
ESTADO no ESPÍRITO SANTOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TERMO DE FOMENTO nº 004 [2019

TERMO DE FOMENTO Nº (304/2019 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, E A CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E
SANT'ANA DE ECOPORANGA/ES, NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014
SUAS ALTERAÇOES E DECRETO MUNICIPAL
Nº6.131./2()17.

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, atraves da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA—ES, com sede na Rua Suelen Dias
Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 27.167311/0001—04, neste ato representado por seu titular,
Prefeito Municipal de Ecoporanga-ES, SR. ELIAS DAL COL, brasileiro, Separado
Judicialmente, residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline, Córrego do Cavaco,
Zona Rural, Ecoporanga—ES, CEP 29850000, portador(a) de carteira de identidade
de nº 189.546 SSP—ES, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 47861275745 no exercício
de suas atribuições legais e regulamentares, doravante denominado Administração
Pública e a CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA-
ES, com sede na Rua: Idalina Monteiro, Nº 265, Bairro: Nossa Senhora Aparecida,
CEP: 29850000, Ecoporanga—ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº G4353478IODD1—
45, neste ato representada pelo Sr, ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO, brasileiro,

casado, Funcionário Público Municipal Efetivo no cargo de Escriturário, portadofrªdg
carteira de identidade de nº 453.249 expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF/MF Sºbªtszf'x
o nº 704.797557—87, doravante denominada OSC , com fundamento na Lei FederalW
nº 13.019/2014, suas alterações posteriores e Decreto Municipal nº 6.I31/2017, bem
como nos princípios que regem a Administração Pública e demais normas
pertinentes, celebram este Termo de Fomento, na forma e condições estabelecidasnas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: (%
Custeio dos serviços especializados para pessoas idosas abrigadas na Instituição
CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA-ES, conforme
plano de trabalho constante do processo nº 4483/2018, que passa a integrar o
presente instrumento como se nele estivesse transcrito, que contempla: Gastos com
Pessoal, incluindo: Vencimento (salário); Adicionais (Insalubridade N t
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Periculosidade); Gratificações; 13º Salário; Férias e 1/3 de Ferias Constitucional;
Verbas Rescisórias, Encargos Patronais (GPS, DARF, PIS, INSS, FGTS/GRP e
IRRF), água, energia, telefone, material de consumo em geral (higiene, alimentação
e limpeza), materiais de expediente, Custeio de Serviços de Terceiros, Pessoa
Física e/ou Jurídica, bem como outras despesas de manutenção necessárias ao
pleno atendimento dos usuários da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga—ES".

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados
exclusivamente pelo MUNICÍPIO DE ECOPGRANGA-ES e e 030 utiIizados em
estrita conformidade com o plano de trabaiho. sendo que será utiiizado como fonte
dos recursos para custeamento da execução do objeto da referida parceria:

UNIDADE GESTORA FONTE PROJETO/ATiViD/ADE ELEMENTÚ DE DESPESA CÓDIGO
DENOMINAÇÃO

ÓRGÃO: 110 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCiAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSESTÉNCIA SOCIAL

110001.08241 00261090 -— APOIO FINANCEIRO A CASA DO IDOSD

33504300000 — SUBVENÇÓES SOCIAIS —— 10010000 »— ÉECURSOS ORDINÁRIOS
FICHA 354.

VALOR DE R$ 170.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA -— DA LIBERAÇÃO DD RECURSO FENANCEEROZ
'x__(

A Iiberaçâo dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos r à?) ,

CLÁUSULA SEGUNDA, dar-se—á em 10 parcelas de iguai vaior. Após a publicaçãokâêfdo extrato deste, o setor financeiro procederá ao pagamento referente à primeira ª»—
parcela em até 5 (dois) dias úteis, desde que não exista pendente prestação de
contas de recurso referente e exercício anterior.

1 'ª».

PARÁGRAFO PRIMEIRO « É vedada a reaiização de quaiquer atividade prevista no /Plano de Trabalho antes do início do repasse dos recursos financeiros, bem como o
custeio de gastos que tenham sido gerados antes do início da vigência deste Termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A OSC movimentará os recursos previstos nesta
cláusula em conta bancária especifica, vincuiada ao presente Termo. assim
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discriminada: BANCO DO BANESTES, Agência 0120 — Ecoporanga—ES, ContaCorrente Nº 10.044.592.

PARÁGRAFO TERCEIRO »- Na aplicação dos recursos deverá ser observada a
legislação aplicável, realizando—se sempre que possivel cotação de preços, de
acordo com os principios da economicidade e da eficiência.

PARÁGRAFO QUARTO — Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão
depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição
financeira pública determinada pela administração pública.

PARÁGRAFO QUINTO — Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no
objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas
exigidas para os recursos transferidos.

