGIMENTO INTERNO, LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N“ 906.111; CMAS Nº 002102,
ALVARÁ DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ ma FUNCIONAMENTO DA PME-,

CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE .mmx, IRRF ANUAL (:an Nº 7101000107312003-39.

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

Cheque Data Discriminação Crédito Débito Saldo
Número Saldo Anterior R$ 354,31 ,

02/10 Repasse PME R$ 9.600,00 ,» R$ 9.954,31
000905 05/10 EDP _ ENERGIA _ REF. 09 e 09/18 R$ 1.391,71 R$ 8.562,60

000904 05110 CESAM _ ÁGUA » REF. 07;08;09 e 10/19 R$ 3.328,35 R$ 523425

000909 10/10 DARF - REF. 07; 08 e 09/18 R$ 726,61 R$ 4.507,64

000907 1 10110 ' FGTS - COMP, 00/19 R$ 1.939,95 R$ 2.668.79
._ 000908 10/10 FGTS - COMP. 09/13 R$ 1.669,40 R$ 999,39

29/10 Repasse PME R$ 9.600,00 R$ 10.599,39
' 000911 30/10 GPS COMP. 07/2018 R$ 9.544,76.“ R$ 1.054,63
000912 30/10 OI FIXO REF. 09/2019 R$ 229,91”. R$ 824,72

IOF Recolhido R$ 5,26 R$ 819,46
IR Recolhido R$ 0,39 R$ 919,57
IOF Previsto R$ 0,13 R$ 818,39
IR Previsto R$ 0,01 R$ 919,39
Rendimento Bruto R$ 8,96 R$ 827,34
SALDO FINAL ' ' R$ 927,34

EcoporangalES, 31 de Outubro de 2018

5!

Antonio aiªi 6a Silva Filho

Presidente

Rua Idalina Monteiro, nª 205 —— Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 - e-maii;



BANESTES SIA - SISTEMA DE SALDOS É EXTRATOS

Nº Conta: 10044592
Agência: BANESTES Sinª-. - AG 120 - ECOPORANGA
Períodº:
Ghent—e: CASA DO I S JOAQUW E SANT ANA
Periodo: MES OUTU BROI2018

DATA HISTÓRJCQ VALORSALDO ANTERIOR 0,00
«“a-10 CREDITO TEF 0553242! 9 599,00

01050000 APLIC AUT 000000SALDO........,A. 0,00
05110 CHEQUE NUMERO 000905 —1 391,71

CHEQUE NUMERO 000004 73 320,35
INVESTIDOR RESG AUTOM 4.720,055 A L 0 o ........... 0,00

m'»; CHEQLEE NDMERO BOSQUE! 335.52
CHEQUE NUMERD 00090? JIE-38.85
CHEQUE NUMERO 000908 4.059,40
wvesnnoa 0590 AUTOM 4 234,86sumo 000

29.00 CREDITD TEF 05512421 9.000,00
INVESTIDOR APLIC AUT 0.600,00 '& A L D O . , (LDO

3000 CHEQUE NUMERO 000011 0.544,70
CHEQUE NUMERO 000912 020,91
INVESTIDOR 0550 mmm 9 774.57

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

APLICAÇÓES

= LDGB DE AfºLacAcm Em“ 3 300.00 ras

SLD iNVESTiDOR, ,“, iJ Ni ..:.“ S:-

" EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30210 "'

“ EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA "

DATA E HORA” 31” *Nºme - 0826“



55344534 D'E' 4513535453 FINMCÉIMS PERIODO 3111342338 4 31/1412418
mmo : 34355555 34444104447144 “FI—"RENDA 5134— .c? Cm?) :=43.-333,.253334413»52

Mínima:—on
3445.5555 rs,—4, — _,aàwcom gis-551440 pç:- 55454550 54440 capa : 33.533,54'4344443533
Endºr-5556: few. RRMESA ISABEL—514,5 PDF—, 43, cama emma 944443 ,

CEP ;: 23339-934 , VITORIA—

íéLíxEMTEax 5434 DG 151445 BDRQUIME _SA'NT AEM
-AGEWGIA: 124 —CDNTA, : 364644,532

Ti,-8369548346
7,7344733444

4444;— Çbta em suzane“
"431,44 5341; em 2316912313 -.

