
CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANTANA DE ECOPORANGA-ES º.)

CNPJ N'" 04.35.34 78/01'101—56 Desmembmn'icuto da FUMATRE: iai/02,12%] ©
REGISTROS: CNPJ .?” (14.353,47801001-56; ESTA'I'UTO; LEV DF. [ITHJDADE PÚBLICA M'l,ªNICTP.—&L Nº eum-m; LEI DE U'l"ll..lD.»ãDl-'. PÚ BLIFA
ESLUMJAL N'“ 7.714JM: LEI DE UTILIDADE PÚBIJCA FEDERAL PURT ARIA Nª 1398/04; CMAS Nº "'til/02", ALVARÁ I).-fx VHHLÁNCEA SANITÁRIA;
ALVARÁ DO ('ORPÚ DE BOM BEIROS, ALVARÁ DE FUNCÉONAMFNTO DA PME; (.É—IRITDÚES NEV-XHVAS; BALÃNCE'Í'E ANUAL, IRRF .MYIÍAL.
("NAS N'” 7101011020231'2003—39.

OFCISJS Nº 0026 EcoporangalES, 25 de Juiho de 2018
Ao: Exmo. Sr. ELIAS DAL'COL
DD: Prefeito Municipai de Ecoporanga/ES

ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, aposentado,. inscrito no CPF sob

nº 704.797557-87 e Cl nº 453.249 SSPES, residente e Rua Henrique Ferreira, nº 186.

—» Bairro Divino Espírito Santo — Ecoporanga/ES - CEP 29850000 — Tel (27) 99731 8967,

Presidente da CASA DO 10080 SÃO JOAQUIM E SANT'ANA do Município de

Ecoporanga/ES. inscrita no CNPJ sob nº 04.353,47810001—56, situada à Rua idelino

Monteiro, nº 205. Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalES — CEP 29850000

—— Tel (27) 3755 1580 —— e—mail: casadoidosoecogorengaiãhotma".com, a qual atende

atualmente 26 (vinte e seis) idosos internos diariamente, vem mui respeitosamente
informar a Vossa Excelência QUE ESTA ENTIDADE TEM iNTERESSE NO

FIRMAMENTO DD TERMO DE FOMENTO referente ao RECURSO DO FUNDO

ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEASIALTA COMPLEXIDADE —— PISO PAC 1

-— EXERCÍCIOS 2017 e 2018, para o periodo de AGOSTO do Exercício de 2018 a JULHO

do Exercício de 2019, conforme documentação em anexo.

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

Rua: ldalino Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga — ES
CEP: 29850000 - Telefone: (37) 3 755 1580
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ou ªºCASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANTANA DE ECOPORANGA-ES
CNP! Nº (I4.353.478i0001—56 Desmembramento da FUMATRE: 14/02/2001 .

REGISTROS: CNPJ Nº 04,353J78m001 “SIS; ESTATUTO; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N“ 906191; LEI DE UTILIDADE PÍWJ'HLK'A
.I'ÉS'I'MJ'UAL N“ 7.71 #64; LEI DE I.FTI'LIDADE PÚBLICA FEDERAL, PORTMUA Nº 1398104; CMAS N' WMM; ALVARÁ DA YlGlLÃNCIA SANITÁR [A;
AL VARÁ DO CORPO DE BOMBELROS. ALVARÁ DE FIN—CION-KMENTO DA PME; CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE shºt-UAL. ERRF &er “Al..
(“NAS Nº 7I010_003013f2003—39.

OFCISJS Nº 0027 EcoporangaiES, 25 de Julho de 2018
Ao: Exmo. Sr. ELIAS DAL'COL
DD: Prefeito Municipe! de Ecoporanga/ES

ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO, brasiteiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob

nº 704.797557-87 e CI nº 453.249 SSPES, residente e Rua Henrique Ferreira, nº i86,

Bairro Divino Espírito Santo —- EcoporangefES — CEP 29850000 —- Tel (27) 99731 8967,

Presidente da CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA do Município de

EooporangaIES, inscrita no CNPJ sob nº 04.353,478/0001—56, situada à Rua Idalino

Monteiro, nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES — CEP 29850000

-— Tel (27) 3755 1580 —— e—mail: casadoigosoecoporanqaªhotma".com, & quel atende

atualmente 26 (vinte e seis) Idosos Internos diariamente, vem mui respeitosamente
solicitar a Vossa Excelência () FIRMAMENTO DO TERMO DE FOMENTO referente ao

RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL — FEASIALTA

COMPLEXIDADE —- PISO PAC l— EXERCÍCIOS 2017 e 2018, para fins de DISPENSA,

conforme Art. 19, Inciso t, Anexo I—B do Decreto nº 6.131 de 19 de Junho de 2017, o que!

regulamenta as Parcerias entre o Município de Ecoporanga/ES e as 0805.

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

Rua: Idalino Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga — ES
CEPI 29850000 — Tetefone: (27) 3 755 1580
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Ecoporanga-ES, 09 de Novembro de 2017.

Qua ªdelino Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga—ES, CEP 29.85Cl.000,x
Telefunga?) 3 755 1650 -— E-mail: casadoidosoecoporanga©hotmail.com



ECOPORANGA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

I).:EIJI'A DE FUNDAÇÃO: 119022001 - !DATA DO DESMEMBRAMENTD DA FUMATRE: 21IO212001
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F L:: [É. a in: Monteiro Nº 205 Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga- ES, CEP 29. 850. 000
Telefone 127) 3755 1650— E—mail: casadoidosoecoporanga©hotmaiI. com



CASA DO IDOSO “SÃO JOAQUIM E SANT'ANA”
ECOPORANGA — ESTADÚ DO ESPIRITO SANTO

DATA DE.. FUNDAÇÃO: 1410212001 - DATA DO DESMEMBRAMENTO DA FUMATRE: 21/02/2001

Data de Fundação: 14/02/2001
Desmembramento da FUMATRE: 21/02/2001

REGISTROS:

* '; NIPJ Nº“ 04.353.478/0001-56;

ATA DE FUNDAÇÃO;

, II“/A I:)A ATUAL DIRETORIA;

f ;:Ir. IPE E COMPROVANTE DE RESIDENCIA DO RESPONSÁVEL ,:—! ,.:S'I“.-III,TI.;'1'O; ª
I ê,;“EGIIEII/IENTO INTERNO; Lê
III.-".| DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 906/2001; É
II:—:I [f:/IE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 7714/2004, É

LILIA-sf; Nº 002/02;

atas-IIAIEI Nª 71010002023/2003-39. ª '
. LIA/WRÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA;

I .I..x/.«fIIP_A DO CORPO DE BOMBEIROS, “ºº'—"'“
“JA/ITAIM DE FUNCIONAMENTO DA PME;

I.,/EITI'IITÉ'IES NEGATIVAS (FGTS, INSS, PIS, TRABALHISTA,

I::TIªALILAL, MUNICIPAL E FALÉNCIA E CONCORDATA;

: iHU/INC ETE ANUAL,

«mr-=* AN IJAL,

Iªna da in : Monte-im, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga—ES, CEP 29350000, '
Teíefone (27) 3 755 1650 -— E—maíl: casadoídosoecoporangafcphotmaiLcom



CASA DO IDOSO “SÃO JOAQUIM E SANT'ANA”
ECOPORANGA — ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA Dê FUNDAÇÃO: 14i'0212001 - DATA DO DESMEMBRAMENTO DA FUMATRE: MIOEIIHOM

,EEJÉLEÇE JTD EM CONFORMIDADE COM A LEIS Nº 10.406I2002; 13.0'i_9[__20_'M_,
ALTERADA PELA 1330412015

CAPÍTULO!

EJA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS, DURAÇÃO E DISSOLUÇÃID

M:. tº — A Casa «do Idoso São Joaquim e Sant'Ana, denominada simplesmente
me missa :lo Idoso, fundada em Assembleia Geral realizada em 14 de fevereiro de
ªiiltit, rente cidade de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, com sede à Rua
:;ialiro luir "neiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, município de Ecoporanga
lis, CEP: 29850—000, Telefone: 27 3 755-1580 e foro na cidade de Ecoporanga "

353, por st ':uem - se em associação civil, de natureza filantrópica sem fins lucrativos, É
iii direito arivado, inscrita no CNPJ sob o nº O4.353.4?8!0001—56, sendo regulada ?,?fª'
:t'u' este Estatuto, pelo Regimento Interno e Legislações em vigor. '

Curt—in,:

í'r'

lift. Stº - A Casa do Idoso São Joaquim & Sant'Ana é uma pessoa jurídica de direito ;;
tiva-cio fl lantrópica, de caráter beneficente, de Assistência Social, Saúde e Outros, [ %
?"icitl :; et s objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância » ª:;
;lilbiicm e social, com duração indeterminada, tendo sede e foro em Ecºporanga, -' “Solado dc Espirito Santo. . Ef-
trtz. tiº .. ! Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana tem as seguintes finalidades: ;

a) acolhe em suas instalações próprias, em regime de internato, pessoas idosas É
& entes, sem distinção de nacionalidade, raça, credo ou opinião política; ªiª-'“:|"

,.) fornece alimentação, vestuário e lazer aos abrigados;
i) prestar assistência social e buscar 'meios necessários para obter atendimento de
retido na "ede hospitalar do Serviço Unico de Saúde - SUS ou outra que estiver em
iispcnihil dada para o abrigado;
:?) prestar auxilio funerário;
:) prestar assistência biblica ao idoso;
f- prcnlov Ei“ a defesa dos legítimos direitos do idoso;
;) pnnrrox ar a adoção de metas e meios disponiveis para prover e atingir todos os
,seus otje ;vos;

a) |:»rizrnot er o desenvolvimento integral dos idosos, através da busca e construção
ie promotes efetivas de promoção e proteção da vida individual e coletiva dos
“:losos;

ela;:ioraa promover e apoiar estratégias e ações inovadoras e comprometidas com
.: atend m eanto às necessidades do desenvolvimento do idoso, visando sua aplicaçãoestima em larga escala; !
= contriot ir para o estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais
aos niveis Federal, Estadual e Municipal, visando garantir a universe—lidade e a
:oaiidade da atenção ao Idoso e a proteção à sua família, na perspectiva de

ªtue lttãzlir :: Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, ãcoporanga—ES, CEP 29833300,
Telefone (27) 3 755 1650 — E—mail: casadoidosoecoporanga©hotmaíl.com



CASADO IDOSO “são JOAQUIM is; SANT'ANA”
lECOPORANGA —— ESTADO DO ESPIRITO SANTO “* ?“

!ÍlíàTB DE FUNDAÇÃO: 1410212001 - DATADO DESMEMBRAMENTO DA FUMATRE: 21f02£2001

::nncretizzur o direito e as oportunidades de acesso aos bens sõcio-wlturais
"';ÉBIIESISÉF os ao desenvolvimento humano e social;
=*). pro—recriar o estabelecimento de intercâmbios, a produção de pesquisas e
':iublicz ções, bem como a realização de eventos, reuniões, círculos ele estudos,
ronierênr as, debates, cursos, palestras, seminários e outros afins, visando a
flivulgaçã :> de resultados, observados nos seus projetos, a troca de informações e a
rizinstrucê oldifusâo de conhecimentos;
“: prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela,
ia ares e aapecitica de atendimento, àqueles que deles necessitarem;
“l) realize são de medicina preventiva;
"ij; cie-sem olvimento de campanhas visando educação sanitária, etc....

iii-lt.. «ll-ª' - Para consecução de seus fins, a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana
.:liç-i Esopo "angalES, propõe a:

:.

ci] marvel publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos relativos
sua; suas. & lividades;

,,,-g conveºiar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como
"ilillllllíal' ea receber auxílio de órgãos públicos ou privados, as contribuições dos
'EllÍilSD-SÍE di IS, doações e etc.

"1 promoier meios para o desenvolvimento de atividades culturais, passeios,
-"I';liil'l'l€*:li1£il' ações, visitas e familiares e etc;

.? ilud

"% r

ceifa pPillTiÚl ar e executar projetos, programas e planos de ação; É; É
a); presiar serviços de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do !ª ;..?.eior púb co que atuam em áreas afins; “gi :
«':-.; promoi er parcerias, convênios e contratos com instituições governamentais e não gf; %
=,;mverriian sntais, nacionais e internacionais, autarquias, fundações, alem de gi ;

empresas e entidades particulares e outras fontes; g ª ,í
!

i

|.
:.

ª”,

i,

|.

était, iãº — A Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-ES, não
...,-iistriouª & ritre seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores ou
erceircs, eventuais resultados, sobras excedentes operacionais, brutos ou líquidos,

.::livid-en :ic s, bonificações, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas
L.:lo seu pz :rimõnio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e a aplicação
elias recei :as, rendas, rendimentos ou eventual resultado operacional integralmente
":o 'terrtõ'io nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
:ªustiiucitzn lais.

ill-ri.. rs* -« luo desenvolvrmento de suas atrvudades a Casa do Idoso São Joaqurm e
:iíilant'iitris de Ecoporanga—ES, não faz qualquer discriminação de raça, cor, gênero
::iu religiã :».

li.-ri.. ii" -- A Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES, terá um
“Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará o se
"..rricionar 'ento.

Rua ldnlii io Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga—ES, CEP 29350300,
Telefone (27) 3 755 1650 — E—mail: casadoidosoecoporanga©hotmail.com



CASA DO IDOSO “SÃO JOAQUIM E; SANT'ANA”
ECOPORANGA — ESTADO DO ESPlRITO SANTO

DAWN)! FUNDAÇÃO: 1410282901 -— ;“DATA DO DESMEMBRAMENTO DA FUMATRE: 21l0212001

CAPÍTULO ||

Do QUADRO DE Assocmoos

seção |

Dos Assocmoos

fªut. Elº -» E farão admitidos como Conselheiros Associados, todas as pessoas físicas
l gozo di:— seus direitos civis, e que seu nome conste na Ata de Primeira Assembleia
i'í'3-ffaraê. ES :o poderá ser substituído por outro Representante da Entidade de qual
i*-z—=.-t::)reseiª:te ir.

lºªarrêigratic Único — Os Conselheiros Associados não respondem. nem mesmo
subsidia—riaimente, pelas obrigações sociais da Casa do Idoso São Joaquim e
:êaanªl'ltriaa de EcoporangaIES.

ett. aº - (: Quadro de Conselheiros Associados da Casa do Idoso São Joaquim e
lizant'lària e constituído pelas seguintes categorias:

;fl Contriliuintes: São pessoas físicas que colaboram com a Casa do Idoso São
..::::wziquirri ze Sant'Ana por contribuição mensal, semestral ou anual com dinheiro;

“.| Elerieniéritos: São pessoas físicas que prestam relevantes serviços ou que
::o ntriboírz m de qualquer forma para o engrandecimento sócio—econômico- inanceiro
:*ía Basa c :) ldoso;

:;Íi «::onres pendentes: São aqueles que prestam colaboração na Casa do Idoso,
|'-T.=:E'Étrl"'l res dem em outros pontos do território nacional ou em País estrangeiro;

:.l I-llcmurzirios: Constituindo—se das personalidades nacionais ou estrangeiras que
lva—rimam prestado relevantes serviços na Casa do Idoso, ou tenham concorrido de
“rameira & rireciável para o progresso da humanidade;

:::| Funda dores: Cconstituindo—se das pessoas que participaram da Primeira
f:..«asemble & Geral.

SEÇÃO II

DOS DIREITOS DOS CONSELHEIROS

ilairít. 14131“ — São direitos assegurados dos Sócios Conselheiros:

Rua adain :« Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga—ES, CEP 29.850.000,
Telefone (27) 3 755 1650 — E—mail: casadoidosoecoporangaêlhotmail.com
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ECOPORANGA _ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA Dªi FUNDAÇÃO: 141022001 - DATA DO DESMEMBRAMENTO DA FUMATRE: 2110212001

re; participar das Assembleias Gerais, discutir, votar e ser votado para os cargos
-: =. letivos;

"ii) propor candidatos à eleição da Diretoria da Casa do Idoso São Joaquim e
i'íaarintªàna de Ecoporanga/ES; i

f,:ji req.:erer convocação de Assembleia Geral Extraordinária, justificando
:::izarwenif-ir [temente o pedido.

i—ªriiráigriifu Único - Para gozar de qualquer dos direitos acima enumerados, é
'iiriczeessiri :i que o Conselheiro se encontre quite com suas obrigações sociais.

SEÇÃO in | €

Had SVO. "ii/io OHLSIÚHo'

DAS OBRIGAÇÓES DOS CONSELHEIROS

_ªíi.i:1. iªi" - São obrigações dos Conseiheiros da Casa do idoso São Joaquim e
;i íflil'iiÍLA—Jla de Ecoporanga/ES:

filed] him,, sereij ãfil'iuiãzoli uêúf' Hª'-;

“ªi) izuz'nprii as disposições estatutárias e regimentais;

til] acata-ir ::;“iS decisões da Diretoria; ª??? ;
:::i aceitar as incumbenmas que lhes forem atmburdas pela Diretoria, participando de ;;i ;
-:'ii'iªerentes comissões técnicas de estudo e de trabalhos; ª ª ;
.:ii ;:eãer [31510 nome e pelos bens da Instituição.

SEÇÃO iV

DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AOS CONSELHEIROS

aut. “ªi:!” . infringindo o presente Estatuto, os Conselheiros estarão sujeiios às
ogum-tes penaiidades:

.. Advertência;
JL" Suspensão;
2" ." E ito! us.-ão.