PARÁGRAFO SEXTO —- Ao final da vigência deste Termo, caso exista saldo
remanescente, a OSC tem até 30 dias antes do Término da Vigência, para
apresentar a reprogramação do Saldo e, por conseguinte solicitar um Termo Aditivo
ao presente Termo de Fomento.

PARÁGRAFO SÉTIMO — Expirada a vigência da parceria ocorrendo a extinção
deste Termo, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas das apiicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao
MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO OITAVO - O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará
automaticamente suspenso e retidos os valores respectivos se a instituição não
comprovar o gasto de no minimo 70% do vetor mensaã repassado, condição que
será obrigatória para a aprovação das contas prestadas.

PARÁGRAFO NONO —- O repasse dos recursos previstos no "capªs/t” desta cláusulª“: «XR

ficará automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivos, até olªriª)?“. . . . . » rx _ - "ª;
saneamento da irregulandade. caso haja rnadrmplemento de quaisquer das ªxª-:s“ .,
obrigações previstas neste Termo, especialmente quando:

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

b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o

inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em rotação e obrigaçofsrestabelecidas neste Termo; , &
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c) quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos
órgãos de controle interno ou externo.

CLÁUSULA QUARTA -— DAS OBRIGAÇÓES:

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

i- MUNICÍPIO:

a) transferir a OSC os recursos referentes à sua participação financeira:
b) designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento, a
fiscalização e a avaliação deste Termo, observado a legislação pertinente e as
normas de controle interno e externo;
o) exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em
decorrência do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação deste Termo;
d) apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no Plano de Trabalho
laudo acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu
cumprimento, para a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou
fases de execução seguintes:
e) providenciar 0 registro contábil adequado e manter atualizado controle sobre
os recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas;
f) inscrever a OSC como inadimplente no Sistema integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças do MUNICÍPÍO DE ECOPORANGA—ES nas hipóteses
previstas na Lei federal nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.284/2015);
g) proceder a publicação resumida deste Termo e de seus aditamentos na
imprensa oficiai do MUNICÍPIO, no prazo legal.

Il — OSC:

:
a) disponibilizar os recursos e/ou serviços correspondentes a sua contrapartida—&»Ã
se for o caso, de acordo com as especificações previstas no plano de trabalho; àfõkx
b) movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária especifica, “ªªª-ss:
utilizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque
autorizada, com identificação das destinações e nomes dos credores, quando
aplicável, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcional e

justificadamente, restar inviável a utilização dos meios indicados; /
c) Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência“
eletrônica, o termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização d '
pagamentos em espécie.
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d) utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo,
documentação idônea para comprovar os gastos respectivos;
f) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o
acompanhamento do responsável técnico indicado no Plano de Trabalho;
e) prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste
Termo;

9) 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 prepostos, na periodicidade prevista
neste Termo;

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

i) 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 0 MUNICÍPIO;

]) ressarcir ao MUNICÍPIO, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias,
eventuais saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;
l) 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 apos a celebração desteTermo.

CLÁUSULA QUINTA _ oo ACOMPANHAMENTO, oA FISCALIZAÇÃO E DA
AVALIAÇÃO:

O MUNICÍPIO exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação
da execução deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de
verificar a correta utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração

de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realizaxbâoàª EW gls“do seu objeto. * .
xªx Xx &: 4 x“

PARÁGRAFO PRIMEIRO —— Apresentada a prestação de Contas pela OSC, ficaram ªssª;
a cargo da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação as emissões
dos relatórios acima descritos, que, por conseguinte, submeterâo esses relatórios à
apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social para deliberarem sobre a
aprovação ou não da Prestação de Contas apresentada.

PARÁGRAFO SEGUNDO _ Fica assegurado ao MUNICÉPlQ o livre acesso de seus
técnicos devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar,
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todos os atos e fatos praticados. relacionados direta ou indiretamente a este Termo,
quando em missão fiscalizadora e/ou de auditoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO —— O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da
execução deste Termo, a cargo do MUNICÍPIO, serão executados pelos servidores:
ELIENE ALVES RODRIGUES — Servidora estável no cargo de Servente, de
provimento efetivo, matricula nº 400282; ROGÉRIA DE ALMEIDA —« Servidora
nomeada no cargo de Assistente da Área de Controle interno, de provimento em
comissão, matricula nº 404251; RAFAELLA CRSSTINE PEREIRA SILVA —
Servidora nomeada no cargo de Coordenador Sociai. de provimento em comissão,
matrícula nº 404225; MARCOS VINICIOS ALMEIDA DE BARROS _ Servidor
nomeado no cargo de Coordenador Nosso Crédito, de provimento em comissão,
matrícula nº 404291; KAROLYNE FAGUNDES DE PAULA —— Servidora nomeada no
cargo de Coordenador Sentinela de provimento em comissão, matricula nº 405102.