Rentabilíd"_,e'3rªutá* 5,233. (f:: 5.4.) 3,315 (x 4.4.) 3 474 (x 12 meses)

Aplicaçãº
33140 Bruta
3353334 4444
.I'OF Éesgaiíà 4414 291,83, 3, 345131 _,12
33 345533444;
Rand. Bruta

53140 Brutº

;.454144444
Màgàte 555554
IOF R$333.13
IR- Res—3353

53533559 254434

IDF ke*s—gate

IR 3455334
3433455 Brutº.
IGF 5353533
IR Resgate-
Rend . Gratº
54144“ Bruto

Mªrli-acªº —
5453334 ;_Bf'utó-

103 3454535
334. 533535123

4444.34th
Salãº Brum

me: —_9$!Í1ª142638—
31-334f3434

31,413? 34-35

95.33» azilefzem

46.91 13/13/2413.
5662. irª/12912514-
9563. 3411612333
9341 3911612318
6.042 3313512318"

3141512613

atum,-(3415

eªe-'s zaflefzela

em 3411413413
Bum/3435
3111912313

3,4479439955

1 231, 3635533345
555,4357425523

0,1935327742
38442139

543 4534333533
3 3337333359
'ª5ª256315474 '

1.228,41635451563
3,133, 5533138323

»..ª; 901213354

1954 $$$-93433535

94693595
4. 347 , 36.

1,51
6,63

423743
a, 3,7
5,35

"1 332 54%3,43“

?,33

"95.696,00 ,» "
833431

35:33.

'ª'-591

1.534

337.453

'—_—'—n$*- “n.-."»; -a'ginuhaªãa- -_' .. |.“- .i'- ..:—A ._*.'..:. - ._—,..»-.-._',...a.. Aii-iá—p—i-i: —————————————————— -,_»-,-.. -—**—'.—'."—-“-. a-u— mau:

53144 “45 Antª—imª Brum
Randi-muto Brum
IDF 444514164

44. 444414144
Ren mentª Tir—1444544
5455 45441344
“14 94443354

45 4945373Q61 354, 31

[5,325-

3,59
5,33
4,733
4,41

Tºtªl: ªplicadºTºta-1 4444344 344313 1a=-.335,34
34144 Mes 45441 Brªutº 13553535343339 53753Bloqueio" Judiciªl “má.?31444454 Garantia 04514 “4,94
54144 Més Atual 4444144
.. .,, ,-.,._ --.,..- - __... ..,. - __ _ ,... .: ,.. ...—v, ,, Egg-«V..,qd— v...-”,. v.- *-. —u- ega-.a.- gªy-g...: .. p;:- .gi— ;-*.3_._._.;.a-__* (».-5.5 ******



. a 3 - CÓDIGO DE 2,100

MINISTERIO D.A. PREVÍDENCEA socuu. - MPS PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO soçmL - INSS SECRETARÍA DA RECEÉTA PRB/lDENClARIA - SRP

4 , CTUMPETÉNCIA 071201 8

_ ' (HHADAPREVHÉNCDàHNHAL-GPS

FEI—mim SOC“!-

CID«4-4_ 5 ' [DENTTFFCADOR Ú4.353.478/0001-56 & 'ªs[ - NOME OU RAZÃO SOCIAL? FONE t' ENDEREÇO , % CNPJ 04.353,47810001—56 & — “VALOR DO les 6 .51 4,83 ã CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA ª“": R IDALINO MONTEÉRC 205 ,.f _ ª la'-JECOPORANGA ES '

CEP 29850—000 8 -

2 - VENCIMENTO 9 - VALOR OUTRAS [ (Uso exuiusivo INSS."; 30/10/2018 ENTIDADES 1'342'89

ATENÇÃOÉ vedada a utilização dr;- GPS para recuihimcnm de resulta de. valºr inferior ao

[U - ATZWMULTA E

. .. ' . . . _ _ . JUROS 1.687,04csupulado cm resoluçao publicada peão [RSS. A recmtu que resultar valor micnor devera ,

ser miic'mnudu fl conlriblnçãa ml importâncm currespúndeme nos meses subsequentesf ªté

que o (013333;ch igual ou superior nº valor mínimo (;.wdu.