551. ““i"” =» A ecêzvertência será aplicada pelo Presidente da Casa do Idoso São Joaqui
iiantªrxia de Ecoporanga/ES“, mediante aprovação da Diretoria, em carátereservado, para punir faltas leves.

Him iciaián :i Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga-ES, CEP 29350000,
Telefone (27) 3 755 1650 — E—maii: casadoidosoecoporangaêlhotmail.com



CASA Do IDOSO “SÃO JOAQUIM E;: SANTANA” ©ECOPORANGA __ esmero no ESPIRITO SANTO

DATA DE FUNDAÇÃO: 141022001 — DATA DO— DESMEMBRAMENTD DA FUMATRE: “(0212001

::!ª> - A suspensão será aplicada pelo Presidente da Casa do Idoso São Joaquim
iz,— iíiainrt:'.£tna de Ecoporanga/ES, após aprovação da Diretoria, em recurso “ex—officio”,
mare. punir faltas graves.

Erª » A exclusão será deliberada e aplicada pela Assembleia Geral, especieimente
mrwooec-ia para esse Em, após votação da maioria absoiuta dos presentes, para
Jamir feitas muito graves,

ªint, ti:!" - Fica assegurado prévio direito de defesa a todos os Conselheiros quando
Í"'Ei!êi '..ªorerr': imputadas infrações contra o presente Estatuto, cabendo-lhes, ainda, nas
"Ii próteses. de suspensão e exclusão, recurso sem efeito suspensivo, no prazo de 15

E SANT'ANA DE ECOPORANGAIES

:uimze) dias, a partir da notificação, para a Assembleia Geral. “É ª“
i;— :
1,21 ::CAPÍTULO m 1“. ª

12:le Clima,-ÁNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM :; É

SEçÃo |

DA ORGANIZAÇÃO

“fim.. 1-4“ — A Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de EcoporangalES será
ii-t'blt'lposªaíê- por:

Asser'ibleia Geral;
ii ªire—recria;

—-- Ciorizseiho Fiscal;

Correia—ilha de Administração.

itaraágnaftza Único —- O exercício das funções de membros dos órgãos indicados neste
antigo, não pode ser remunerado a qualquer título, sendo vedada a distribuição de
raros, ramificações, ou de quaisquer outras vantagens ou benefícios, a dirigentes,

[ inseiraeifos, sob qualquer denominação, forma ou pretexto.

SEÇÃO u

DA ASSEMBLEIA GERAL %
?

“ªx

li.-ria.. till" — A Assembleia Geral, órgão soberano da Casa do Idoso São Joaquim e &.:iremt'lªurra de Ecoporanga/ES, será constituída por todos os “Representantes

3

R$ififlcúêêlils, indicados em caráter permanente dos reponsáveis de entidades 'x'“.

ªtua irlaiir—o Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga—ES, CEP 293511003»,
Telefone (27) 3 755 1650— E—mail: casadoidosoecoporanga©hotmaii.com



CASA oo looso “SÃO JoAQUIM e SANT'ANA”
ECOPORANGA _ ESTADO oo ESPIRITO SANTO

*Diíifl'li DE FUNDAÇÃO: 14J022001 : DATA DO DESMEMBRAMENTO DA FUMATRE: 2110212001

;npreseniativas e legalmentes constituídas da Sociedade Ecoporanguense. e seus
tornei; constarão da Ata Especial que será registrada no Cartório de Títulos &:
fitpmirneraizos que a ela comparecerem, em piano gozo de seus direitos estatutários.
Compile-se a Assembleia Gerai:

«23 Representantes Social da FUMATRE;
id:-4 Representantes Social da Igreja Católica;
4:14 Representantes Social das igrejas Evangélicas;
iíi'l Representante Social do LiONS CLUBE de Ecoporanga “NHAMBÚ”
111 Representante Social do Clube de Diretores Lojistas de Ecoporanga
(CDL);

»» M Representante Social da Loja Maçônica “13 DE MAIO”.
«m iii Representante Social do Sindicato Rural de Ecoporanga;
» 5,11 Representante Social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

iêicoporanga;

,,, iii-1 Representante Social da Associação Pestalozzi de Ecoporanga;
m ill Representante Social do Clube de 3ª Idade de Ecoporanga “ECOS DAl-ªtt=ªsfiZADE'ª "

e

iii

i 1" - (')s Representantes Sociais acima apresentados terão a mesma quantidade
;ie suplentes por Entidade que representa.

gi. Erª “ (“letras entidades representativas e iegalmente constituídas de Sociedade
?:“Ecoporarzguense, poderão integrar o quadro de Representantes Social através de
woqoerimonto ao Presidente da Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana, que
encaminhará a Assembleia Geral para deliberação e posterior registro da Ata em:: artórir: .

[fi Biº -- [l.-e-«ixarão cie ser Representantes Social da Casa do Idoso, os que forem
:iesiiiuidos em Assembleia Geral por falta de decoro, ou falta não justificada por mais
ai e 03 (três) vezes consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, os que pediram demissão
ZDF escuto, morte, mudança de endereço domiciliar fora do municipio de
:55 :(:nporer—sgalES, doenças que torne total e permanentemente incapaz para continuar
::..:irno Representante Social e nestes casos, caberá ao Presidente da Casa do Idoso,
finalicg'tar por escrito à entidade a que pertence o Representante Social afastado, a
A;. ªnnie & :i'nediata substituição de seu nome pelo suplente, e, não sendo possível, a
pronta e imediata substituição do Representante Social a ser referenciada em
'fi!3».iêiimi'llfíiiã Geral, de maneira não reduzir nunca o número de componentes desta4. ssemizieia.

it 4" » A Assembleia Geral será realizada, ordinariamente, a cada 04 (quatro) anos, '
':»:in'i a fir alidade de eleger a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de
'in“ ministração & a cada 01 (um) ano para apreciar e julgar as contas da Diretoria
Executivo com o parecer do Conselho Fiscal, preferencialmente até 30 de junho.

lins Idalina Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga—ES, CEP 29350000,
Telefone (27) 3 755 1650— Email: casadoidosoecoporanga©hotmaii.com
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CASA DO IDOSO “SÃO JÓAQUIM E SANTªANA”
ECOPORANGA — ESTADO DO ESPIRITO SANTO

& tiº », A Assembleia Geral será realizada, extraordinariamente, quando justificada
tua convocação, ou por requerimento de 115 (um quinto) dos Conselheiros; quites
com aulas; obrigações sociais. *

:“; Laº - Não se admite voto por procuração.

ªut. “liz“ . A convocação da Assembleia Geral far-se-á uma única vez por meio de
frutificação aos conselheiros, com antecedência mínima de 10 (dez) dias atraves de
Edital de Convocação.

lg, ªllª: -- Mn edital de convocação da Assembleia Geral deverá constar data, horário,
noel e ea respectiva Ordem do Dia.

& Elº -- .ªt Assembleia Geral instalar-se—e', em primeira convocação, com e presença
:'El maioria dos Conselheiros, e, em segurada, com qualquer número, não sendo
ntªerior e 1/5 (um quinto), meia hora depois, devendo ambas constar dos Editais de
; ;ori varre ;;ão.

Mt, “17" v- A Assembleia Geral compete:

33) retro-"mar o Estatuto;

:) i'ºíêfE—IJÍVIBI' sobre a fusão, transformação e dissolução da Casa do lidos:) São
.l leiil'QLlílrtí- e Sant'Ana;

:) eleger os Membros da Diretoria Executiva, do Conselho Administrativo e do
Ztrnrtseíhn Fiscal;

e:) verificar e conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
:: atmnon -.eis;

ast) tag:.»reeiar e julgar o Relatório de Atividades e as contas da Diretoria Executiva;
aprova: o Regimento Interno.

SEÇÃQ III

DO CONSELHO FISCAL

ªint. leº — O Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia Geral Ordinária, dentre

%

"381“. U"“. |”!!! ! (“WD—HJ

J imª..." f?

:o(—ªiii am setàc ar _ em sºma *

.-,_,.-x'.—-n

"vu,-.tl .

Eton lãerlmlros, compõem-se de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, com &&" mandato de 04 (quatro) anos, permitindo-se a reeleição.

lªar'aligraªlro Único -— Compete ao Conselho Fiscal reunir-se no minimo duas vezes '
:: or eim, mara examinar e dar parecer sobre as contas da Diretoria Executiva da Casa
:::» l climate São Joaquim e Sant'Ana de EcoporangeES.

RIM: ldallrio Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga—ES, CEP 29350000,“
Telefone (27) 3 755 1650 -- E—maíl: casadoidosoecoporanga©hotmail.com
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J, "| .. “itªlº « (fl Conselho Fiscal deliberará com a presença de seus membros titulares,
arnroeando-se seus suplentes, tantos quantos necessários, no caso de ausência,

': -l:ll"lrI:Íãª ou impedimento do respectivo titular.

SEÇÃO IV

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

! "|. lailª .] (“J Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral Ordinária,
: snlre Conselheiros, compõem—se de 05 (cinco) membros efetivos e 02 (dois)
;. «piar tez-3, :.::om mandato de 04 (quatro) anos, permitindo-se a reeleição.

3" aaráigrafo Único - Compete ao Conselho de Administração reunir-se no minimo
:. EHS vezes; por ano, para examinar e dar parecer sobre a execução de projetos, ? É
5-1 ªí!!:l'líã-l'l'lí'iâ e planos de ação da Diretoria Executiva da Casa do Idoso São Joaquim ;; ge: %êwaane de Ecoporangal'ES. 3; â

& C

' “l, 1%“: ª - C Conselho de Administração deliberará com a presença de seus membros rã
..iaares, convocando-se seus suplentes, tamos quantos necessários, no caso de así";
:rentzia, renúncia ou impedimento do respectivo titular. :; gi

g:
93

ª? ruª
.; tail

SEÇÃO V

DA DlRETORIA

! fl. ::!fllª' -- .sfl Diretoria Executiva da Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de
'E 'opoi'aiiglallES será composta de, no minimo:

a iFª'reefidente
.. Woe—Presidente
[. 1 " lwimeiro) Secretário
*- 2ª lsegundojl Secretário
.. 'lº (primeiro) Tesoureiro
.. 2ª leegundojl Tesoureiro

ll" -- A Diretoria Executiva será eleita em Assembleia Geral Ordinária, & cada 04
, miro) anos, convocada especialmente para esse fim.

flº -— C) mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 04 (quatro) anos,
.:: wrzlenzlo excepcionalmente, prorrogar-se até a posse de seus sucessores,
* :rmll nan-sse uma reeleição.

.! na lrlalíno Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga-ES, CEP 29350000,
[ elefone (27) 3 755 1650— Email: casadoídosoecoporanga©hotmail.com
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SEÇÃO VI

DAS ATRIBUIÇÓES DA DIRETORIA

l“ vi; ;;agziº .Compete a Diretoria:

;. oroªnower a realização dos fins da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Anna de
E' ;*:ncic ren-g e! ES;

" «Mªnowar o Regimento Interno;
ííãlâi'iíllifíil' a admissão de sócios;
sabi-never suas contas ao exame do Conselho Fiscal, encaminhando—as ª”???, , .. < _ u . . ,. ,“ _ E!“ rn

.. :::itenorm.=:znte ao (,onselho de Administraçao para parecer, remetendo—as & seguur [É; Qiªsserntiia=s=ia Geral, para aprovação. i;? 93

. =“Ili'i1Lª-Iií'" e prover cargos necessários aos serviços técnicos e administrativos; % É
ªj ;:ror'ioªie—f campanhas de ievantàmento de fundos; Rªí: ?;

serv-soar a Assembleia Geral e reuniões do Conselho de Administração e Fiscal; 5 &

rea-si:.ieitar' e fazer respeitar o presente Estatuto. [ ; ª”'t:
CT.?

U)
!“ iilai'iã'g'l'ii'hi) Único » A Diretoria Executiva, somente poderá fazer doações, após
:: mim o Conselho de Administração, e sempre com encargos.

SEÇÃO VII

DAS ATRIBUIÇÓES DOS MEMBROS DA DIRETORIA

rl— Iati“ -- ("tompete ao Presidente:

:= : <:czordervzar as atividades da Diretoria Executiva e presidir as reuniões, exercendo
[ watt“. dia cilasempatze e participar das reuniões do Conselho de Administração;

! :.::ir voce-r e presidir a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, 0 Conselho
mi e a ;Jiiretoria Executiva para as respectivas reuniões;
. represa “ater a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana, ativa e passivamente,
l'é iuizo «ogi fora dele;

, assinar cheques e ordens de pagamento, conjuntamente com 0 1“ (primeiro)
; :Étfãíi«l.,i'r13li'(. ou com o seu substituto estatutário, no exercício do cargo; e
: IZL.2lÍ"li)!'Íl' e fazer cumprir as determinações deste Estatuto, bem como as diretrizes

. 'i.“:£i!itu£+i€(3i=':ªas no Regimento Interno.

iiuíi :líÍiluíí'ii'l Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga-ES, CEP 29350300,
l'elefone (27) 3 755 1650— EI-mail: casadoãdosoecoporanga©hotmail.com
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&! r—"riiiiiter em dia a escrituração da receita e de despesa; e

ªí apresentar à Diretoria Executiva os balancetes mensais, o relatório enuai sobre a
; $i..l£3l;.'ãât') 'FI ':anoeira e a prestação de contas, que deverão ser encaminhados aol . .. - ..
:. inseiho l—isoal para exame e parecer, fornecendo a esse orgao as informaçoes
:.- iºngzleireutares que lhe forem solicitadas,

iº vigiªiãgi'alªia l?:lníco — Compete ao 2“ (segundo) Tesoureiro:

:-£ilbe$Í[Í'ÍlJl=' (: 1“ (primeiro) Tesoureiro em suas faltas, licenças e impedimentos; e
'— i;.ixerczer atribuições supietivas que lhes forem confiadas.

CAPÍTULO IV

DAS RECEITAS E Do PATRIMÓNIO

rl .. Eli" »» its receitas serão constituídas pelas contribuições de associados e de
:' ªnseios, irem como por legados, subvenções, doações, convênios com órgãos

.

“latinas cu privados e quaisquer outros proventos e auxílio recebidos, e o
lºliº'l'íª'iôl'ilf) pelos bens móveis, imóveis, veículos, propriedade intelectual,
amoveries, ações e títulos que a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de

?. ':iílliZºCi'êiliQH/ES possuir ou vier adquirir.
!,
,

“li"iâggilª'ãlftí) Primeiro - As receitas e o patrimônio social serão aplicados
: ;trzlus.=ivz|rrgente no pais e no desenvolvimento dos fins sociais, sendo que, em caso
.ª « «:iissciiugzão ou extinção da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de

,:ilfiiCI'IEi"êi|"ig-ii/ES, destina o eventual patrimônio líquido remanescente seja transferido
"? lziifirieiirzio a outra pessoa jurídica de igual natureza, entidade congénere
gis-rede fio Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS e que possua..

l

.“Élíliiªºilâ .- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que
:| tentaria cs requisitos desta lei e cujo objeto sociai seja preferencialmente, o mesmo

1...

enticarle extinta ou a entidade pública, conforme decisão da respectiva
:.:-;iiazribleizi Geral com aprovação de no minimo dois terços dos associados.

, ºiíªi'ãgiii'ãlfú Segundo - A Prestação de contas anual da Casa do Idoso São Joaquim
f::Ell'Tiíáil";E, observará os Princípios Fundamentais de Contabilidade e com as

::r'irztls Brasileiras de Contabilidade.

“:igzggrairo 'i'erceiro— Será publicada, por meio eficaz no encerramento do exercício
.:ei, «:» Re'iiatório de Atividades, Demonstrações dos Resultados do Exercício e

enem Patrimoniai da Entidade, em jornal de circulação do município.

.lifl I::iaiiric Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga-ES, CEP 23850000,
l'elefone (27) 3 755 1650 —— E—maíl: casadoidosoecoporanga©hotmeii.com

“ir:-', 3431.91.55 Çit'Júu'áJªijuç'ttí :=..-
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CAPÍTULO v

DAS ELEiçõEs

; .ll l:. illa“ » De quatro em quatro anos, serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária
&; n'atslrnllrzle da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho—

* 5:54:33.

'I'“ — A eleição será realizada por votação secreta, sendo permitida por aclamação,
: ,. ando SlE: tratar de chapa única.

il“ .. !: registro de chapa e os demais trabalhos da eleição serão regulados; pelo
% »: egimento Interno da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES.

, lt. Erlilº- (: Grupo de Apoio Voluntário e formado por pessoas da comunidade: que,
; :: r iniciati .a própria, manifestem, por escrito, o desejo de exercer qualquer atividade -
azllunzáiria, sem que tal acarrete vínculo empregatício e encargos sociais para a Casa

: :: lczlolslo São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-ES.

i illL :?aliº— liº Grupo de Apoio Voluntário, constituido como unidade de serviços não
' s'rn.,ulorarlos, tem o objetivo de colaborar com a Casa do Idoso São Joaquim e

CAPíTULo VI

DO GRUPO DE APOIO VOLUNTÁRIO

Q

LJH-rJ Lyíiãªª'ªjapºuºii 9-1! '

(iºf—Eloi SVO "lillID GHLSlÚEef

lll“

& ;; olhªm a de Ecoporanga-ES, nas suas finalidades assistenciais à comunidade.