PARÁGRAFO QUARTO -— Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento
dos quadros do MUNICÍPIO do servidor indicado para realizar o acompanhamento, a
fiscalização e a avaliação da execução deste Termo. devera ser imediatamente
designado substituto, mediante registro em apostila.

PARÁGRAFO QUINTO —— O(s) Parecer(es) e/ou l_audo(s) Técnico(a) elaborado(s)
pela Comissão indicada para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a
avaliação da execução deste Termo deverá(ão) atestar o percentual físico de
realização do objeto, se este percentual é compatível com o montante financeiro dos
recursos repassados, bem como se foram atingidos os fins propostos.

PARÁGRAFO SEXTO —- O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo
MUNICÍPIO não excluem e nem reduzem as responsabilidades da OSC de
acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução doobjeto deste Termo.

CLÁUSULA SEXTA —- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A OSC deverá encaminhar ao MUNICÍPIO, prestações de contas mensal do recursãªhww _
recebido, sendo que o prazo para protocolo sera até o 5º dia útil de cada mês. ªr$ 'acompanhada dos seguintes documentos:

&) ofício de encaminhamento em papel lªr—4;

b) Prestaçâo de contas organizada em papel A-4, conforme Check List de ffacordo com o Decreto Municipal Nº 6131/2017;

e) cópia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como aff,!
respectiva publicação no Diário Oficial do MUNICÍPEO;
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d) cópia do piano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade
competente do órgão do MUNlClPlO responsável pelo repasse de recursos;
e) relatório de execução do objeto da parceria;

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

g) conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente
especifica, cópia dos documentos comprobatórios das despesas reatizadas, com
a cotação de preços dos serviços adquiridos, com demonstração e justificativa
expressas da opção utilizada;
h) Certidões Negativas;
i) Relação dos Usuários Atendidos;
j) Relatório das Atividades Desenvolvidas;
|) Relatório das Atividades Institucional

m) demonstrativo das origens e apiicações dos recursos, assinado por
profissional responsável pela contabilidade» com indicação do número do seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade, contendo eiementos que
permitam a adequada correlação entre os documentos de despesas e o plano de
trabalho:

n) comprovante do recolhimento do saldo de recursos a conta corrente indicada
pelo MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO ——- Os comprovantes de pagamento das despesas
referidos na alínea “f" desta CLÁUSULA SEXTA deverão estar consubstanciados
nos seguintes documentos:

a) nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons fiscais das aquisições
de bens de consumo 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;

la) nos pagamentos a trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, recibos corn
a sua identificação e cópias do RG e CPF, alem da indicação do endereço dà
sua residência e número de telefone para contato; axª“
e) nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de R$ '“
pagamento e guias de recolhimento dos encargos sociais (PIS, iRRF, FGTS e
lNSS);

d) nos pagamentos de prestações de serviços, sujeitas ao pagamento do ,?
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (SSSQN) e disciplinadas pela Lei

Complementar nº 116/2003, os comprovantes de recolhimento do referido”tributo.
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PARÁGRAFO SEGUNDO — A comissão de monitoramento e o Conselho
Municipal de Assistência têm até o 15º útil de cada mês para avaliar e deliberar
sobre a prestação de contas,

PARÁGRAFO TERCEIRG —- Constatada alguma irregutaridade a instituição após
ser cientificada, tem o prazo de 3 dias úteis para sana—ta e endereçá—la ao
Conselho Municipal de Assistência Social através de protocolo.

PARÁGRAFO QUARTO —- Não sendo sanada a irregularidade dentro do prazo
estabelecido no parágrafo terceiro da ciausula sexta, a entidade só poderá
apresentar a respectiva prestação de contas até o Sº dia útil do mês
subsequente.

PARÁGRAFO QUlNTO — Não sendo observado o prazo estabelecido no parágrafo
quarto cláusula sexta, acima citada, as parcelas subseqúentes ficarão
automaticamente suspensas, o que importara em extinção da referida parceria.

PARÁGRAFO SEXTO -— O relatório de execução referido na alínea “e" 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 objeto deste Termo, bem
como sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e
atendimento dos fins propostos.

PARÁGRAFO SÉTIMO » O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos.
referido na alínea “m” desta CLÁUSULA SEXTA incluirá, alem dos recursos
municipais repassados, os rendimentos decorrentes da aplicação no mercado
financeiro e os recursos relativos a contrapartida da OSC, assim como as aplicações
dos recursos totais e os saídos porventura devolvidos.