11 -TOTAL 954436ALWNTIC.»MÇÃO BAN" & Rm.

x.,“

izaiau un?4 uanauuuxªuªniª?

1'Wu—I NSS —2'*"Vlª CONTRIB UINTE

http:/[sal.receita.fazendagovbriPortalSai!nternet/faces/pagesfcalcCDntrãbuicoesEmpresasEOrgaosPubiicosiresuItadoDoCaIcula.xhtm| m
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5 centavos acima

ouàsuaoMem

“;;-ªfã":

.. CASA 0010030 40 ' ' : "er-i'mrm-aluEGDPORANGA CNPJ: 04. 353 47 —56 Dude: nuam
PCA JOAO consuma mans so «.TEL 3755-1300
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[120 0010044592 000911 171220)
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CTC. MOOCA SPM mª

CASA DO 10050 SAO JOAQUIM E SANTANA
RUA IDALLNO MONTEÍROZDIS
N & APARECIDA
29850—000 ECOPORANGA ES

% 1111111111!7215512820 08106 (1000! 1040

g ( 27) 3755-1589

1111111111111111111

Vencimento

0711012018

[ Resumo da sua fatura 1(
3%!)

©

e A.& + (em.

ERNEÉTES Em 35/10/2313 14: BS: 41

11113155"le U$ IRHRÚS

1314.U1115.EB*1'DU£11 48
n lt 75

CUMPRUURNTE DE PRGRHENTD

|J! FMU
fun Umhuru

Eulilºu da B—qu'aa
UCGBQÚBWBBZBZSSIGBZGBMU

2885835553?54515592318'356

MM BUAEVZBIS 'MLORlRH R$ 229-91

ZÉWZÉIBIÚ 11515301. Glªst“.

Ruten l lca-cao I"] :|! tal
GÍIBBÉÚBBB I'B. 89154333991

BZBBBÉÚ4BÉB. BBiGBBIBBBS

Flw—aca ente demonstrativo ao documento

“para:-.au efetuada em “nal de semana ºu
..“. fiôl'lªtkt- nacional sera efetivada
Anv- data ck; Proxima dia ufíl.

DIFEXD
Ú] FIXO

PâElJTÉ DE MINUTOS FIXO—FIXO LiJLquL

Ol VELOX ...............................
DFER'M VELOX E SERVICUS DE íªm-IDA MEG“

ASSINATURA VELOX

OT MJTIVIRUS ! BACKUP

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS
! VIEOS OUTRAS PRESTÃDDMS E DE TERLEIMJB

Referênma

SETEMBRO [2018

Total a pagar

R$

R$

R$

X
125,06

12506

61,68
61 53

43,17
413.17"

'g bro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos
11,42,43,44, 45,46. 41/18, 4-9. 51, 53, 54 e 55

g : (DDD)9xxxx—xxxx.

% *, oi.com.br!9digita,
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ª “a? A ªmª» * um: Khaw— ::.?! t?».

“WL-Cªu 5,31

E centavos acima

ou à sua ordem

' _ ;. -' r “ “ 5 ' ' “““»- Jia; fªx.—«';
“ 555 55» «gªm— » " »— »»= ª... 15555535» . — , —————— 5
" CASADOIDO ÓAOSUIH ESANT " * " “ªªª-ªªªh ªtuªriaEGDPDRANGA CNPJ: 04 nun. uuzund

PGA Jow commo FREITAS, sn:—Ta.:us—nuocarmim—es
(110 0010044592 0041912 ”1220)
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!!ílllliiãalâlêlúiãliliiiEEE m.:mmuaaza Eiª; :mmmmlamzsaaw

ªf“: - '.“Í , T» - ——»»;1 4 'x' » . ' "r ª - ' f“ ”'º “ 4 » ,,-—. «.,-3 » »: =”): ?: “Am.-5x) —* » »» » __.». -
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CÓPIA ue cueuue Nº [ Mor-5 “) msm-5D mmc—JCJ
DOBANGOL vºª Vír— ? *». ( = "'—"'I & .::"

[LIZADO PARA......DÚDW *»4 ª? (JV www DT“.- Fw:““lsjb!