: l l:. 322% (I Grupo de Apoio Voluntário será regido pelo Regimento Interno e assinará
: lermo de voluntário com firma reconhecida conforme (Lei 9.608, de 18 de fevereiro
: latas).

CAPÍTULO VI!

DISPOSIÇÓES GERAIS

latin-it'll" -- Toda proposta para alteração do presente Estatuto só poderá ser

: " rita) c la e. de antecedência.
; Ífl'ªElSlfêía'lta'Íia em Assembleia Geral Extraordinária convocada com, pelo menos, 30 <% “&

:* ls niz'lftna de Ecoporanga/ES, somente poderá ser determinada por deliberação de
ut. ::“utlº -- A extinção, fusão ou transformação da Casa do Idoso São Joaquim e '

(duas) ,ªlssembieia Extraordinárias sucessivas, realizadas com intervalo de

il ua pda in : Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga-ES, CEP 29.85D.000,
Telefone (27) 3 755 1650 -— E—mail : casadoidosoemporanga©hotmaii.com
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r Dinamo) dias, que só se ínstalarêio com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços)
ins. iszoªis olheiros em. dia com as obrigações sociais.

vin-t. 135“ - Os casos omissos no presente Estatuto serão decididos pela reunião
warrior—ta :a Diretoria Executiva e Conselho de Administração, com força estatutária
m que né !3 colidir com este Estatuto.

Ii rlz. 363" - O presente Estatuto entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação
iana A:;eambleia Gerai Extraordinária e registro junto ao Cartório de Registro de
moveis; ªªúblicos de Títulos e Documentos da Comarca de Ecoporanga-ES,
wow.-and :i-se as disposições em contrário

|. aee mhie & Geral Extraordinária realizada em 09 “de Novembro de 2017, através da
'. tia ini" ii: '31'2017.

Novembro de 2017.:'i ::oporer gajES, 09

P
ow Nº 704.7 7.551-37

/
mm o = ' ÍEIRA DA SILVA

(:PF Nº 0 .944137-27
iª se ETARIA

“! DMC) Lt 160 PRESENTE ESTATUTO.

ruir. FíÁilãzlªIi MA ADO DA cosrA
on sAoo

tIlABIES [Nº 9.704

mia. leiaiii |D Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga-ES, CEP 29850000,
Telefone (27) 3 755 1650— E-mail': casadoidosoecoporanga©hotmail.com
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CNPJ Nº 04.353.478!DOD1—56

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI Nº 7.714l2004
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL — LEI Nº BOBUZGIH

CMAS N' 00202
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ALVARÁ BA VIGILÃNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ no CORPO DE BOMBEIROS
cennoões NEGATIVAS

BALANCETE ANUAL

IRRF ANUAL

PROTOCOLO DO CNAS Nº 71u1u.uoznzalzuua-39

REGIMENTO INTERNO

APROVADO EM REUNIÃO DA DIRETORIA
DE OS DE JANEIRO DE 2016



REGÍMENTO INTERNO

TÍTULO | .*
Finalidade, Denominação, Objetivos e Administraçao

CAPÍTULO !
FINALlDADE

Art'lº. Este regimento e um instrumentº administrativo, orientador e regulador das atividades e
serviços prestados pela Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana.

CAPiTULO n __
DA DENOMINAÇAD

Art. 2“. A Casa do Idoso São Joaquim & Sant'Ana. fundada em 14 de fevereiro de 2001, é uma
Sºciedade Civil, de natureza filantrópica sem fins lucrativo, de duração indeterminada.
funcionando à Rua ldalinn Monteiro. nª 205. Bairro Nossa Senhºra Aparecida, Ecoporanga — ES,
CEP: 29850900. onde tem sede e foro.

CAPÍTULO '".
DA ASSOCIAÇAO

Art. 3“. A Casa (to idoso São Joaquim e Sant'Ana é constituída de cinco categorias de sócios:
os contribuintes, beneméritos. cºrrespondentes. honorários e fundadores, com definições de
admissão e demissãol deveres e direitos previstos no Estatuto.

cnpimm IV
nos OBJETIVOS DA socuennne

Art. 4”. Como é uma Sociedade filantrópica,. sem lins lucrativºs, revestida de personalidade
juridica de direito privado. a Casa do Idoso São Joaquim e sant'Ana tem por objetivo atender a
população idosa,, com o fim de amparar e abrigar sem quaisquer discriminações. idosos de ambos
os gêneros, sem distinção de nacionalidade. raça, religião ou condição social.

Art. 5“. Sua capacidade e de abrigar ED (trinta) idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos. impossibilitados de se manter, servindo de moradia dentro do padrão dos dispositivos
residenciais terapêuticos recomendados pelo Ministério da Saúde, dancto proteção e assistência
material e outras à velhice necessitaria. encerrando—a, acolhendo—a e promovendo recursos
indispensáveis ao seu bem—estar.

Art 6“. Para alcançar estes obietivos a Instituição conta com Oi (um) Presidente legitimamente
eleito e 01 (um) Coordenador Administrativo, indicado e aprovado pela Diretoria e Conselho Fiscal.

Art. 7“. A Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana funciona. ininterruptarnente. às 24 hor. —— =—
todos os dias da semana.

51“ = São serviços prestados aos idosos acolhidos: '—



l - moradia;
Il - alimentação:
ll! — vestuário;
lV- lazer;
V — higienização;
Vi » atendimento socio—terapêutico;
Vll- auxílio funerário; e,
Vili — Assistência Social.

5 2º. Os idosos necessitados de outros serviços serão encaminhados aos locais apropriados.

& eº. Outras atividades poderão ser desenvolvidas, compativeis com as condições físicas e faixa
etária. tais como: atividades lúdico—terapêuticas, eventos comemorativos, oonvmo SOCIO-
comunitário, religioso e passeios.

5 4º. É facultada a participação de forma complementar em outras atividades, promovidas por
organizações externas mediante contrato, convênio ou termo de cooperação. desde querespeitada a sua peculiar condição de saúde.

CAPÍTULO v
DAS NORMAS PARA wanessa no "3050

SEÇÃO i
DQ ACOLHIMENTO

Art. aº. Com reconhecimento de Utilidade Púbiioa. a Nível Estadual e Municipai. dada sua
finalidade específica, e, não sendo um estabelecimento púbiico hospitalar, não possui. portanto,
estrutura nem instalações adequadas para receber idosos portadores: de doenças infecciosas ou
contagiosa. de problemas mentais. neurologias. paraplégioos ou com eeclerose em estadoavançado.

Art. 9”. São condições básicas para acolhimento nesta Entidade:

| — idosos de ambos os sexos. dentro da possibilidade de vagas. com idade igual ou superior a 60(sessenta) anos.

il - excepcionaimente. poderão ser acolhidos idosos com menos de 60 (sessenta) anos. desde
que atendam todas as demais condições, e, em situações especiais:

Ill - o ingresso será precedido de uma entrevista preliminar do idoso e seu acompanhante
responsável. para avaliação das condições socioeconômicas do mesmo e de sua familia:
tv — a admissão do idoso. em caráter definitivo. apos condições acima, Ficará condicionado a
exame médico prévio, para avaliação clinica a constatação de que ete não é portador dasrestrições contidas no art. Bº.

V — preenchidos os pré—requisitos, o idoso acolhido celebrará um contrato de prestação de
serviços com a Instituição na forma do art, 35 da Lei 10.741, de 01l10l2003.

VI - ao ser acolhido, o idoso, depois de consultado,. e. se assim desejar. fará doação dos 30%
restantes de sua aposentadoria. pensão ou de outra renda de qualquer natureza. para ajudar a
produtos utilizados na entidade.

VII —— na impossibilidade do acolhido satisfazer as condições dos itens v & Vi, o responsável p !
seu alongamento na instituição será convidado a fazê—io.



seção li
no ACOLHIDO

Art 10. Utilizar as instalações da entidade, livremente. observando as normas estabelecidas
pela Administração, zelando pelas instalações e no uso do material pennanenie e de consumo.

Art. 11. Responsabilizar—se pelos ob_ietos de uso pessoal quando deles fizer uso.

Art. 12. Participar das atividades desenvolvidas na entidade, tais como: eventos, auias de arte.
educação fisica. recreaçõee, passeios e outras, de acordo com suas condições físicas e orgânicas.
e, nos limites de sua faixa etária, facultando-lhe :: direito de ir e vir.

seção m
DA DOCUMENTAÇAO nos IDOSOS

Art. 13 — Os documentos e pertences de valores dos idosos, ficarão arquivados em pastas próprias
individuais na Secretaria da Casa do Idoso.

Art. 14 - Não será permitido no ambiente interno da Casa do Idoso. anedotas pornográficas.
xingamentos, palavrões. debochee, algazarra ou quaisquer outras práticas incompatíveis com a
moral e a educação.

Art. 15 - Não será permitido tratamento diferenciado aos internos no que diz respeito a
aiimentação, vestuário, lazer e outros. excetuando-ee quando sob recomendação médica.

Art. 16 - Ao idoso lúcido e com capacidade de locomoção, será permitido quando soiicitado, a
saida sozinho para visitar filhos, parentes, amigos, por tempo estabeieoido a critério da DiretoriaExecutiva.

Art. 17 —» Aos idosos que não preencham os requisitos do artigo precedente, a saída só será
permitida quando acompanhado por pessoa responsável. a critério de Diretoria Executiva.

Art. 18 — As doações destinadas aos idosos deverão ser entregues na Secretaria ou a um
funcionário responsável no horário de trabalho, que fará o devido registro em livro próprio para
doações com assinatura do doador e receptorª para posterior encaminhamento à Secretaria.

Art. 19 - Não será permitido nos quartos, a presença de objetos cortantes. perfura — cortantes,
contundentes, asfixiantee, tóxicos ou quaiquer outros que possam causar danos a alguem.

SEÇÃO IV
nos DEVERES aos meses PARA com A CASA DO :ooso

Art. 20 - D idoso residente deverá observar as seguintes normas:

a) observar e cumprir o regulamento e as normas contidas na Casa:
b) o idoso residente. deverá tratar com urbanidade residentes.. funcionários e diretoria. bem
como as pessoas que estiverem em visita a Casa;
o) abstenção do fumo. álcool ou droga proibida; e
di adimplemento do contrato de prestação de serviços.

CAPÍTULO V: _DA ADMINISTRAÇAO , —

Q832)
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Art. 21. A Administração da entidade é exercida pelos seguintes Órgãos Diretivos:

a) Assembleia Geral;
b) Diretoria Exectitiva;
o) Conselho Fiscai;
d) Conselho de Administração.

seção !
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 22. As convocações & reuniões das Assembleias Gerais e Extraordinárias estão definidas. nos
artigos 11, 15 e16 do Estatuto..

Art. 23. Para a Assembleia Geral que trata da eleição da Diretoria Executiva. Conselho Fiscal
e Conselho de Administração, que ocorre a cada 04 (quatro) anos. ficam definidas:

e) registro da(s) chapais). com indicação completa dos nomes e assinatura dos associados
candidatos aos cargos da Diretoria Executiva. Conselho Fiscal e Conselho de Administração, na
Secretaria da Entidade. no dia 02 (dois) do mês de dezembro;
o) antes do encaminhamento a Assembleia Geral. a Secretaria verificará. se todos os
associados inscritos estão em sua situação regular, na Instituição; os nomes
impugnados deverão ser substituidos;

o) a Assembleia Geral de Eleição ocorrerá no dia 20 do mês de dezembro, publicando-se o
Edital de Convocação com antecedência minimo de 10 (dez) dias da data da eleição, quando
recair em sábados. domingos e feriados. essa data será transferida para o primeiro dia útilsubsequente;

d) é marcada como data de posse. o dia 01 de janeiro do ano seguinte à eleição; e,
e) as atas das Assembleias serão registradas em livro próprio onde serão inseridos os“termos de posse" dos oieitos.

SEÇÃO il
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 24. A Diretoria Executiva cuja composição e competência de seus membros estão
registradas nos art. 22 ao 27 do Estatuto da Entidade, deverà reunir-se, ordinariamente, naprimeira quarta—feira do mês.

5 1ª. Ocorrendo feriado naquele dia, a reunião ocorrerá no(s) dia(s) subsoquentds),

& 2“. Por convocação da Presidência. a Diretoria poderá se reunir extraordinariamente.

5 dª. De todas as reuniões serão lavradas Atas pelo Secretário.

5 4“. As decisões da Diretoria serão baixadas vis Ordem de Serviço ou Resoluções para que
surtam os efeitos necessários na administração da entidade.

SEÇÃO ill
DO CONSELHO FISCAL

Art. 25. O Consolho Fisco! cuja constituição e competência encontram-se definidas nos &'



18 a 19 do Estatuto, deverá. na primeira reunião. após sua posse, eleger o seu Presidente e oSecretário.

& 1". As reuniões do Conselho serão registradas em Atas.

& 2“. As datas das reuniões serão definidas pain Presidente.

5 3“, Além dos pareceres nos Balancetes de Verificação e Balanço Anual, as decisões do
Colegiado serão feitas por Resoluções.

seção iv _
Do CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO

Art. 26. O Conselho de Administração cuja consiituiçâo & competência encontram-se definidas
nos artigos 20 a 21 do Estatuto. deverá, na primeira reunião. após sua posse-_ eleger o seuPresidente e o Secretário.

& ªlº. As reuniões do Conselho serão registradas em Atas.

5 Zªg As datas das reuniões serão definidas pelº Presidente.

5 3“. Além dos pareceres nos Projetos. Programas e Planos de ação Anual, as decisões do
Colegiado serão feitas por Resoluções.

TÍTULO ll

DA ORGANiZAçÃo ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO |
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 27 — Sãº direitos do quadro de pessoal adminisirativo, Equipe Técnica e Auxiliares de Serviços
Gerais aqueles especificados na Consolidação das Leis Trabalhistas. ou atribuidos pela legislaçãc:
específica do regime funcional a que estejam vinculados.

& 1ª - Entre os funciºnários. diretoria administrativa e trabalhadores voluntáriºs. deverá haver um
relacionamentº cordial e fraterna, respeitando—se as atribuições de cada um, buscando acima de
tudo o bom nome da Entidade.

& 2ª — Os funcionários ficarão sujeitos ao remanejamento em caso de necessidade e a critério daDiretoria Executiva.

Art. 28 - A Casa do idoso São Joaquim «& Sant'Ana terá o seguinte quadro de pessoal depessoal:

&) Coordenador Administrativo
b) Auxiliar de Secretaria
e) Aasistente Social
d) Nutricionista
&) Assistente Administrativo
f) Cuidador de idosos
g) Cozinheira

02“



h) Lavadeira
i) Servente

seção | ,
DEVERES E OBRIGAÇOES nos FUNCIONARIOS

Art. 29. São deveres e obrigações dos funcionários:

e) pontualidade e compromisso com suas tarefas;

b) comparecer ao serviço com antecedência de quinze minutos para o desjejum, colocação do
uniforme e equipamentos de proteção. e, após registrar o ponto no horário estabelecido
assumir suas atividades, tomando ciência de novas ordens ou rotinas;
e) ao término de sua jomada, registrar o ponto, retirando após seu uniforme e equipamentos;
e) quando estiver impossibíiitado de comparecer à sua jornada de trabalho, comunicar-se com
antecedência à Coordenadora Administrativa ou ao Presidente;

I) fazer uso de roupas. jaiecos ou uniformes completos. sempre limpos e com boa aparência;
g) manter em serviço atitude correta, respeitosa e digna, em relação aos idosos. superiores ecolegas:

h) executar e desenvolver o seu trabalho de acordo com os métodos e rotinas estabelecidas,
acatando as ordens baixadas pela chefia:
i) responsabilizar-se pelos materiais que lhe forem confiados;
j) tratar sempre os idosos com respeito e atenção efetuose;
k) acoiher os visitantes com urbanidade e carinho;
!) dar apoio aos colaboradores voluntários.

51º. Ao assumir seu serviço o funcionário deve estar trajado com roupas adequadas.

azº. Para o registro do ponto do início da jornada do trabalho, será tolerada atraso máximo
e improrrogável de 10 (dez) minutos, de até 3 (três) atrasos mensalmente, sob pena de aplicação
das advertências admmistratívas cabíveis & espécie.

SEÇÃO II
USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Art. 30. São Equipamentos de Proteção Individueã e de uso obrigatório:

a) avental — deve ser usado antes de entrar no ambiente de trabaiho e retire—io após oprocedimento;

b) unifonnes ou jaieooe — servem de barreira de proteção;
e) máscaras -— usar sempre ao fazer a higienização dos Idosos e banheiros;
e) luvas —- servem de proteção para as mãos, nos diversos procedimentos, devendo serdescartadas apos o uso.