PARÁGRAFO OITAVG — Transcorrido o periodo previsto no cronograma de
execução para cumprimento da(s) etapas(s) elou faee(s) de execução
correspondente ao montante dos recursos ja' recebidos sem que tenha sido
apresentada a prestação de contas respectiva, e OSC sera registrada comª
inadimplente no Sistema integrado de Planejan'iento, Contabilidade e Finanças detªi— _,”Municipio de Ecoporanga—ES. einâm
PARÁGRAFO NONO -— A aprovação da prestação de contas fica condicionada à
verificação da regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação

do cumprimento da etapa(s) e/ou fase(s) de execução correspondente, mediante l,] ª
parecer circunstanciado do servidor responsável pelo acompanhamento, fiscaíiza
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e avaliação da execução deste Termo e posteriormente aprovada pelo CMAS —
Conselho Municipal de Assistência Sociai.

PARÁGRAFO DÉClMO —— Não sendo constata nenhuma irregularidade na prestação
de contas apresentada pela entidade, a Secretaria Municipal de Finanças tem até
o dia 30 de cada mês para efetuar o repasse da parcela subsequente.

PARÁGRAFO DÉClMO PRIMEIRO - A prestação de contas de que trata esta
cláusula não exime a OSC de comprovar a regular aplicação dos recursos ao órgão
de controle interno e externo da Administração, nos termos da legislação específica
vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DA ALTERAÇÃO DESTE TERMO:

É vedada a alteração do objeto deste Termo, salvo para a sua ampiiação, desde que
aprovado 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, solicitado pela OSC, 30 (trinta) dias antes do término da
vigência.

CLÁUSULA OITAVA — DA EXTINÇÃO DESTE TERMS:

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

PARÁGRAFO PRIMEIRQ —— O presente Termo podera ser resiiido mediante
notificação escrita, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por
conveniência de quaiquer 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 aplicações financeiras.

PARÁGRAFO SEGUNDO —- O descumprimento de qualquer das Cláusulas deste

Termo constitui causa para sua resolução, especialmente quando verificadas “ªaªseguintes situações: "
a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabaiho;

b) falta de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conformeprazos e condições estabelecidas; ,?
c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizaçõlegais. vvvvvvv tb
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ESTADO DO RS PÍRIITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

PARÁGRAFO TERCEIRO — A nulidade deste Termo poderá acarretar a suarescisão.

necessária prestação de contas.

CLÁUSULA NONA -— DA RESPONSABILIDADE DA DSC:

A OSC é responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos

PARÁGRAFO ÚNICO — É de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos

encargos trabalhistas, previdencianos, fiscais e comerciais relacronados à execução
do objeto previsto neste Termo, não implicando responsabilidade solidária ou
subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em reiaçâo ao referido
pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentesde restrição a sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA « DA VIGÉNCIA:

O prazo de vigência deste Termo será 07 de FEVEREIRO DE 2019 a 30 de
DEZEMBRO DE 2019, no qual o periodo acima descrito corresponde ao períodoestabelecido para execução do objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O prazo previsto nesta Cláusula poderá ser prorrogado,
mediante a formalização de Termo Aditivo, desde que aprovado novo plano detrabalho adicional.

PARÁGRAFO SEGUNDO — Ocorrendo eventual atraso por parte do MUNiCÍPIO na
liberação dos recursos previstos na CLÁUSULA TERCEIRA, tendo em vista o

cronograma de desembolso estabelecido no piano de trabalho, os PARCEIRQSÉÉM
desde já anuem quanto à prorrogação automática deste Termo, por período idênticª-35%?”àquele pertinente ao atraso. “R$?“
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação do extrato deste Termo no Diário Clã:/rall/ .
a

' 'ºs.

do MUNICÍPIO ou outro Jornal de Circulação. &
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCHAL

Fica eleito o Foro da Comarca do MUNiCÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO
ESÍRITO SANTO, como competente para dirimir as questões decorrentes desteinstrumento.

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

Ecoporanga—ES, 07 de Fevereiro de 2019.

rx ("i;/[Af
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MUNECIPIOD COPORANGA-ES
ELIAS DAUCOLt

PREFEiTO MUNICRPAL

ORQANiZAÇÃojÃ Í'ifiEDADE own.
CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM, SNNriANA DE ECOPORANGA/Es

ANTÓNlO MARiªApA SILVA FiLHO
PRESIDENTE

TESTEMUNHAS:

NOME: _Q—“W & Jªz

CPF/MF: avi)“; “gm mg,“; » :x

NOME: ”1 ,? ªén“ É ªí?”); «ª » _
CPF/MF: [" , Ã/ “à, $i? , i

.__......_..__ __._<............_._.. ___—___._._,_“.._.._____.._
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