CONTADOR Cl CORRENTE CHEQUE ”ASSINADO POR
TALÃO
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receãa Federal do Brasil
Procuradoria-Gera! da Fazenda Naninha

CERTIDÃO NEGATWA DE DÉBITOS RELAWVOS ªºs muaums FEDERAL?» E A DÍVIDA
ATIVA na mw;—

Hmme: CASA DO IDOSO “ESAD JDÃQUÍM E, $ANT' ANA
CNPJ: Gá.353.478IÚOO1—56

fâmsalvadn (: direi“: de a Fazenda Naciºnal Cflbíâf & inscrever quaisquer dívidas de
"efzponsahilkíade do sujeito pasgivo acima identificadº que vierem a ser apuradasi é certmcado que
reãíçn constam pendências em seu nome, relativas a crédêtes tributários administrados pela Secretaria
em Receiia Federal do Brasil (RFB) e & inscrições em Dívida Ativa da União (UAU) junio à
fªriseurationªGera! da Fazenda Nacional (PGFN).

:".ª'a certidão é váãida para o estabeãecimentº matriz e suas filiais" e, m «3353 de erúe federativo. para
505 os órgãos e fundºs públicos da adminisâraçãn direi:; & eia» »f'ãncmados. Refere—se à situaçãº do

mmm pagaivo no âmbito da RFB & da PGFN e abrange inclusive as cºntribuições sociais previstas
“um alineau 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212. me 24 da julhº de 1991.

A :ceiiaçãn desta certidão está condiciºnada à verificação de sua autenticidade na internet. nos
* -ª'ª!'1'fí(?5'E-?Ç0'S 'fmw'fírfbgovbp ou <hã'lp:/A%w,pgfn.gnv,br?».

Íêªífffíílâo emitida-1 graíuftamenãe com base na Pºrtaria ijuma ; FBfF'GFN nª" 1.75%. de 31059014.
Emitida às 1331114 do dia soms/2318 chora e data de Brasilia:-.
miuda até 26/02/2919.
'"iw'ízdiga de minimize da cartidão: FTMYBCBDFEGBME
'Çlªuaiquer mama nu emenda imraiídará Este dºcumentº,

(?ª
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Há!—msm" PEBL—“FL. ECC!

Certificado de Regularidade da FCT,? w ERP"

Znacriçãa: oaammsmam-sa
Razão social:—CASA DO IDOSO SAO magnum F.. fix—«NT Arm
Endereçº: RUA IDALINO MONTEIRO ms ] CENTRO ; EÇÍCJãªC-RANGA ; ES ;"

29350—050

A Caixa Econômica Federaí, nº usº da atribuição que ihe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990; cartifica que, nesta
data, a empresa. acima identificada encnn'tra—se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço "
FGTS.

0 presente Certificado não Servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes & contrib:.3ições eloa encargos.
dr.—ávidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. '

' Validade: li,/lD/Zillã & 09/11/2018

Ceràiíícaçãu Número»: 2618101 1 151 54386864219

informação obtida em 161102018, às 10:70:58.