O loucas — devem ser usadas para proteção nas áreas dos acamados, na cozinha. refeitório e
por funcionários que distribuem a alimentação;
9) oaíçados fechados —- servem como barreira de proteção.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÓES FUNCIONAIS



SEÇÃO i
na COORDENADOR

Art. 31. São atribuições do Coordenador:

a) coordenar as atividades administrativas junto com o Presidente. visando ao bomfuncionamento da entidade;

ir:) fazer controle de mantimentos e todo material no estoque;
c) gerenciar suprimentos e compras da instituição;
e) receber, registrar e controlar as doações;

f) acompanhar e avaliar o desempenho dos funcionários da Instituição, sob sua coordenação;
g) assessorar a organização de eventos da instituição;

h) assessorar o Presidente na seleção de peesoal, folha de pagamento, escalas de serviço e deférias;

i) exercer o contrate dos documentos. das admissões e demissões de funcionários. paraencaminhamento a contabilidade;

]) elaborar relatório mensal de doações, despesas diversas. roupas da lavanderia e material«de limpeza;

k) encaminhar,, em tempo hábil, a planilha de pagamento dos funcionários;
i) dar ciência à Diretoria de iodo e qualquer problema ocorrido na entidade. relacionado à
pessoal. compres. conservação e manutenção;

m) comunicar a Diretoria qualquer necessidade de reparo e/cu consertos reformas. manutenção
e conservação dos bens móveis e equipamentos localizados na entidade;
ni acompanhar o andamento dos convênios celebrados com os Órgão Públicos;
G) encaminhar ao órgão conveniado relatórios de prestação de contas juntamente com adocumentação comprobatória;

p) acompanhar a aplicação dos recursos oriundos dos convênios; e,

q) apresentar a Diretoria propostas de mudanças de rotinas nas áreas de pessoal. suprimentoe material quando necessário.

SEÇÃO "
no ASSISTENTE SOCIAL

Parágrafo Único —— São atribuições do Assistente Social:

a) registrar em prontuário o acompanhamento social dos idosos. em forma de cadastro.atualizando o seu banco de dados;

b) manter permanente contato com de Órgãos Públicos que disciplinam a Politica de Atençãoaos idosos conforme legislação vigente;
c) acompanhar alunos e visitantes;

e) acompanhar os idosos, quando demandado. aos recursos comunitários, visitas, eventos eoutras atividades;

O realizar reuniões com os idosos. no sentido de melhorar o relacionamento entre osmesmos, buscando sempre uma boa convivência;

g) viabiiizar documentações, benefícios sociais e visitas domiciliares;
h) participar das atividades festivas;

&) buscar restabelecer o convivio entre os acolhidos e seus familiares elo—u amigos;



j) realizar atividades sociais que favoreçam a reinserção sócio—comunitária;
k) supervisionar estagiários;

l) participar das reuniões coletivas periódicas e das extraordinárias, sob convocação:
m) proceder entrevista tanto do idoso quanto de seus familiares ou responsáveis no caso de
admissão nesta entidade, observando-se as normas existentes, e. em especial o Estatuto do
idoso. recolhendo—se toda a documentação necessária ao abrigamento;
n) na admissão do idoso preparar o contrato de prestação de serviços, conforme formulário
proprio;

o) em caso de um idoso abrigado vir a ser internado em hospital, manter um estreito controle, para
acompanhamento da evolução de seu quadro de saúde, informando a Diretoria qualqueranomalidade:

p) gerar estatísticas de atendimento e relatório de auaa atividades; ei
ei acompanhar e auxiliar a Coordenadora nos trabalhos administrativos da Entidade. quandosolicitada.

SEÇÃO III
DO NUTRICIONISTA

Art. 33. São atribuições do Nutricionista:

a) proceder avaliação nutricional dos idosos e orientação alimentar! higiênica:
b) elaborar dietas individualizadas para os idosos que apresentarem diagnosticos nutricionais de
obesidade. desnutrição ou algum problema de saúde ligado à alimentação;
c) proceder acompanhamento nutricional dos idosos;
ci) realizar orientação nutricional verbal aos idosos sempre que estiver presente no momento da
distribuição das refeições;

e) elaborar cardápios semanais, supervisionar a cozinha e a preparação dos alimentos;
t) acompanhar, supervisionar e orientar a embalagem e estoque dos produtos atimentlcios
adquiridos e recebidos pela instituição. especialmente quanto as datas de validade, dando
especial atenção às normas da Vigilância Sanitária;
g) emitir parecer técnico dos casos acompanhados, sugerindo as aquisições;
h) promover atividades preventivas com os idosos sobre questões relacionadas a orientaçãoalimentar;

i) participar de estudos de casos, quando necessário:
]) proceder, encaminhamentos em casos de necessidade “de avaliaçãoltratamento com
endocrinologista ou outras áreas;

k) gerar estatisticas de atendimentos e relatórios de atividades realizadas;
|) participar de programas de cursos ou outras atividades com idosos e funcionários da
instituição;

rn) participar das reuniões coletivas periódicas e das extraordinárias. sob convocação: e.
n) supervisionar estagiários;

SEÇÃO tv
no ASSISTENTE ADMINISTRATNO

Art. 34. São atribuições do Assistente Administrativo:

e) receber e encaminhar toda a correspondência para o Presidente elou Coorden
administrativo;

b) efetuar pesquisas de preços. quando solicitados pelo Coordenation

oiª



cl digitar e reproduzir documentos elaborados pela Diretoria;
e) controlar e arquivar documentos e contratos;
f) enviar e receber e-mail;
9) atender telefones;
h) redigir oficios, circulares e comunicados;
i) efetuar controles diversos através de planilhas:
i) exercer outras atividades e controles emanados da Diretoria; e,
ir) manter sob controle a documentação dos acolhidos.

SEÇÃO V
DO CUIDADOR DE IDOSOS

Art. 35. Com conhecimento específico da função e o responsável por cuidar dos idosos, facilitando
o exercício de suas atividades dial-iae

Parágrafo Único — São atribuições do Cuidador de idoso:

a) acatar as recomendações e orientações do Coordenador Administrativo. administrar
medicamentos quando necessário;
b) fazer arrumação do leito do idoso:

d) dar banho nos idosos e quando necessário banho no leito, caso o paciente esieja acamado;
&) realizar troca de fraldas:
f) realizar mudança de decúbito;
g) levar o idoso para caminhar e tomar sol;
h) acompanhá-iosjunto aos serviços de saúde. e na higiene pessoal;
i) fazer higiene bucal dos idosos:
j) dar alimentação ao idoso;
k) recolher roupas sujas e levar para lavanderia; e.
|) buscar a roupa na lavanderia e guardar nos annários.

SEÇÃO vr
DA COZINHEIRA

Art. 36. São atribuições da Cozinheira;

a) receber os gêneros aiimenlícios. observando as quantidades e a qualidade dos mesmos;
b) armazenar corretamente os gêneros alimentícios. observando os prazos de validade;
e) preparar e servir refeições, conforme instruções e cardápios pré—estabelecidos por
nutricionistas;

d) recolher. lavar, secar e guardar utensílios de copa e cozinha. mantendo a higiene. conservação
e organização dos utensílios e equipamentos. rotineira e imediatamente após o uso;
e) manter a higiene. conservação e organização da área fisica da cozinha e depósito;
l') requisitar ao Coordenador Administrativo. utensílios e equipamentos. em conjunto com a Direçãoda Entidade;

g) registrar, diariamente, o número de refeições servidas e a aceitação por parte dos idosos;
h) preencher formulários de controle de estoque de gêneros alimentícios“ em conjunto com o
Coordenador Administrativo;

i) zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
j): participar das atividades desenvolvidas pela entidade; e.
ir) realizar outras atividades correlatas com a função.
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SEÇÃO vu
DA LAVADEIRA

Art. e?. São atribuições da Lavadeira:

a) exeoutara lavagem de roupas, separando-as de acordo com o tipo de material e grau de sujeira,
pesando—as. regulando e operando máquinas lavadoras;

b) efetuar a revisão de roupas lavadas. veriticando manchas e qualidade da lavagem, procedendo
à nova operação. caso necessário;
c) operar equipamentos de baixa complexidade;

e) centrifugar roupas molhadas. operando máquina própria, ou colocar roupas molhadas em local
ventilado;

f) separar roupas danificadae' encaminhando-as para conserto;
g) encaminhar roupas limpas à rouperia. dobrando-as e acondicionado-as em locais apropriados;
h) armazenar roupas de acordo com normas internas;

i) desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança eíou
segurança do trabalho;

1) zelar pela guarda, conservação. manutenção e limpeza dos equipamentos. instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

k) executar tratamento e descarte de residuos resultantes de local de trabalho; e,
]) executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior

SEÇÃO VIH
DO SERVENTE

Art. 38. São atribuições do Servente:

a) proceder a limpeza de um modo geral nas áreas que lhe forem designadas;
b) recolher o lixo, acondicionado—0 em embalagem própria;

e) recolher o lixo contaminado separadamente do comum, colocando-os no depósito de
recolhimento expurgo. para destinação Final;
d) manter o chão Sempre limpo;

e) retirar pó das mesas. cadeiras. armários e equipamentos;
E) limpar paredes e azulejos;
g) limpar janelas e vidros;
h) limpar os banheiros diariamente;
i) repor papel higiênico e toalha;
j) ajudar a servir as refeições aos idosos;
k) fazer recolhimento das roupas sujas; e,
!) ajudar a guardar roupas limpas.

CAPÍTULO m
DAS PENALIDADES

Art. 39 - Esgotados todos os recursos para prevenir as sanções, de acordo com a iilosofia do

regimento Disciplinar deste Regimento, o peesoel administrativo. equipe multidisciplinar e Serioza
Gerais está sujeito às penas disciplinares da inobservância de suas obrigações. &
Art. 40 - Na aplicação das penas, observa—se uma graduação que abrange desde advertem:
particular e verbal até a demissão do funcionário.



Art 41 — As penalidades do corpo administrativo são aplicados na seguinte forma:

e) observando a conduta do funcionário, encaminhando-o ao Presidente para. advertência oral,
primeiramente. e advertência escrita;

b) suspensão dos trabalhos e demais atividades por um periodo de 05 (cinco) dias.

Art. 42 - Serão realizadas reuniões periódicas da Diretoria Executiva ou de um de seus
representantes com os funcionários e trabalhadores voluntários, para oriente—ções
complementares, avaliação dos trabalhos e outros assuntos relacionados com a administração
interna da Entidade.

Art. 43 — As atribuições específicas de cada funcionário da instituição., comporá este regimento
interno. podendo ser modificados e atualizados sempre que se izer necessário.

Art. 44 — Fica proibida a distribuição de refeições aos funcionários e às pessoas que não pertençam
ao quadro de pessoal da Casa do Idoso.

TÍTULG lll

CAPÍTULO !
no PATRIMÓNIO E no REGIME FINANCEIRO

Art. 45 — Os bens móveis e imóveis e a ela incorporados eu por ele adquiridos. constituem seu
patrimônio, e pertencem em sua totalidade. à Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

Art. 46 - Os recursos tinanceiros da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana são provindos das
aposentadorias dos idosos nela mantidos, doações feitas pela sociedade civil e por intermédio de
repasses do Governo Estadual e Federal e convênio firmado com o Municipio de Ecoporanga—ES,
conforme estabelecido em seu Estatuto nos termos da legislação vigente.

CAPITULQ "
nos VOLUNTARios

Art. 47 — A Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana, aceitará voluntários. para as tarefas e
escolha do voluntário, cabendo a este estabelecer dia. horário, respeitando as normas de
funcionamento.

CAPITULO m
no HORÁRIO DAS VISITAS

Art. lia — As visitas aos residentes na Casa. serão permitidas nos seguintes dias e horários:

&) SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRAS: das 09:30 às 10:30 hs.
b) TERÇA. QUÍNTA. SÁBADO E DOMINGCI: das 13:30 às 14:30 hs.

5 1ª — Não serão pemitidas visitas de crianças que não estejam acompanhadas de seus pais ouresponsáveis.

5 2ª - Não será pennitida a visita de pessoas Sem camisa. embriagadae ou trajes decotadoã'provocantes e inconvenientes. '



à 3ª — Não será permitida a permanência de criança ou adultos na Casa a não ser rápidas visitas,
mesmo sendo filho de funcionário ou parente de algum interna.

5 4ª — Sempre que algum visitante desejar visitar qualquer dependência da Casa ou mesmo &
horta, deverà faze—ia acompanhado de um membro da administração interna ou de um funcionário
ou mesmo de um voluntário.

Art. 49 » Compete a Diretoria Executiva, aos Funcionários, Equipe Técnica e Trabaihadores
Voluntários, dispensar aos visitantes um tratamento cordial e orienta—los no que for necessário.

Art. 50 — Só será permitida a celebração de cultos religiosos no Auditório "Carlos Furbetta" da
Casa, em data e horário previamente marcados e, sem a presença de caixa de sons.

Art. 51 — Fica vedado a uso de telefone para assuntos que não sejam de interesse da Casa.

Art. 52 — Fica proibido o uso de celular em horário de trabalho.

Art. 53 - Não será permitido o uso de bebidas alcoóiicas em festas ou comemorações realizadasna Casa

Art. 54 — Aes membros da Diretoria Executiva. aos funcionários e demais colaboradores
voluntários., compete zelar pelo patrimônio da Casa. orientando aos visitantes quanto ao
procedimento durante a visita.

Art. 55 - O funcionário da Casa terá responsabilidade direta sobre e seu setor de trabalho. não
havendo interferir noutro setor, senão para colaborar, sem introduzir modificações e. no caso de
sugestões ou reclamações. devera dirigir—se à Diretoria Executiva, fazendo—a por escrito.

DAS DISPOSIÇÓES GERAIS E TRANSITÓRlAS

Art. 56 — Os funcionários do quadro administrativo da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana,
gozam de férias anuais, cuja escala e feita atendendo às necessidades e interesses da mesma;

Art. 57 — As disposições explícitas eu implícitas neste Regimento, devem ser observadas
rigorosamente por toda pessoal da entidade. que deve dele tomar conhecimento ao ser nesta
admitido;

Art. 58 — O mesmo acatamento deste Regimento, deve ter regulamentos aqui previstos;

Art; 59 — Este Regimento pode ser alterado em decorrência das necessidades da Casa do idoso
São Joaquim e Sant'Ana, devendo as alterações obedecerem às normas legais.

Art. 60 - As alterações devem ser discutidas pela Diretoria Executiva. equipe multidisciplinar e
serviços gerais e encaminhadas aos órgãos competentes para devida aprovação.

Art. 61 — Todo pessoal da Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana deve observar o sigilo nos
atos de administração, até que sejam dedos a público.

Art. 62 -— As atividades da entidade desenvolvem—se dentro de critérios hierarquia que d
observadas em qualquer dos setores.



Art. 63 « O uniforme da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana poder sofrer
mudanças de modelo, e deve sempre ser escolhido de critérios de simplicidade eeconomia.

Art. 64 — Ao presente Regimento Interno poderão Ser introduzidas modificações ou
acréscimo. a critério da Diretoria Executiva.

Art. 65 — Outros assuntos relacionados com as funções internas da Casa e que não
constam no presente Regimento interno. serão resolvidas através de entendimento edo bom senso.

Art. 66. Fica expressamente vedado aos empregados. colaboradores,, voluntários e
visitantes -— receber, solicitar gratificações ou presentes. dos idosos acolhidos nesta
Entidade visando a sua preservação ou mesmo dos seus pertences.

Art. 67 — O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação,
revogadas as disposições em contrário.

Ecoporanga/ES, 08 de janeiro de 2016.

«

GERLIS DE ALMEIDA SOUZA
CPFIMF 133.090.667-54

Presidente
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CASA DO IDOSO sÃo JOAQUIM E SANTANA (>
ECOPORANGA — ESTADO DO ESPÍRiTO SANTO

CNPJ Nº 04.353A'78mºº1-56

ALTERAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO DA CASA DO iDDSD SÃO JOAQUIM E SANT” ANA

Altera o artigo 5“. o inciso iii do artigo 9“, o artigo 27, o artigo—__
48, revoga ao inciso il do artigo 9” e as alíneas "a" e "h“ do

“R“ e o gg "iª a 3º do artigoartigo 48, acresce as alíneas “j" e
2?“. art. 38-A e suas aiineas. tudo do REGIMENTO INTERNO.

Ari, ªiº. A Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana. em conformidade com o artigo 64. altera o anigo
Sº, o inciso lll do anigo 9“. o artigo 48, e. revoga o inciso li do eriigo 9" e as alíneas A e B do artigo
48 do seu REGlMENTD iNTERNO. passando a vigorar com a seguinte redação:

ONDESELÉ:

Art. 5”. Sua capacidade é de abrigar 30 (trinta) idosos com idade igual ou superior e 60 (sessenta)
anos. impossibiiiiedos de se manter. servindo de moradia dentro do padrão dos dispoaitivos
residenciais terapêuticos recomendados pelo Ministério da Saúde. dando proteção e assistência
materia! e outras E": vieihice necessitaria, socorrendo—a, acolhendo-a &- promovendo recursos
indispensáveis ao seu bem—estar.

LEiA SE:

Art. 5“. Sua capacidade é de abrigar 30 (trinta) idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, impossibilitados de se manter, servindo de moradia. dando proteção e
assistência material e outras à velhice neeessitada, socorrendo-a, acolhendo-a e promovendo
recursos indispensáveis ao seu bem—estar.

ONDESELÉ:

AAQÉLJ

Ii — excepcionaimenie. poderão ser acolhidos idosos com menos de 60 (sessenta) anos. desde que
atendem todas as demais condições, e, em situações especiais;
iii —— o ingresso Será precedido de uma entrevista preliminar do idoso e seu acompanhante
responsável, para avaliação das condições socioeconômicas do mesmo e de sua familia;

Vi —— ao ser aooihido. o idoso, depois de consuitado, e, se assim deseiar, fará doação dos 30%
restantes de sua aposentadoria. pensão ou de outra renda de qualquer natureza, para ajudar e

m,) E”? “,sem-mamªe

XSVDlÚiHnF 3635313 SVG Wiii) 0835635

garanto-ni



Entidade a fazer face com as despesas de remédiºs, materiais descartáveis ou não.produtos uiiiizados na entidade.

LEIA SE:

Art. 9% [._.1

|| - (Revogado)“;

ii! — o ingresso será precedida por intermédio da avaiiação social do idoso que será realizada
pela equipe técnica do CREAS;
LJ
VI »» ao ser acolhido o idoso, os 30% restantes de sua aposentadoria. pensão ou de outra renda
de qualquer natureza, será destinado à própria pessoa idosa, nos casos em que o idoso não
tenha condições de administrar o benefício, serão tomadas providências para que o benefício
seja utilizado de forma a garantir a individualidade do idoso.

DNDE SE LÉ:
A “à

!
lSiEIEiB «

Art. 27 — A Casa do idoso São Joaquim & Sant'Ana terá o seguinte quadro cie pessoal de pessoal:

a) Coordenador Administrativo
b) Auxiiiar de Secretaria
c) Asaisiente Saciai
Cí) Nutricionisia
9) Assistente Administrativo
f) Cuida-dor de Idosos
g) Cozinheira
h) Lavadeira
i) Servente

se” ' 3d svú "ii/iii) eu

. rl NW”

1—— A

LEIA SE:

Art. 27 — A Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana poderá ter o seguinte quadro de pessoa! depessoal:

a) Coordenador Administrativo;
bl Auxiliar de Secretaria:
c) Assistente Social;
d) Nutricionista;
9) Assistente Administrativo;
f]. Cuidador de idosos;
g) Cºzinheira:
h) Lavadeira;
i) Servente;
;) Profissional de Educação Fisica:
k) Responsável Técnico. com nível superior. nas Termos da Resolução RDC n. 2833005, de
preferência da área juridica. para que também presta serviços de assessoria à Entidade.

& 1º. A Casa do idoso São Joaquim & Sant'Ana poderá terceirizar os serviços de alimentação.

»“ ,

,jª ;”)



limpeza e lavanderia. sendo obrigatória à apresentação do contrato e da cópia
sanitário da empresa terceirizada. Ainda. a terceirização dos serviços dispensa a minute .
de quadro de pessoal próprio e área física especifica para os respectivos serviços, em
conformidade com a Resolução RDC n. 28192005.

5 2ª. Nenhum servidor poderá ter salário base de remuneração superior aos vencimentos
ofertados aos servidores públicos municipal da Prefeitura Municipal de Ecoporanga.

5 3“. A Casa do Idoso São Joaquim & Sant'Ana deve observar os limites máximos de
profissionais por idoso, nos moldes requisitados pelo RDC n.. 2832005, tanto para os cuidados
dos residentes, para as atividades de lazen para as atividades de limpeza, para o serviço de
alimentação, para o serviço de lavanderia. ou quaisquer outras que existam normas cogentes
aplicáveis à legislação em comento.

ONDE SE LÉ:

(---)

LEIA SE:

Art. 38—A. São atribuições do Profissional de Educação Física;

a) Promoção & recuparação da saúde e prevenção de doenças;
b) Promoção. programas e desenvolvimento de atividades físicas regulares orientadas. de
forma a contribuir para um estilo de vida saudável. minimizando os fatores de riscos que
acon'ietem aos acolhidos;
c) Promover. atender e assessorar em medidas preventivas de saúde;
d) Promover. confeccionar & executar programas de atividades que deem atenção às doenças
cardiomotabolicas, diabetes e hipertensão, em especiais. bem— como, apliando o ils—qua de
forma a promover uma qualidade de vida saudavel aos acolhidos;
&) registrar em prontuário () acompanhamento social dos idosos. em forma de oadasiro,
atualizando o seu banco de dados;
f) acompanhar os idosos. quando demandado, aos recursos comunitários. visitas, eventos e
outras atividades;
9) participar das atividades festivas;
h) realizar atividades fisicas—sociais que favoreçam a reinserção sócio-comunitária;
i) participar das reuniões coletivas periódicas e das extraordinárias, sob convocação;
]) gerar estatísticas de atendimento e relatorio de suas atividades; e.
ir) acompanhar e auxiliar a Coordenadora nos trabalhos administrativos da Entidade, quandosolicitada.

ONDE SE LÉ:

Art, 48 — As visitas aos residentes na Casa serão permitidas nos seguintes dias e horários:

a) SEGUNDA, QUARTA E SEXTA — FEIRAS: das 09:30 às 10:30 hs
13) TERÇA, QUINTA,. SÁBADO E DOMiNGO: das 13:30 às 14:30 hs.

LEIA SE:

ano:) W'WÚW'JW lºl..
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Art. 48 - As visitas aos residentes na Casa, serão permitidas sempre que pvevªrã

a) ( Revogada).
b) (Revogada).

“:,"? ,
$a“: ; '

solicitadas à Diretoria Executiva, ao Coordenador Administrativo &! ou Assistente Social.

Art. 2º « As alterações aº Regimento interno entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as
disposições em contrário.

Ecºpºranga/ES“. 03 de março de 2017. «*

Ca . .

ANTONIO má A SILVA FILHO
CPFIMF'! 4 97.55Y—87

Presí “ente
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de ldentiãcação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto àRFB a sua atualização cadastral.

A infomação sobre o porte que consta neste comprovante é & declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA no BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

“Mªº DEM—“ªmº COMPROVANTE DE mscmçâo E DE armação WNW%%TBNBM-SG CADASTRAL mmm1
NOME EWF'RESARIAL

“CASADGIDOSOSAOJOMEWMA

r'rrum ao estimam—tamara (Nºm DE Hmm nomeCASA DO IDOSO ou ABHGD DEMAIS
DIGO E passarem m ATIVIDADE ECONÓMACA mmmmr.

ªs! ”Ls-6.2 - Instituições de lanç Wiz para idosos
CODIGO É mascando nas Amam sem WS
Não informada

cºmeu £ nEscmçÃo DA NATURE). mm
ass—9 — Associação Privada

LOGRADOURO mem Comm" ' "oR lDALlNO MONTEIRO 208CEP Mamma mano ur29850-000 N S APARECIDA ECOPORANGA ES
ENDERECO ELETRÓMCD TÉIEFDNE

ENTE FEDERATWO RESPONSÁVEL (EPR)i'm-l

SITUACAO CADASTRAL DATA DA aruma amamATNA ' 2010312001
MOTND DE SIWACÃD CADASTRAL

» UAÇAO ESPECJFL DATA DA SINIÁÇAD EWECMLLm M.....
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de «raio de 2016.

Emitido no dia DSIOGIZMS às 10:30:54 (data e hora de Brasma); Página: 1"

LConsuha QSA ] Capital Social ]

".“? Preparar Página
[..—3 paralmmssàn

A RFB agradece a sua visita. Para infomações sobre política de privacidade e uso, dique aquitinah-vn muy-. “Ai...—..“.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria—Geral da Fazenda Nacionai

CERnoÃo NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS aos Teremos FEDERAIS E A oiva
ATIVA DA ummo

Nome: CASA DO iDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA
CNPJ: 04.353.478l0001 »56

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Mais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere—se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inciusive as contribuições sociais previstas
nas aiineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212. de 24 de juihc de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet. nos
endereços <htip:/frfb.gov.br> eu <http:/!www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 211012014.
Emitida às 09:00:38 do dia 23/07/2018 <hora e data de Brasilia:—.
valida até 1910153019.
Código de controle da certidão: 30DF.F946.BSOB.CTD7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04353478/0001-56
Razão Socialmzmsn DO IDOSO SAO JOAQUIM & SANT ANA
Endereço: RUA KDALJNO MONTEIRQ 205 / CENTRO ! ECOPORANGA/ es /

29850—000

A Caixa Econômica Federal, na uso da atribuição que lhe cºnfere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certmca que, nesta

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes & contribuições e/ou encargos '

' devêdos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/07/2018 a 05/08/2018

' Certificação Número: 2018070711530158984710

Informação obtida em 23/07/2018, às 09:04:21.

A utilização deste Certificado para 05 fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.guv.br

hnpszf'fwww.sifgeeaixagov.br/En1presafCrf/Crf7FgeCFSlmprimirPapel.asp 23/07/2018
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIBÃD mama os usamos samantha

1a; CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: D4.353.478/0001-56

":tidâc nº: 150262771/2018
;aàiçâc: 16/05/2018, às 11:57:22
lidade: 11/11/2018 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da datasoa expedição.

:tifiza—se que casníno IDOSO SAO JOAQUIM E ÉANT'ANA
(umwnxz E EILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

v.mHL&J3f0001—56, Não CONSTA do Banco Nacional de Devedoresubalhiutas.
«wtidãs emitida com base no art. 642—A da Consolidação das Leis do

f &

ahaiha, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
ResoLnção Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior dogbalho, de 24 de agosto de 2011.
dados oonstantes desta Certidão são de responsabilidade dos

;hunaiy do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) diasLexiores à data da sua expedição.
caso ea pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

iodos ce seus estabelecimentos, agências ou filiais.
amsitanão desta certidão condiciona—se & verificação de sua
ienticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

WLomnot (http:/fwww.tst.jus.br)w
' ntiàãc omitida gratuitamente.

I! |: mama;.im mommy.

Hanne Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
«assírios & identificação das pessoas naturais e jurídicas
ndimçiuntes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

;kabelacidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
mmdoa judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
wolhimsntos previdenciários, a honorários, a costas. a
:lmmemtos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
omocuuão de acordos firmados perante o Ministério Público do

ahalhm ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões : cmdtêtst . jus . bz

Quo

©



om

* .ªº-iá “É? '
PODER JUDICIARIO .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST ADO DO ESPIRITO SANYO

FL Des. Homem Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória — ES i CEP: 29.05CF275 | Tei: (27) 3334—2900.

CERTIDÃO NEGATIVA DE SEGUNDA INSTÃNCIA
NATUREZA ENEL.

Razão Social: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
cum: mas—awemoopss
Data de Expedição: 2410772018 15:40:05 Validade: 30 DIAS
Nº da Certidão: *mmsym *
—- ENDEREÇO —-

Município: ECOPORANGA Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
Logradouro: RUA IDALINO MONTEIRO Número: 205
Complemento: - mia [NWADÚ — CEP: 29550—000
» commo --

Email: asmamosoauommmm Teia-lime Fim: (27) 3755—1580
Telefone Celular: - Wommmm -

Cima”,wmmabasededamsmsmmdeãammdemmmlumm
mmwmfmmiªapmsenbedªaehoraJMDAODNSTAmntmosoiidtante.
: Observações

a.
b.,

C,

Certidão expedida gamitammte adavà da Internet;
Os dados do(a) solidtante acima informados são de sua resmnsabiiidade, devendo a titularidade ser
conferida pelo mtaassado a/ou datinata'rio:

O prazo de validade dista certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme
disposm no art., 352 do Código de Normas da Conegedoria Geral da Justiça. Após essa data será
necessária a emissão de uma nova certidão;

A autenticidade data certidão poderá ser mnfimada na página do Tribunal de. Justiça do Estado do
Espírito Santo — www.tjajushr -, utilizando o número da certidão acima identíõcado;
Em ralação as marcas da entrância especial (VitóriaNiia VeihaJCariacia/Senaf'iriana), as ação: de:
Ema,-ção fiscai estadual, faiência e recupaação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no junio deVitória; —
Aª. ações de natureza cível abrangem Mushre aqueias que tramitam nas vaias de Órfãos E Sucasões í
(Tuheia, Curateia,1nterdição,....), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução ;
Rscai & Execução Pan'imoniai (observado o item e);

As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras as de execução penai e de auditoria militar e de“zados amªis mamãs;
As matérias atinentes as varas de famaia e infância e juventude são objeto de certidão específica;
A base de dados do sistema de gerenciammto processual ('E—Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda
Instância) contém o registro de todos os processos díshimidos no Poder Judiciário do Estado do EspiritoSanto.



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
Sam.-ia Municipal de Fin-ngm

Setor de ,
CERTHJÃO NEGATIVA DE D TOS FISCAIS

CERTIDÃO. 2913000318

»::: iífrl'HHCOí Ima os devidos lins que:
ªí «lusa. IPC! &.GJS' íSO SAO MAM E SANTANA

BÍ «*:tàlmmnà I'naerito sub o CNPJ nº: M$4MMI-ã .

" cruze. venham ser apurados msteziormemse à expedição desta Certidão. que
mir-mn descumprimento de disposição, concernentes à incidência e lançamtoa de'ª 'éÉuUÍÚtEi.

Chave de validação da certidão: mmm
”' ul,.icãmis: iii) clã—1 s

EmitidaTerça—Feim, 5 delunho de 2018

J' iªi-yigoáªfªlmm em Mimªki uma doaram.nn
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Estado do Espirito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

(fwrtidã :; Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual — MODZ

Certidão Nº 2918245175

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 04.353.47'8/0001—56

ªlíertiâcamos que, até a presente data, não existe débito contra ()
pomúc do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especiãcado, úcando
re asalv. lda à; Fazenda Pública Estadual 0 direiio de cobrar quaisquer dívidas
que me; :ham & ser apurada

'lfertidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados,
nos tam nos do Regulamento do ICMSIES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-
ªí, ele: 2 fã de outubro de 2002.

(Íltartiriâ :: emitida em 1610512018, válida até 14/08/2018.

,ª» Wenúcidade deste documento poderá ser eoníírmada via internet
por meu do endereço wwwªªhªgovmr ou em qualquer Agência da
Receita Estadual.

V : tó] ía 16 de Maio de 2018.

Autanxtiuação Eletrônica: 0DA72.(3124.09DFB
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
METHNIIS' ÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE REGISTRO

R0594/2005

1: CONSELHO NACIONNÉ DE ASSISTÉNCIA SOCIAL. ——

“liªm—4: no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18 da Lei
1.0 8. ",42 de 7 de dêzembro de 1993, e de acordo com a

R,4=a:<1l:u;;ão n. º 31 de 24 de fevereiro dé 1999, ATESTA que 04 a)

“me do Idoso São Joaquim e Sant'ana sediado(a) em
:..:rpnlanga, ES, inscrito(a) nõ CNPJ sob o 51.0
6514.5315 38.478/0001-56, está REGISTRADOM) neste
ªi.“.ínªrsea-iho, conforme Resolução n.º' 192, de 10/11/2005,
:uniiicnda no Diário Oficiai da União de 17/11/2005, Seção I,
jjl..5i-gan:io o processo n.º 71010.002023/2003-39.

Brasília, 17 de novembro de 2005.

“VMV'ÚVWLAW
MARCIA[ RIA BIONDI PIN HEIRO

Presidente“

E'íTE JIJC “MENTO É EXPEDIDO GRATUITAMENTE, ASSIM COMO SÃO GRATUITOS TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CNAS.
O PRESENTE ATESTADO DE'REGISFRD TEM VALIDADE POR PRAZO INDETERMINADO



mmo ou mma soam. E causam A FOME
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS
COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

». Relatório Totalizador de Em
CNPJ dª Entidade '.04-36347M I—SG Gundam:mam:mmmosooumm WJdamM&M: WMFMWDOÍDOWWMGOMWZWWWWWEWW MammaUFZES M&MW:Ngah02gmlcnm malwmummmmwMWMWWªIMW

SIEMS do GNEAS: Conduído

Program Asuma Wmª—Ibm CºndutªMom amnha-emmª:deD' .| _ ,mª.—Hmh!!—““' mmm—hn:fmmamqmumnmdnwww.nWaw

Mamma—Pm:
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SIEÉCBLETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
ilÍflIl'I'iÍSl—ELHOP MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO

MUNICIPIO DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

“Criado pela Lei Municipal Nº 721/1996”

DECLARAÇÃO

l.? [icmselhu Municipal de Assistência Social do município de Ecoporanga-ES, criado pela Lei

l nicipal nº 721/1996, declara para. os devidos fins e a pedido da parte interessada que &

i,'1ganlzze.çr-ão da Sociedade Civil EASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM & SANTªANA DE

; _:ÇQÇJQÍQLQINGA-ES, situada à Rua Idalino Monteiro, nº 205, Bairro Nossa Senhora

.,pznteez:iCzl, Município de Ecoporanga — ES, CEP 29.850.000, Telefone (27) 3 755 1580,

3 35511113 no CNPJ Nº 04.353.478/0001-45, está inscrita neste Conselho Municipal sola registro
gr? 002, ªlegue 24 ªº :Setgªbro gg 2003.

:: opcrmg— MES, 27 de Outubro de 2017.

' irIlLIªlfílglllL HE UE QUEDEVEZ
MES IEDI-33 “ITE DO CMAS

Rua dos Operários, Nº 343, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000
Telefone (27) 3 755 1303/2932/ 99806 5969



«ºs.

0%mªap-..,. &;

Myanma—nu
'smmamm MUNICIPAL DE mxm mL]

Cammo MUNICIPAL Dos Dmmos DA. PESSOA [nosa

07 de Maio 113 mm.;

Do: Commun» Municipal Dos Direitºs Da Pm Idosa
Poliana am de Soma

A: CASA IM) 150090 SÃO JOAQUIM & SANTANAAntonio Maria da Silva Filho '

Venho por mio data, biom- qm uta Entidade que já se naum rumªm-seita: m
CMDPKCOMÍID Municipal dos nªvios da Pm Ideal, mb () mmo 0022018, : “amam:
am 05/2018 do «CMDPI. Mudo diaOGIDS/ÉZOIS.