A nun-zação deste Certiicade para as Eine; previstos em Le? Eãtá
condicionada & veríHcação da autenticidade rm siti-:- da Caixa:

; www.caixa.gow.br

:?azmªç-x "Www svtâemhagn '.brw'Empresaf'CrHãfHYíºâ—ãªíFSTv'npr'êmàrí-ºapel.as—h 16? lá)/20 UZ
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_ Canaan N [ma É);

* &? andam—,o _

mas para cºrn a; Yamada Pubhca Estadual W! 2

Idenuficaçâoaaaeqnmw mmmmaswsfaomsa » *

= ' “ªmºs que até a; grama emª, me game damn centra & 9 L'batiam _ .?essea Itmdica ' ' = « '
Puhhca Baraúna! a mªltrata ãe eº

teriam, 'anagulámemu áé IC , __
mmm—n sie 2092

L 16311636 amanda mn Wimax vahda 81:15 1501331?

'vl

A autanha'áade dm» dwamenmgggirà ser cºnfirmada via int—amet pºr unia .
t: mx Em Qualquer Agência da; Em Baraúna)

_ * mmm, lá: dá Outubrº dei 2913

Autenucaçãaeiezmmea 15833. mmm É
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& PREFEITURA MUNICHªAL DE REDPDRANGA% Secretmh Muuiripai ds- Finàmçmig _ Sefer dr: ?ri'lmmçãu
CER'EHMO NECA'ÚVA DE DESENV. Jf»; I?ll—;( IA.!S

?; CERTIDÁG. KHSEKNHTM
%.

:* C ERTTL' LL'U: Para os dcvidns lins que:
* (“ÁS-A HO IDOSO SAD JÚAQUMFI E SANTANAc

; Tings i:.3.':.f.'r'<.'.!1—lcJnswiêrz juba LPM—U nª: 34.35.1-JTWIJ—ãefá ,
Í

:

Acha-sa quites com esta repartição até a presente data ressalvando c: direito de cobrar
_, ; débitos que venham ser apurados pastedormenm à expedição desta Certidão, que

t decorram descumprimenfo de dispusíçãº. «zºneamentºs à incidência e iançamentos de
ª ',?rihukps,

£.“bm=-3 da: vai-irlaçãfy dn. r.:cnidâu: EU!,SMIH'MÍI

Validade (ill dim

' Emitida 'Tqa'çn—E-sim. Lc» de (.Juhabm de zum

:Í ..àmlng—ª' «nalguns—,? amam rm emenda ãnvaliàmà am: dnwmmm _—

iw ps ' ªwii burwri ghtv clicam ,brfpmjs" _empnrang< f'xer'vimsicerâdaahj mma—asno. phphc 16?! 0/20] 8
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PODER ,
TRIBUNAL DE JUS'HÇA DO ESMDO Dã.) EIÃPIRIYIÚ SANTO

ª? Das. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória — ES ] CIP: ???;0507275 ] TGI“. (2?) 3334-2050.

EERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÃNCIA
mmagzp. gg gecupemçág ganga. E mamª,! DICIAL (FALÉNQIA EWl

“Dadºs. da Cªzrtidão

Razãº Sâmia]: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
ilhºtª): (14.353,4-78í0w1—56
Y!R-ta da Expedição: 1511952013 10:35:00 Validadm 3=J DIAS

" “Jª' da Certidão: * 2916759364 '"
'?NBERÉÇD -'-

M—vnâdpêw: ECDPORANGA Bahn): NOSSA SENHC—RA APARECIDA
, Lºgradºurº/zx QUA IDAIJNO MONTEIRO Húmem: 205

Cºmpíananm: — nª? mºa/www - CE?! rºsso—cm
' ª-ÍZQHTATD

Emef-.!: CASADOILXJSOECCJPGRANGAÉJJHOTMML.CDM "relatam. Fixa: (a?) 3755-1580
Tãefene Caiman - NÃO !NWRMÁQG —-

CEETIFIÇA que, COHQJITHMÍD & base de deem do Sistama de Gemmciamenm aqi-“amassos do Poder Judiaànu do Esiade do
:sg'ínm '?»anto (z.-Jud, SEEP, PROJUDI e PJe) até a praª—senta data e hora, NADA CONSTA cºntra a solicitante .