Diante do cupom, mmdegoderm com & mulioaa colabomçlo, mmm-:: mais.Mªmámedimm.

Amanha

mmamM&M]?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORAN (i;-ªª.].
ESTADO DO ESPIRETO SANTO

LEI PVIUNICIPAL Nº 906, de 25 de abril de É;".ifêíkí..lf'_.;í_.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, FAZ 559313 El. a
Câmara Municipal de Ecoporanga, aprovou e eu sanciono a seguiní & Lei:

Art. lº - É declarado de utilidade Pública a ”Casa do Idoso “São JDEM. uma, e,
Sant'Ana.” pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro ª ama .:::-.zlràgw
Monteiro, 205, nesta cidade. '

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. Bº - Revogam-se as disposições em contrário.

Ecoporanga-ES, 25 de abril de 2001.

FRANCISCO ROBERT F DO GOMES
PREFEIT O

Pubffcada cm 07916“ um ="

Ed ção Nº ,.LJ..P:J.ÍÍ..,Pª- m..--... , ...... zu... Anda-_"

Praça João Camino de Freitas —- Centro — Ecoporanga-ES, CEP. : 29. 85017 É.
Telefone : ( 0xx27) 755—1255



Continuação da

página anterior

Bóias,-ão Básica, l'a dªsa-ie. atm— vésrie Educação à Distância, ca; em de integrar o Ensino Básico
com o Ensinq Superior e atender à Ihrmnção em nível ele terceiro grau. dos professores em exerci- cioán Rede Pública Municipalde Ensino. Art. 1" Compete: o Município repassar à Fundação Ceciliano Abel de .Aimeida (FCA/ªl.], em coma trançada. de número 5.37% %%%&-ncia 3.193—3 —Banco do Bra- sil SIA-, nop-valor de R$ 57. ! 50.00 (oi—hqiªranla-e sete mil cenlo : cin- queria reais), em 08 (oito) parce-

rias meosais.

Ari'3"'- Os recursos Financeiros do 'presenle convênio, que serão repàssados & Fundação Ceciliano Abel deAJmeida, em como espe- africa. são provenientes do FUNDEF (Fundo Nacional de '“ r—içnvoivimentodo Ensino Fun-

,.:Átznlal ]. e outros fontes.

Art. Plª- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. tendo sua
eficácia” e efeitos retroari vos a lª de abril de 2001, An. S' - Revogamvse as disposi- ções em contrário.

Ecoporanga-ES. 25 de abril de 2001. (

FRANCISCOROBERTÚ

"mmm

Prefeita Municipal

O Prefeilo Municipal de Ecoporanga Budo do Espírito Santo faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciº- Npsseguinte Lei:

l."- É declarado de uliiidadt

pariu" ,, "França .71,— 14.339 955- Joequlm e Sant Ana' pessoa ju-

x, ,i

_... us,—.““...Ãu ...A . 'luuu, LU nalgum.

vigor um

ÇBMEJOQHBSZZSN. PLACA GVPB'IÓ.
X — Veiculo ônibus. ano de fabri- cação'MHS. modela E.?SB. cor branca, diesel, ehasxí Nº

HBM384091l3822709. PLACA GVP23T7.

Xl — VereuIn ônibus. ano de Fabri- cação 1.989. modelo 1390, cor branca, diesel, chassi Nº 93M384091KB852629, PLACA. GVP2565. XII — Veiculo ônibus. ano de fa- bricação 1.988. modelo 1.988, cor branca, diesel. ehasai Nª QBM3E4ÚQSYBTQSU 16, PLACA BYGOSSB. XII] - Veículo ônibus. ano de fa- bricação 1.988. modelo 1338. cor branca, diesel. chassi Nº 93M3840983B79522S. PLACA

BYGOSSL XIV - Automóvel marca Wolksvagcrl Fusca. ano de fabri— cação 1393. modelo IBM, cor branca, gasoiina, [liam-$i 1" QBWZEL lZPPDGó ! 84. PLACA

MSA 8343. XV — Auromóvei marca Wolksvagen Fusco ano de fabri—
cação l.994. modelo l.995, cor branca. gasolina, chassi Nª 9nw7711 l?,RPOlSMQ pl no; MSA EDS] XVI. — Automóvel marca

Wolksvagcn Gol TOGO MI,-anodc fabricação | .997. modem ! 397. Cor branca. gasolina. chassi N" 93WZH37TVP587934. PLACA MSASSTL XVII 4 Automóvel marcar Wolksvagen Gol 1000 Ml. ano de Fabricação l.?)"l. modelo 1.993, cor
branco. gasolina. chassi Nº QBWZZZEITTVP ! 69499. PLACA MPAMSL XVII] — Aulomóve] marca Wolkw'ri-gen ("iºl Em" MF. 'N'" dª fabricaçao LE“) !. mudem IA9915.i:nr

Sinª“ Eus—.::..“. ..:..m; :.“ lll'in'ZZZÉÍÍVPIGÉÚBà. PL tªeL .

MPA *Nª)!
un.AJA — áummc'rvrei "taum

.....-)

estªbelecidas noAnigo Iº, seni PW um períodode Oi a 2 meses, tendo
dotações orçamentir as específi- ArL 5ª . Os servidores contratados na forma do oanig ol “.ds presente Lei, estão sujeitos aos smcsmos de- veres-.e epr mi çõesmn . o nriiesmo rr:—

gime de msm sab dade vigente para os demais servidores públicos municipais. no que couber , An. Elºª A rescisãodn contrato ad— ministral vo para «a presteção de serviço oco 1— a pedido do sem:! do; 1] — por convan'ênc & da adminis- lraçâomju zode qu mpmeedeuà

conrra a H] —- quando o serv dor contraindo inca-ferem falta disciplinar. IV - com provimento de vaga, em decorrência deconcm'so público de ingresso V — em qualquer hipótese
loi no do limiar-do cargo.

Art. ?“ - () mpousável pelo Setor

que Tenhos ' tratado a seu serv Wiçodc uieindcpen— demernen le de equalquer autoriza- ção. () nome do semdor do alam— do de exercido à pamrda data do término de camera, cabendo ao Seior de Pessoal excluir o nome do
servidor da f ha de pagamento,

assim que terminada a v gência do

cunlralu Ari. 8“ A Ocorrendo. em qualquer hipótese a c ' A e ele pms— tação de serv ços pelo canonizado.
após & sgotado o prazo do contrato estaba! nAnígo 3“, o Chefe ima -sr:| Vidor-amará com

o pagariam mbnlhados independenlemenle de sua respon-
sabilidade admrnislrativae discipli- nar. exceto os que mecherern

"rmfºãº"!"'i'"ªª“:ª

Art. 9” — Hsm entra em Vigor na
liam do sim pubiiwedu. “:!"le anos

e'!!! :!há! df:

or controle

,comre—

ec]

:&

efº'lns rg rrmtivns :'1. !!?

% m-ur os discos!-

.....

'mu .ln "unir.!"

VP. ANCÍWÍ'Ú Willi—Ei" É

mn; him-'um «xy-r». ...-...

Hau

29 de

ANEXO !

DÉBITOS sms CONTAS TÉLEFÓN NICAS DD MUNl NCÍPIO omo

Exercícroumr zum

OPERADORAT

SECREI TARIA'. M SEC CRÉFARIA MU
RFFRFTI'ARIAN- MiiNlClPíu SUB-T TO'IJAL

TELEMAR

OPERADO ORAEMBRATEL

SECRETA AARi SECRETAR SEREI“
SUB-TOTAL OPERADORA lN

SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA

SUB-TOTAL

TÉLIG

TOTAL GERAL

uma lPAL DE ADMiNiST TRAÇÃG

NICIPAL DE SAÚDE

nF rnnmqãm

AMUNICIPAL DE ADMINISTR AÇÃO
FA MUNICiPAL DE SÃÚDE _

ARIA MUN NICIPAL DE EDUCAÇAO

MUNICIPAL DE ADMI'NISTR
MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ».

R$ 41334133 R$ 900,98 R$ 756,56 R$ 42.426, |?
R$ 2.867,56 R$ 868,72

R$ 424,41 R$ 4.l60,69

AÇÃO R$

“R$ R$ R$

| 90,36

67.36 l6.21

273.93

R$ «369.79

ANICEI'OD DAL'COL

Frqfeíra Muniçl'palm em na miria

LEIMUNICI'P Cl'MlºAL 910 DEI]:

DEJUNHU DENIM.

"Revoga. a Lei n'ª 878/2000. que

autorizou o Poder Exeeuiivo Mu- nicipal. a proceder a doação de um lerreno urbano. situado a Pra—
ça Tolentino Xavier Ribeiro. para a Sociedade Peslaiozzi de

Ecoporanga “Escola Especial Rosa de Saron". e clã ouiras pro— vidências '. O Pre Feito
Ecoporanga, ES 3 o do Espirito

Santo. faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancio- no a seguinte L ': Art. !" = Fica r tragada & Lei n'ª 878, ele 24 de rugas de 20%, que

uutorizou o Poder Execulivo Mu. nicipal, a proceder a doação de

um lemmo legitimo urbano. com uma área de 3ua 100111 Dºmª (três mil e

rnqmclros rados? perten-

.- _[de imune, ....

"nicipal de

Lu. |. .A aos.“ uii-i

ru xud «,o—.ummá'u

brança ric—taxa de lluminnçãn Pri- bhcn pam o exercício de zum.
Al1'.2º- ªta Lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em

contrário. Gabinete do Prefeilo Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo. aos l2 dejurrho de 2001.
AMCE'IÚ DAL'COL

Frcfm'w Mum'cipai em exercício

LEI MLMGPAL N"913,DE 12

DEJUNHO BEM!.

“Autoriza o Executivo Municipal
a comi-mar pessoal por tempo determinado. conforme Dvdispos- m na incisn Df, do amigo 37,413

Constituição Federais e di oulras providências“ O Prefeito Municipal de Ecoporanga. Estado do Espírito Saulo. faz. saber que a Cámara inumerpu. ",no-u... .. ...u- Julius—J'

nn ur mcnmml rr-
lu rnlcipul ;. u

nrn'r'aEnrht i'm-n;? gro; <;- 1. n ruben“, __ nª» ;- 'n'—'I:

uu Junge: c- .

«rui rum-m—

juiho ,de 2061 A- Página 2%

fluía de sua publicação

relróqgin do seus efeitos a parti

A de [iLife março de 2001. , Art. 7; "' Revogam—Sc as disposi-l

ções em nnmrãrio Ecoporanga-ES. ichjm'âoriEZlX) '

AMCETO DAUCOL

Pre efe irc Mima]. ip.-31 em exe-rem. .,

El

: LEiMUNlCler-r 914, DE 13":

? DEJ'UNHDDEZODI. n

"Alternar redação dos artigos 2“; e 3ª,d daLei nº- QQIÚOOI. datada“

825 deab bril delfim" edáou—q

tras previ ciências". ;]

O Erefcito Municipai de] Esopo (Manga Estado do EspirilopSanto faz saber que a Câmara;:Mnmcipn ni aprovou e eu sando—”

, no a 85,3 uiuLu Lei.

Arm º-Fic cam alterados os Ani—,, gos 23:31:11: Lei nº 901. dar.-ada" de 25 de abril de 2001 que pas" sarna a_yigo rancom :] seguinte reª, dação: .| "Art." 2“ , Os cargos de Direto-... res Escolares, são de provlmcn _, (o em çomissão, referência CD- ;;) "Art.",íiª . O servidor Público Efe," tivo que exercer ocargo de Direçx mr. teráluma gratificação (leilºªr; (quarenta por cento) do valor do.-: cargo CDei. :! Ar!. 2“- Esta Lei entra em vigorq na “dam de sua publicação, rami; do sua eficácia e efeitos reuoatiiª; vos à l'de fevereiro de znnr m

Ar!. revogam- se as disposi—' çõese '

m contrário :|.

Ecopor tanga ES, 19 de junho |:ch
XXH ";

ceromucm ?

Prefeito Mainfrªme! «em arerm'dar
LEI MUNICIPALN" 915, DE 19

DE JUNHO DE 2001.

"Acreseenla vn ago.: de Agente de Saúde ECDV no anexol da Lei .. uzi.u-.—- .“. ALJII- um.-AA“ |...»

E

“| "I'll,“ PTH“ :— h .- -. &: rrcltlu'

lildl

a. EBMÚU iii? ãspr'm

iv: uu'



LEI Nº 7.714

Declara de utilidade pública a Casa do Idoso
São Joaquim & Sant'Ana, situada no Município
de Ecoporanga, neste Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinteLei:

Art. 1º Fica declarada de utiiidade pública, nos termos da Lei nº 3.979 de
17.11.1987, a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana, com sede no Município de
Ecoporanga, neste Estado.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ordene, portanto, a todas as autoridades que & cumpram e a façam cumprircomo nela se contém.

O Secretário de Estado da Justiça faça pubHGá-ia, imprimir e correr.

Paiácio Anchieta, em Vitória, em 08 de janeiro de 2004.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Secretário de Estado da Justiça

(Em Exercício)

VERA MARIA SIMON! NACiF
Secretária de Estado do Trabalho e Ação Sociai

(D. o. 14:0112004)
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23—33 Maio de 13le

...—.... .... .

[aluminum-uu lr.— r

' a Nº 73353 '
:: acura- among mo ESTADO

me: :::.svimo SEANTD

[Imriara da utttmacle pública “& rªfªelª“ dª ªtªdº dª 'Jªªúçª. ª ª _isso.:líaçâo de Moradores“ do. Bam-o
[nta—arianos I., ,no Município ' de“
ainharas. neste Estado, ;

Lilaço se,-m- '“ 'que a Assembléia.
Legísiatrra . Iacretou & &usancicno a& águmte Le - ' ' .
Mk. Lª . Eicvc amªm: de nulidade
n—úbªm ª" A %.ãºªãªcªbzd: "Wªlmi- '
ao Eâeinªçy-Ir leHªGªSírmªªªº "ªª“- . 5 ..
íwenicúar'damo'mnàniáés Cºutinhº, Ç ' '
nº 3.390. 1171653998 1, no Município

., '- 13.13.5387, à Casa ao mansão. A .
— Joaquim e,Sant'Ana, comseoe no“ '

Írldpiodoãmpummmsteãstadef .' 2º Esta Loi-entra ém vigor na , '

CIT de ma nomeação.
O don-o“, porta nto,_ a. todas ! ar$—f

publicá—la, imprimir e correr.

Paíá'do Ahmleta,fem 'Vitória, embalª. '
de,-janeiro de 2004. ,
Munemasa mmm com:—€ '

. , Governador acatado, -«mu mmnmw "'
Secretário dé Éstadc da Ju'sEiçaimanemm. : , ,ªteu &:er
. ' . .,tàHa-“Qaàªtadº.1 :

do abalou .e Ação Social:

. autoridades one. *afomtozqmªeéía

je Linhares neste Estado.

:!:-rr“ :sº lE:át'| Lei entra em vigor na
data de sua Jubllcação.

frrdemo, pru-tono; a todas as
1 A

Deçtara de Jtmaade

autoridades qUe :— cumpram & ax .
fa m.:umpnrcomo nela se contém A

nu.-' «em na; “otra m
stªts, IoapubliCaçã.»

"ºrdeno; ,no-fizeram, aioáasiaâ
WWMDQDWº—Wª

V;, _ us: minis _ . . -
q cmvsnnnoon no amoo
- no Espiunca smc

pública .a Junto
ªflUtÚ—fãldbª je? quª .ª cumprªm ' e ª de ' º SDCÍM dª,.cºnvençªº Bªtistª
façam como? como nar-'a' se conrém. dº tªdº (fº Fªmªtº Santo.
_ * , ' , , Fa sab-er que _a Assembléia
“g,-ª “m'-”ªtªr!” ªº Estªdº dª mªçª Legislativa decretou a eu sanciono araça pum-ua na, Imprimir & correr. seguinte Lei:
Palácio And iate, em Vitória, em 08
;âra: 33:15er o ;. 2004.

www ( 155. na nmwne Gomes
Governador do Estado -

assàmrma 4 mmmmm mmo
Semolina ja Estado da Justlça

Em“ Exercício
warm MANGA SIMON! NACIF

“Skàlr'ªíªãnõ ªs“: 5,5135519 . ,
do 11 Erª alho. e Ação soçgar _

uímº 735.4
ma rss ufano same

ªdao Sãº Joa-num e Sant'Ana; "situada
E! Wàn'úcítiu :* Edºm, matado.

.ªªtºmªªªª _ _ .
v . façam-cumprirfçqmo nek—Secbnbém.

o Secretário“ de
faca pubnoá-Ia,

, . r . “Pçiáciwàncmeta,
* :.:eaoara cre m:!dade'púbica &: Casa, do dejaneiro de 1004.

A." . 1“ Fica declarada de utilidade
pútukza a Junta
Cbovanção
Es::õlírífo Santa.

de Ação Social ,da
Batista do Estado-cm

Art, :!º Esta Lei entra em vigor na
datada sua puolicação. ' *

Order'm, portanto, a todas as
QUE & cumpram. & 31":

Estácio oa 'iuâtíça
imprimir e» correu

em Vttóna, 'e'—moa

anim essi-a' HARTUNG Gauss
. J Governadºr do Estado

'Pálàcmmcmêàênb iai—Lia .. mà
, de janeiro “13920134; '

' .ª seguinbé. Leag-" " ,

" autºr-têsÁÉa-tàa

,.