«“Waawadõa'fs ' "-

.“l
“%

(Sema-”ár; expedida gratuitamantc através da Inteºmet;
_ ( 15 firm,- duga) Sdzic'rzrante acima informados são de 5: IP:“: mmmsabââdaje, aevenclo & mukandade ser corzfenda

pela: MÍEFGSSBÚO ra,/ou dsíínatário;
f:” ' *“ 313 valãfjaáe data (Bªtidão é de 39 (trinta) dias, (afixação; aªa aªa-ªa da expedição, nCth'ÍJ'YfTTvE disposto no

:; rm Cóctigo de Normas da mmgedczia Gera? (ia JUSÍÍÇE. Avós essa data sairá necmmsárêa a emissão de ; ». , . 44wa camiãº;mna , ,
A mtª—ªr'slicidade desta Cªimãº poderá ser cmíímrada na página dº Tribunal de Justiça dº Estadº dº Espírito ª -
Santo - www.tiesjusbr », «Mirando o número da certidão acima :dentâãcado; (9730
Em r'eiação as marcas da entãnda espada (WhiràaNiia VelhafCariarjcajSerrar/Warm), as ações de; exemção " * “
hsm? .rasiºadual, méêncta e recupeaação judiciai, & auditada mimar, trami'mm, emma-fs, no juízº de mtóría;

Cura-wa, “adição,...j, Juizadº Bpecial Cívei, Juizado Espanta! da Fazenda Pública, Execuão Pisca: & Examção
Pahmmmiaí (ºbservado º item e):
.ªº-5 a—gãªb diª. matarem criminaã abfangmx, derme 013155: a:; de ifixãmlçív para) e da auditoria mimar & de
“macªu-35 «especiais Clinvmais;

As maténss atinenms as varas UE,! família & infância & jwaannxla sa) nbjeto de cemdãm amªm;

. à"; saga—:s de natureza cbr—:“: abrangem 'IVÉÚRE'YE aquelas que Wannª?“ nas varas de Giácº— º ºucessãa (Tuteia,

A & baga de dados do sistema de gea'andamento pracasual (EE-Jud, STEP. PROJLIDi, PJE & Segunda Instànfzia)
tente—Em o registrº de todos os massas dismmfdas rw PmJer JUÚÚÉÉO do Estado do Espírito Santo.



(DW/l
)CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA

Data de Fundação: 14/02/2001 — Desmantxmmnto: 211022001 - CNPJ Nº 04.353.478/0001-56
REGISTROS: ESTATUTO; REGIMENTO MERNO, LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 906/01; CMAS Nº 002/02;
ALVARÁ DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA; ALVARÁ no com DE matamos. ALVARÁ DE FUNCIONAMENFO DA PME;
CERTIDÓES NEGATIVAS-, BALANCETE mm,, IRRF ANUAL, CNAS N" vtmoomozmooa-se.

JUSTIFICATIVA

Considerando que a Prestação de Contas da Quarta Parcela já foi realizada e

aprovada,

Considerando que o Extrato emitido pelo Banco do Estado do Espirito Santo —

BANESTES, é mensai,

É que iustiftcamos que para a elaboração de alguns Relatórios, foram
mencionados os itens já prestado conta anteriormente e que segue cópia apenas

dos Encargos pagos com o Recurso oriundo da Quinta Parcela e Saldo constante

em Conta CorrentelApticação.

EcoporangafES, 31 de Outubro de 2018

" %%%&/ª
Coordenadora

Rua Idalina Monteiro, nº 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangaIES
Tel: (27) 3755 1580 —- e—mait:



Gªrefzitura d'e Ecoporanga

“Estado do fspírito Santo

FOLHAN“ ”º

RUBRIGÃÍM “ "

Encaminhe-se ao Setor Social para providencias legais.

Ecoporanga 31 de Outubro 2018 /]
Wv

Prefeito Municipal
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ile
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA —— ES
CONSELHO BLUNICIPAL DªASSISTÉNCIA SOCIAL

Resolução nº 02912018

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 de
contas mensal do termo de fomento 001/2018, referente à quinta parcela no
valor de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) firmado entre a Secretaria de
Assistência Social e a Casa do Idoso. conforme ata nº122/2018 datada no dia121112018.