Lªkªfilz
o soyznngqowm '

.ouâsaima'smw-
Bedarai ué, utmd'aáé púbnea o
Cultural: e...,comunitáHDªV .. "

_ Kºnami,-; szmaqwanº ' -.-.='
“Marechªl FTW º? :
Hao-«É:. à'fª_beç.,,aêà;€ "'a-.ª." “ªªª-”ªªª
teºlogia 'o], .Em ??»..Sªmªfºhª

Art.. 16 ,sic'à “omªha gig-:*úfriãªçoe
pública; nos.-tow dogs: nº 3.979,
de 17.11.1987. & Caram—i— Patsynu, ª



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ALVARA DE LICENÇA

Nºme Fªrltªãiª: (“AQA nn lnnqn m : Amman

Endereço: RUA IDALINO MONTEIRO 205 N. SRA APARECIDA ECOPDRANGA-x í

Atmdade “._anch |
Código: 21 1 g 3
Inscrição Municipal: 0000030847 , !
CPFICNPJ: 04.353.473/ooo1-5s '

REStfHçõeS—T 033- Em caso de Alfpmçãn dp A?.ívírladn anômim Milu .

de Endereco ou Encerramento da Atividade. Autoridggg Figcal :
]deverá ser comunicada imediatamente. ª

E.;-"(trulyummuNlúlH—m Dªtª:-M- ]
DE ECOWNGAEÉ Vali de: “|« , - ' »O!" ' "mà »; : !

NRJ. 27.167.311Í0001 MARILEIDA ARECIDA »!an _»
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LICENÇA SANITÁRIA

Nº 002/2018

02 01

ESTABELECQMENTO' CASA DO IDOSO

MÉS MES CASA DO IDOSO SÃO JOAQUM E SANT'ANNA

Ú INICIAL NOME DO PROPRIETÁRIO RESPONSAVEL: SONIA Mª MÁRÍÁNO NÍCÚL '

& RENOVAÇÃO

ENDEREÇO. R. IDALINO MONTEIRO, Nº205. N. sº APARECIDA.ECOP.-ES. _

“PROC ESSO:

, ,

_Aáºªm—pmocom; INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS.

RAMO:

469/2018

DATA: Ecoporangafããíºó de

ZJ 01 Ainª

& " .. (ªi». ,ª.=—__._,R,_k
AUTORIDADE EXPEOIOORAª—«Z'miãm, Gàxràmga àgàgxgpaku

FEVEREIRO de 2.018

BS. : Sujeito & cancelamento caso O estabeiecímento deixe de atender & Legisiaçào Sanitária Vigente. J
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CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT ANA 0052
RUA IDALIND MONTEIRO. 205 -— NOSSA 8 APARECIDA CEP : ZEBEOAGDD

ECOPORANGAI ES CNPJ ! CEI : 0435347810001—66 Inscrição Estadual: ISENTOPeríodo Movimenta: JANEIRO/201? & DEZEMBRO/2017 FOLHA: 1

. '! ATIVO
1.01 CIRCULANTE

— 101.01 DISPONÍVEL
1010102 BANCO CONTA COM MOVIMENTO

1.01.01.02.0001 Gama «do Bra-BE 0.00 78538850 70538850 0.001.0101 02.000? Banestes SIA 0.00 96.000,00 96.000,00 0,00
1.01.01.02.0003 Banas-m CIC ConvanID 253973114 0.110 5338437 5358437 0.00
1.01.01.02.0005 Bainema; CIC Inv. Renda, Fixa 272095“! 0.00 95.239,26 95.087,63 151330

TOTAL => 0.00 103031233 1.030.181,10 151,63!)

1010103 AHJCAÇDES FINANCEIRAS

'I 0131030003 Bb Rands Fixa 168371590 274432337 397.432,31 45.?78.250
1013103 0004 Bematea Invesmor Renda Fixa 25.897. 61353200 1.557.86 53.7?6,36 9.134.100
1.131,01 030005 Banestes Imesfndor Rªnda Fixa 2312209. 530.811) 16,21 395,63 151391310101030006 Bb Rf Cp Aumalicc 0.00 531.139,14 44600054 85.132,600

TOTAL ==> 230661600 EDIT-16.18 898.210,34 140196540

1,1310104 ATIVO IMOBILIZADO

1010104000? Mamªs & Utensãbs 49.517,50!) 0.00 0.00 49517500
1101.01.040002 H Dmae Acurmúada 25.040,930 0.00 4.903.130 30.344,730
1.01 01.04.0003 Maqm'cas ?. Equipamentos 11 509.000 0,00 0.00 1 1.809.001)1131010400“ H Dmªe! Acummada 5.659.20C 0.00 1 130.92 6.340.120
1.01010400115 Cmutadºres e PefIIerIcua 2.450.000 2.286.139 0.110 4.735.000
10101040006 H Demedacm AcumuIad-a 1.023,47C 0.00 642.36 1.605.830“1.01 .01 04.001,17 Hermeªs'etronboa 2.800 .DDD 0.00 0.00 2.800.0001,0101040008 H Dapmcàacno Ammuiada 222,80: 0,00 560,04 7828543

TOTAL => 33330090 2.285.130 7.287,12 23328370
10131135 ESTOQUES

1.0101050003 Esloquu Medicamentos 0,00 0.223.135 6.229,05 0,00
TOTAL => 0.110 6.229.115 6.229,05 0.00

101.131,06 VALORES A RECUPERAR

' ' 1.0101060002 Salarios 0.181“) 0,00 0.00 0,180-1.01.01.06.0009 Faltaâ Iqusluhadas 0.00 549.65 649.65 0.00
TOTAL =* 0.181) , 649.65 649.85 0.18!)

2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL
201 CIRCULANTE
2510101 FORNECEDORES GERAIS

2111.01.01 .0001 Fornecedores 2.658,13C 20921332 22113130 4.437.011?
2310101000? Cheque em Transitacaa 680.988 9160063 9310553 1.195.886

TOTAL ==> 3.339.110 112.528,95 115.422,73 6.232.831)

' 101.02 OBRIGAÇÓES TRABALHISTAS
' 1131.02.01 ÓBRIGÁÇÚES COM PESSOAL

2.01 02.111 11001 Satârim & Pagar 838.285: 195.360,41 195.360,41 03.2802.01.02.01.0002 Férias & Pagar ZBJIISQJJTC 2725938 24.183,16 24382276201.02010006 13" Sidáriºs & Pagar 0.00 1939137 19.191,37 0.005%



ªªª—?a

2013201000?

' 2.0? 132.02

2.01 .OZJJZOGM
2 .01 92.02.0002
2.01 02.02.0003
2.01 .OZGZW
2.01 92.02.0305

2111.02.04

2.0132349005
20192040006

. 2910204300?
2.9102040008

2.03

' 303.04

2039431

mammmm

293.05

2053.05.02

233.05310001

3

3.01

391.01

10101111

ammmmm

13.01.0102

3919102300“!
3.01.01.02.0003

301.131,03

3.01.01.03.0003

3.01 51.04

CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT ANA

RUA IDALINO MONTEIRO. 205 — NOSSA S APARECIDA CEP .' 29650—000
ECDPÚRANGAI ES
Periodo MOVIITIarIto: JANEEROIZDW a DEZEMBRDQM ?

zomzmmm '
Pam Amma

TOTAL =>

ENCARGOS SDCWS A RECOLHER

Inss a Member
ths a Receber
Conkíbukzoes Mais & Rancher
Pi; a Fte-cam
mf St Salam & Remhar

TOTAL =>

CONTAS A PAGAR

Agua a Pagar
Energia Ehh-ice & Pagar
Telefone a Pagar
Sbwêcos Prestados Pessoa Wha

TOTAL ===-

PATRBMONíO SOCIAL

SUPERÁVIT ou DEFfCIT ACUMULADO

SUPERÁVIT EXERCICiO ANTERIQR

Superàvi Acwmhdacs

TDTM. ==—

SUPEªUÃVJT ou DÉFICIT no EXERcicro

DÉFáClT no EXERClmb

Dáãcl na Penude

TOTAL ==>

REC EITAS

RECEITAS ND mencione

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS INTERNAS

thuições dos mmm

TOTAL =>

RECURSOS PÚEUCOSI meet-s

Subvenções Públicas
Camarim Púbicns

TOTAL. m

RECURSOS PRNADDSMURIDICAS

Doações Emidades Privadas

TOTAL =>

RECURQOS PESSDA FÍSICAE &

CNPJ l' CEI : 04.35347819001—58

0052

Inscrição Esladuaí; ISENTO
FOLHA; 2

327140»: ame,? 3271.1043175905 2.215,94 0,00
32.344,450 245.234,25 242.931,45 29.091,65C

mmm 85.774,69 57.413,34 e.m,19c
2.410.555 1930652 2037935 amam:
558.231") 602,16 639.64 595.710um 2.556,43 255.43 em0.60 54.5? 54.57 0.00

10.348,42C 143.894,37 11034333 9.202.883

0,00 4.059,22 4.059,22 0,000,00 2.281.05 amps 0.00em 706.31 706,31 0,00785.008 0,00 0,00 ?65,DGC
mame 7.045,59 7.045,53 msma

217.594,83: 93.809,59 0,00 123.785,3DC
217.524,59: 93.309,59 0,00 123755300

o.oo 522.345,92 522.345,92 em
0.00 5232.45.92 522.345,92 0,00

um 313.526,43 mamae 0,00
0,00 31352600 313.526,00 0.00

0,00 5.337,86 8.337,86 um
0,00 96.000,00 95.000,00 0,09
0,90 304.837,36 104.337,35 0.00

am 6.229,65 6.229,05 0,00
um 6.229,86 6.229,05 0.00

%



3.01.a1.04.eoo1

3131.01.06

13.01.01960005
3.131 .01 0611002

3131.01.67

301,01016001
301.01 3711002

4
4.01“

18.01.61

4111.01.01

4.0101310361
11.01.01 .01 3905
4.01.D1.GLGÚG—7

4,01 .01 0111009
4.01.01.01.0010
4.01.G1.01.BOH
4.01 01.01.6015
4013131301?

1401.01.02

4013102530“!
4.01.D1.02.0002
1301.01.02'0003
4 01.01.023ú08
4019101001?

i.01.01.03

1391.01.033002

4010104

4701.01.049001
1131.01.010013

' 4.01.01.m.0003
4.01.C—1.04.0005
4.01 011310006

401111135

4.111.01350001
431.01 9500113

CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT ANA

RUA KDALING MONTEIRO, 205 — NOSSA S APARECIDA
ECOPORANGAI ES
Periodo Movimento: JANEIROIZÚTT & DEZEMBRDIZOW

..- 1

Doações Diversas

TOTAL =>

RECEITAS FãNANCEIPAS PATRIMONIAIS

Rendimento de Apticações F Mies
Dynªcom ºbtidos

TOTAL. =>

OUTRAS RECEITAS

Curas RecehaleoacDBs Diversas
Evenmleampanhas

TOTAL =>

DESPESAS
DESPESAS NO PERÍODO

DESPESAS OPERACIONNS

DESPESAS CTN PESSOAL

Saurus & Ordenadºs
135 Saiàrín
Férias
Fgls
Inss
Rescisão de Contrato
Pis
Muàa Rnscísorh

TOTAL <=>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Tahzinha

Enmg'n Elétrica
Agua
serviços Prestados Pes-soa Jurídiza
Depreclacao

TOTAL =>

DESPESAS TRiBUTÁRIAS

Impostos e Taxas

TOTAL =>

DESPESAS GERMS

Despesae com Ahameçâo
Despesa m Median-amas
Despesas com Mat. Usedesumo
Despesas Dumas

0052

CNPJ I CEL : masawamom-âs inscrição Estadual: JSENTD
FOLHA: 3

0,00 2.185,00 2.185,00 0.00
0,00 2.185.00 2.185,00 0,00

0,00 12.909,74 12311934 0,00em 0.49 0.19 13.00
um 11911123 11911123 um

11,00 10.098,96 111.096,95 um
em 5511131111 5.530,00 0,09
0156 ' 15.678.96 15.575,95 0.130

43,00 21238629 21286629 0100
0.00 18.133,27 1513112? 0131)em 24.163.16 24.183,16 umum 20.07955 20.079,35 em11,00 6795535 67.955,85 emum 3.949,12 3.949,12 0.011
0.110 2.555,43 1556.1113 13.000.130 8.366,66 3.365,66 em
11,00 35909553 35809553 um

um 2.727.915 2.327.915 0.0110,30 7.435,75 1.435,75 0.00em 1735.91.63 ”366.63 0.00em 537,37 881,37 0.110em 7.237,12 125712 um
0,00 3550433 3550433 0.00

0.00 75.00 75.00 0.00
n.os 75.00 75.011 um

em 2713101234 27.602,34 0.430
13.00 11536119 1253639 0.00em 3172551 3172551 um
(1.011 4822375 411.223,75 0,00Despesas c; Matemª Expediam um 1.058,10 1.053.151 um

TOTAL=> 0.00 121 145.29 121.14629 0.60

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas Bancúrbs 1.527.131 1.827,01 0.01173.29 73.29 (100

CEP : 29850-000



CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT ANA

Periodo Movlmanto: JANEIRO/2017 & DEZEMBRDI'ZOTT

RUA IDALINO MONTEIRO. 205 - NOSSA S APARECIDA CEP : 29850-000
ECOPORANGA ! ES

.01 01.05.0130 Ir
TOTAL =>

4111.01.07

4.01.D1.07.0DO1

ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO

Juros de Mora

TOTAL =>

CNPJ ! CEJ : 04.353.478l0001-56

' 0062
Inscrição Estadual: ISENTO

FOLHA '. 4

0.00 2.966,14 2.966,14 0,00
0.00 4.666,44 4.666,44 0.00

0,00 3.269,27 3.289,27 0.00
0400 3.289.27 3.269,27 9.00

( “ª; A

Saldo Anterior Débitos Créditos Saida Flna!

BRUNO NOGUEIRA SOARES “-
CONTADOR

C.P.F. :100.923.647-46 RG : 13.163.764 SSP/MG
C.R.C. :ES- 1605310

&

.* (,ª

ANTONIOWLNDASILVA FILHOPRESIDE TE ,!
CPF. :764.797.657-67
RG. :453249/55



EMEÉÉI '. 'ª '...—' m'.» - " magnata,“ I

DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT ANACASA

RUA IDALINÚ MONTEIRO, 2015 — NGSSA S APARECIDA CEP : 29859-000
ECOPORANGA í EB
CNPJ I CEI : 04.353,478I'0001 —56 Inscriçãº Estadual: ISENTO
Locªl de Registro: REG. CIVIL PESS. JURIDIData do Regiª“): EGIOWZDU'I
Período Mamma.- JANEIROIZIH T & DEZEMBRDI2017

Nº do Registro: 118—
FOLHA: 1

(%

(==) Lucro Bruto 0.0 :
(+) Receitas Operacionais

RECEITAS INTERNAS

CONTRIBUIÇDES DOS MEMBROS 313.526,00 313.526,00
RECU Rsos PÚ maos; DOACÓESSUBVENÇOE$ PU BLICAS 5337736CONVENIOS PÚBLICOS 95.995,39 104.836,75
RECURSOS PRNADDSUURIDICAS

DOAÇÓES ENTIDADES PRIVADAS 6.229,05 532935
RECURSOS PESSOA FISICADOAÇÓES DIVERSAS 2.135,00 2.185,00

-i'.
RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS

' ! RENDIMENTO DE APLICAÇOEE FINANCEIRAS 12.999,74DESCONTOS OBTIDOS 0,49 12.910,23
OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITASIDDACDES DIVERSAS IGDQSBGEVENTOSICAMPANHAS 5.580,00 15.678,96
H Dezpesa: Operacionais

DESPESAS cou PESSOALSALÁRIOS E ORDENADOS 21221664Iaº SALARIO "17.916,33FERIAS 24.133,15FGTS 20.079,85INSS 8?.955,85RESCISÃO DE CONTRATO 3.949,12PIS 2.556,43MULTA RESCISÓRIA 8.366.5'76 357.224,09
Despesas mmtramas

DESPESAS ADMINISTRATIVASTELEFONE 2.327 ,95ENERGIA ELÉTRICA 7.435,75AGUA 17556753
SERVIÇDE PRESTADOS PESEOA JURÍDICA 887.3?DEPRECIACAD 71.187,12 35.804,83

Despe sas Tributárias
DESPESAS TRIBUTÁRIAS



CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT ANA

RUA !DALINO MONTEIRO, 205 — NOSSA S APARECCDA CEP .." 29850-000
ECOFORANGAI ES
CNPJ ”JEI : 04.3634784'0001 -55 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro: REG. CIVIL PESS. JURIDIData do Registro: 20i03l2001
Periodo Movimento: JANEIRDÍZO'IT a DEZEMBRÚIZOW

MP STOSETAXA

Despesas Financeira-a
DESPESAS FINANCERAS,TARIFAS BANCARIAS 1.767.01IOF 73.29GR 2.966,14 4506,“

D&spesaa Gera E!
DESPESAS GERMS

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 27.602,84DESPESAS COM MEDICAMEHTDS 12.536,09
DESPESAS COM MAT. USOICGNSUMO 31.725,51DESPESAS DIVERSAS 48.223,75

Ax DESPESAS O! MATERIAL EXPEDIENTE 1.058,30 1211462" ' "minino ºperacional ªlma,“
H Despesas Nao Operacionais

ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASÚJUROS DE MORA 3.289,12? 328932”
(=) PREJUIZO LÍQUIDO DD ex.-ancien sab-979,93;

.ªu (aº““ª,“ aº“grªzi?