Resolve:

Artigo 1º. Aprovar por unanimidade a Prestação de contas da Casa do
Idoso. Atestamos e aprovamos sua regularidade.

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

Artigo 3º. Revogam—se as disposições em contrário.

Ecoporanga — ES,12 de Novembro de 2018

Gilmar Henriàúêâuedevez
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGÃ [(€SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

Processo: 64671201 &.

DESPACHO ADMINISTRATIVO

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

(Projeto que visa o custeio do serviço especializado para pessoas idosas). e a

PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à Quinta parcela no valor de R$ 9.600,00

de 2018 da Casa do Idoso Joaquim a Sant' Ana Ecoporanga-ES, conforme

documentos comprobatórios das despesas anexas ao processo aprovam a

presente prestação de contas e encaminhamos para o setor Finanças para as
devidas providências.

Nestes Termos

P. Deferimento.

Ecoporanga—ES, 20 de Novembro de 2018.

A.

É %»
Vanusa cia ilva Bispo

Secretária Municipai de Assistência Social
Decreto de nº5.903!1?.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Munícrjpal de Finanças

Ao: Sr. Elias Dal'CoI

DD. Prefeito Municipal

Processo nº 6467/2018
Empenho nº 0910/2018
Termo de Fomento nº 001/2018
Liquidação nº 44791201 8
Objeto: Prestação de Contas da 5ª parcela

DESPACHO ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE. LIQUIDAÇÃO

O Termo de Fomento trata de um repasse mensal a CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E
SANT'ANA DE ECOPORANGA - ES no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
referente à QUINTA parcela, para posterior prestação de contas por parte daquela 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 Vanusa da Silva Bispo, conforme despachos administrativos
juntados aos autos do Processo nº 6467/2018, e após a devida verificação da documentação
inerente aos pagamentos os quais acham devidamente comprovados, Aprova também a
respectiva prestação de contas referente à QUINTA parcela, repassada no dia 29/10/2018 no
valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), tendo um saldo anterior de R$ 1.000,66
(Hum mil e sessenta e seis centavos), junto com o rendimento bruto de R$ 8,96 (Oito reais
e noventa e seis centavos) foi pago as despesas mencionadas acima, finalizando a conta com
o saldo final no valor de R$ 827,34 (ºitocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro
centavos). Justifica «se que está dando uma diferença de R$ 1,27 (Um real e vinte e sete
centavos), sobre o imposto IOF previsto por estimativa. Sendo que O valor correto do saldo
seria de R$ 828,61 (oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos).

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

Em anexo:

Rua Suelon Dias Mendonç _, f « '
Tele/One: (Oxx27) 3755—291 :



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANG *_ »ESTADO DO ESPIRITO SANTO _
Secretaria M unicrpal de Finanças

- Processo Nº 6467/2018 - Contendo os documentos comprobatórios da prestação de con as
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 0627/2018 —— 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, su erimos encaminhamento ara
tesouraria ara roceder & Transferência do recm'so referenteg SEXTA parcela de 2018,
no vªlor de R$ SEE-300,00 (Nove mil e seiscentos reais .

Ecoporanga—ES, 21 de Novembr- «

Secretário Municipal de inanças
Decreto nº. 6.479/2 18

Encaminhe-se a tesouraria para pagamento.

Ecoporanga—ES, 21 de Novembro de 2018.

ELIA DAL COL
Prefeito Municipal

Rua Suelen Dias Mendonça — Centro — Ecoporanga-ES, CEP. : 29850000
Telefone: (()xe ?) 3755-2918 — EMA/L: finançasªecopomnga.wget/.br
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CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certiiícado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04353478/0001-56
Razão Social: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT ANA

Endereço: RUA IDALINO MONTEIRO 205 / CENTRO / ECOPORANGA/ es / 29850—000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 reguiar 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: 20/11/2018 a 19/12/2018

Certificação Número: 20181 12017100334879475

Informação obtida em 21/11/2018, às 14:24:49.

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