Nº do Raglstro: 118

É
SRU ND NOGUEIRA SOARES

CONTADOR

C.P.F . :100,523.B47—48 RG : 13.1 63.164 SSPMG
“C.—«RC. :ES— 180530 RG. ;4 324543























PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 001/1018" QUE ENTRE SI

CELEBRAM o mumcímo DE EcoPoRANeA, ESTADO

Do ESPÍRITO SANTO, E CASA Do Iooso são
JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA/ES, nos

TERMOS DA LEI FEDERAL Nº nom/zon E SUAS
ALTERAÇÓES.

C lNILli—IICÍPICI DE ECOPCIRANGA ESTADO DÚ ESPÍRITO SANTO, através da PREFEITURA

MUIIILPAL DE ECOPORANGA-ES, com sede na Rua Suelon Dias Mendonça, Nº 20, Bairro
Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27,167311/0001-04,
nesta» Ito representado por seu titular, Prefeito Municipal de Ecoporanga-ES, SR. ELIAS DAL
COL. Iªasileiro, Separado Judicialmente, residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline,
Córrego do Cavaco, Zona Rural, Ecoporanga—ES, CEP 29850000, portadorlaj de carteira de
iiierliI ade de nº 189.546 SSP-ES, inscritola) no CPF/MF sob o nº 478.812.757—15 e & CASA
DO IDZISO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPDRANGA—ES, com sede na Rua: Idelino
iI'IoIIIEIro, Nº 205, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, Cep: 29.850000, Ecoporanga—E5,inscrita
no (3 NIªªJ/MF sob o nº 04353478/0001-45, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO MARIA
DA. !“II..UA FILHO, brasileiro, casado, Funcionário Público Municipal Efetivo no cargo de
'E scritwário, portador de carteira de identidade de nº 453.249 expedida peia SSP-ES, inscrito
ro C ªl:/MF sob o nº 704.797,557—87, em conjunto denominados PARCEIROS e
sejmr; damente MUNICÍPIO e ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, respectivamente,
hífen-lo em vista o constante do Processo proto-guiado nº 7007/2017, de 06 de Novembro de
201], 'esolvem celebrar o presente Termo, sujeitando—se, no que couber aos termos da Lei
Fed r, Ii nº 13.019/2014, e suas alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo,

(ZIÁUE ªJLA PRIMEIRA — Do Demo:

(.“! Dªe: ante Termo tem como objeto o repasse de recurso à CASA DO IDOSO SÃO IDAQUIM
II EIIIN PANA DE ECOPORANGA-ES, destinado a custeio do serviço especializado para pessoas
E:;louais conforme plano de trabalho constante do processo nº 7007/2017, que passa a
ir'IIEjgrer o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para a execução do
595ng! ':e objeto: Objetivando o pagamento dos encargos dos funcionários [PIS, INSS, FGTS e
llºIRªI, água, luz, telefone, material de consumo em geral (higiene, alimentação e iimpezaj,
Ina' IÇ-EI ais de expediente, bem como outras despesas de manutenção necessárias ao pleno

; ;Ite ICI nento dos usuários da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—IES".

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000 Ii,/“
Telefone: (27j3 755 290le 3755 2915/3 755 1318

ff?”

&

f
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(IÉIÁL !í-I 'LA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

(235 it:—(IL ISOS financeiros para a execução deste Termo serão custeados exdusivamente pelo

MUNIC PIO DE ECOPDRANGA—ES e a OSC utilizados em estrita conformidade com o piano de
triibaãn :, por meio da seguinte dotação orçamentária:

IIIII IIIII IE GESTORA FONTE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA OáOIoO
DEINUI'M NAÇÃO

«cimento: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
Unid.-Id a: 001 « FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
nim I.I :324100262.090 — APOIO FINANCEIRO A CASA DO IDOSO

335043 10000— SUBVENÇÓES SOCIAIS — 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIDS FICHA
443.

Wii“: II SIE R$ 96.000,00

ELIÃIJE-L LA TERCEIRA — DA LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO:

A iititzrzção dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos na CLÁUSULA
SEIEIIJHI lºi, dar-se-á em 10 parcelas de iguai valor, após a publicação do extrato deste.

Pun llãiêii :AFD PRIMEIRO - É vedada a reaiízação de qualquer atividade prevista no Plano de
"irgihalh : antes do início do repasse dos recursos financeiros..

PARÁ“! AFO SEGUNDO —A OSC movimentará os recursos previstos nesta cláusula em conta

se "nos“ I'íl específica, vinculada ao presente Termo, assim discriminada: BANCO DO
EIA NES-1 IES, Agência 0120 - Ecoporanga—ES, Conta Corrente Nº 10344592.

PMIÁIEI AFC TERCEIRO — Na aplicação dos recursos deverá ser observada a legislação
ao icáve (. realizando—se sempre que possível“ cotação de preços, de acordo com os princípios
4,1 & eOIn :micidade e da eficiência.

PARÁGI RFO QUARTO — Ds saldos deste Termo, enquanto não utilizados, serão
oo ign zt I'iamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficiaI, se a

pªfrvifíit de seu uso for iguaI ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação
Iªir'IsanIei 'a de curto prazo ou operação de mercado aberto, Iastreada em títulos da divida

pá.] 1333: II, quando a utilização dos mesmos verificar—se em prazos menores que 30 (trinta) dias.
'; iá
Wii"

.“ Rua: SueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29.850.DDO
' ,.zj Telefone: (27)3 755 2900] 3755 2915/53 755 1318;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARAGRAFO QUINTO — As receitas financeiras, auferidas na forma do PARÁGRAFO

(RLM—TTS), serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo e aplicadas,
m;:iush-amente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que
integrará as prestações de contas apresentadas pela OSC.

MRAEltAFO SEXTO — Quando da extinção deste Termo, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob
pena de. imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo MUNICÍPIO.

lªilMlGF—zAFD SÉTIMO —- D repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará
acromzlicamente suspenso, e retidos os valores respectivos, até o saneamento da
irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas neste
Te rmn, especialmente quando:

I

a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
la) que do constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
izle Org: nização da Sociedade Civil em relação e obrigações estabelecidas neste Termo;
::) quer; do a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente las

rn s::(liclae semeadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle
i-izerio ou externo.

no eai TLA QUARTA - nas oanleações:

nem cos. compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os PARCEIROS
se corn-irometem a:

l—— MillliCÍPIO:

nl *ransferir à OSC os recursos referentes à sua participação financeira;

lll— :esignar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a
inundação deste Termo, observado a legislação pertinente e as normas de controle
lrt amo e externo; _
(.E erigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorrência

(l :) acompanhamento, da fiscalização e da avaliação deste Termo;

ill apresentar ao final de cada etapa eloa fase prevista no Plano de Trabalho laudo
Em rca do estágio de srie execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento,
para a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execuçãofit uintes; '

Telefone: (27)3 755 EBOOÍ 3755 2915]?! 755 1318

;

,3,4 3 Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29.850,000
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PREF EITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
cai providenciar o regis-tro contábil adequado e manter atualizado controle sobre os
na ursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas;

i] inscrever a OSC como inadimplente no Sistema Integrado de Planejamento,
(Io :tabilidade e Finanças do MUNICÍPIO DE ECOPORANGA—ES nas hipóteses previstas na
Lei ªederal nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015);

lil :uando o objeto deste Termo for a execução de obras ou benfeitorias em imóvel,
mT itir documento de avaliação técnica sobre a área respectiva e o projeto básico;

hl proceder à publicação resumida deste Termo e de seus aditamentos na imprensa
uii :ia!, no prazo legal.

liª—(JS::

ni :êisponibilizar os bens e/ou serviços correspondentes a sua contrapartida, se for o
:..;n o, de acordo com as especificações previstas no plano de trabalho;

hi novimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária específica,
uti izando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada
pe :: Banco, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcional e
jus :ificadamente, restar inviável a utilização dos meios indicados;

c;: .tiiizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo, documentação
nr, nea para comprovar os gastos respectivos;

ill 'eaiizar as atividades constantes no plano de trabalho com o acompanhamento do
ms :ionsável técnico indicado no Plano de Trabalho;

ni ;irestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste Termo;
ii : presentar relatório de execução físico-financeiro, informando o percentual realizado
ria objeto e a sua compatibilidade com montante financeiro dos recursos recebidos e
ave ndimento dos fins propostos, na periodicidade prevista neste Termo;

53% aplicar os recursos previstos neste 'i'ermo, inclusive o rendimento auleridos,
ri.—:( lusivamente na execução do objeto deste Termo;

lil 'ealizar cotação de preços, para aquisição de bens e serviços necessários à execução
dare Termo, sempre em conformidade com os princípios da economicidade e da
rªºii ência;

il assumir por sua conta e risco as despesas referentes as multas, juros ou correção
rr c “etária, bem. como as despesas referentes atrasos nos pagamentos;

ji sssumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos tributários,
tra :alhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste
“l'-mmo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com o”,,m vicíplo; , ,' Í

/ Il Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
i.,jr Telefone: (27j3 755. 29001” 3755 2915/31 755 1318



PJEIEFEITURA MUNICIPAL ]?E ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

i;: ressarcir ao MUNICÍPiO, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias, eventuais
en! :los apurados e/ou valores irregularmente aplicados;

Il fizer constar na divulgação através de quaisquer meios de comunicação, inclusive
l'ªiifll'EESSOS, cartazes, painéis, flaixas, etc, a seguinte expressão: "Esta ação conta com o
;. ;;: rio do Municipio de Ecoporanga—ES;

tri) adaptar o seu Estatuto Social aos requisitos previstos no art.33 da Lei Federal nº
1.3, 1119/2014 no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a celebração deste Termo.

«sem iLA oumrn — oo ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO .E DA AVALIAçÃo:

i.") MUNICÍPIO exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da
m e: JÇ» io deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a correta

in'ilizsç io dos recursos correspondentes, mediante a elaboração de relatórios, realização de
timed «as e visitas, e atestação da satisfatória realização do seu objeto.

iíí'iiiiuisaiiAFO PRIMEIRO — Fica assegurado ao MUNICÍPIO () livre acesso de seus técnicos

«:ieeviilamente 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
inca iz; :lora e/on de auditoria.

ªlªiiiRAGliAFO SEGUNDO -- O acoinpanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução
ilesa: iermo, a cargo do MUNICÍPIO, serão executados pelos servidores: Flávia Mara Costa
Iv anin; — Servidora estável no cargo de Berçarista, de provimento efetivo, matricula nº
dimetil-it, Simone Lourenço da Silva —- Servidora nomeada no cargo de Supervisor de Divisão

cie (.o: armas, de provimento em comissão, matrícula nº 404272; Claudineia de Souza
iv IEÍNili :s — Servidora nomeada no cargo de Assistente da Área de Tesouraria, de provimento

ifil'i cor'issão, matrícula nº 404266; Valdean Vinícius Mendes Baia —— Servidor nomeado no

cargo ( a Chefe de Divisão de Limpeza e Conservação Pública, de provimento em comissão,
IT' atibaia nº 404286; Alencar Temponi 'da Silva —— Servidor nomeado no cargo de Chefe de

|) 'J!SÉ:C de Contabilidade, balancete e processos, de provimento em comissão, matricula nª
filiªl; .”EI'.

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

onat m do MUNICÍPIO do servidor indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização
e a ]'J-lllaçãº da execução deste Termo, deverá ser imediatamente designado substituto,

rr ed ai ':e registro em apostila. Irªí/[ffe/
., :! Rua: SueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29.850. 300
«j' Telefone: (27)3 ?55 2900! 3755 2915/33 75,5 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

tªum/5.6 ªAFO QUARTO — O(s) Pareceries) e/ou Laudols) Técnico(si elaborado(s) pelo servidor

inclioid : para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste
Termo :everáião) atestar o percentual físico de realização do objeto, se este percentual é
(zon-«pamel com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram
at-ngiri: :; os fins propostos, e, ainda, contemplar, as seguintes informações:

iii :uando o objeto incluir a aquisição de máquinas ou equipamentos mencionará se
ter a m instalados e se estão em efetivo funcionamento;

Iii quando o objeto incluir obra de construção ou reforma, mencionará se o
Ill-( nbimento é definitivo ou provisório, anexando as certidões de quitação dos encargos
inc íentes 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,
riu indo cabível;

ci zuando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando—se intangíveis
faq reles objetos para os quais não há resultado fisico aferivel posteriormente,
consubstanciadas na reaiização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros

assemelhados; mencionará e apresentará evidências dos meios empregados para &
"iae alização e verificação da sua regular execução, tais como registros fotográficos,
'fãcnos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas,
lfiiilS de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às
m dades de controle dos órgãos e entes repassadores de recursos à manutenção de um
zie no de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.

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

ninas) intangível, diante da eventual indisponibiiidade dos elementos previstos na aiinea “c"

dr;- DL'.F ÁGRAFO QUARTO desta CLÁUSULA QUINTA, para a verificação da execução do objeto

e alma—: «:e dos fins propostos, o responsável pela fiscalização poderá fazer uso de coleta e

regislrel formal de depoimentos de autoridades locais ou de representantes da sociedade

civil :r ;anizada, devidamente identificados por nome, endereço, números do CPF e RS, além
«al 5.» oi os instrumentos probatórios que considere pertinentes.

Mill,“ iNuit? SEXTO -— O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo MUNICÍPEO não

acclue n e nem reduzem as responsabilidades da OSC de acompanhar e supervisionar a'
e ::iuipe a as ações desenvolvidas para execução do objeto deste Termo.

'Cifíllí s .itn sexºrri — on passmçÃo os contras: 5ª 4:53”
!
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Rua: SueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000
Telefone: (2713 755 2900] 3755 2915/3 755 1318
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IPREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

.ª, 23551: (everá encaminhar ao MUNICÍPIO prestações de contas dos recursos em decorrência

cie ste ti 'rmo, mensalmente, no prazo de 15 (quinze-) dias de cada mês, após o recolhimento
fiz: :; r ac irsos, acompanhada dos seguintes documentos:

a,“ oficio de encaminhamento;

tw ;ópia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva
p ,15 .licação no Diário Oficial do MUNICÍPIO;

(] «âpia do plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente do
o *g êio do MUNICÍPIO responsável pelo repasse de recursos;
(ir— : nlatório de execução do objeto da parceria;

em relação dos pagamentos efetuados em razão deste Termo e respectivos
cor ' proventos;

i) :emonstratlvo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional
nas :-onsável pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho

Ela:; . ona! de Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlação
cun re os documentos de despesas e o plano de trabalho;

3) :onciliação bancária, acompanhada de copia do extrato da conta corrente especifica,
:o; a dos documentos comprobatórios da cotação de preços dos bens e serviços
id: uiridos, com demonstração ejustificativa expressas da opção utilizada;

hr alação de bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construídos com recursos
(I e: ';e Termo;

il comprovante do recolhimento do saldo de recursos à conta corrente indicaria pelonn NICÍPIO.

lªtinha RAFO PRIMEiRO - Os comprovantes de pagamento referidos na alínea "e" desta
(:.LÁS “ll fi SEXTA deverão estar consubstanciados nos seguintes documentos:

Eli ros pagamentos a pessoas iuridicas, notas ou cupons fiscais das aquisições de bens

cla ::onsumo ou permanentes e de serviços, devidamente atestados ou certificados pela
nr.-lada competente quanto à conformidade do item recebido com os termos da
(m :ratação, com identificação do responsável e data em que efetuou a conferência;
ln" 'os pagamentos a trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, recibos com a sua
ize-wtãficação e cópias do RG e CPF, além da indicação do endereço de sua residência e
n ,] nero de telefone para contato;

4] “nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de pagamento e
%;.ll ; s de recolhimento dos encargos sociais (PIS, IRRF, FGTS e lNSS); ?>, f/o

Rua: SuelonDias Mendonça. Nº 20, Bairro Centro, Ecºporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (27)3 755 2900j 3755 2915/33 7.55 1318
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PR EFEIT URA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(lj 105 pagamentos de prestações de serviços, sujeitas ao pagamento do imposto Sobre
Em viços de Qualquer Natureza (iSSQN) e disciplinadas pela Lei Complementar nº
:, 'n' »IZDOB, os comprovantes de recolhimento do referido tributo.

Iª*ii.li.li511AF0 SEGUNDO — O relatório de execução referido na alínea “d” desta CLÁUSULA

SE?/(Tª, :.everá informar as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o
comparativo das metas propostas com os resultados alcançados, com indicação do
[fiªEri'lIlêr'i'ªJal de realização do objeto deste Termo, bem como sua compatibilidade com o
mxm-uii *:e financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos.

MRAGHAFO TEltCElRO — Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou
equipa mentos, o relatório de execução deve-rá mencionar se foram instalados e se estão em
efetivo i'uncionamento.

iPltlªliiG iiAFo QUARTO - Qua nto o objeto incluir obra de construção ou reforma, o relatorio

de exe» .ição deverá informar se o seu recebimento é provisório ou definitivo, e apresentar,
anexed :is, certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, bem como o
dcicum intº hábil expedido pelo órgão competente do Poder Público Municipal, liberando a
oi::ra |); 'a uso e utilização nos fins autorizados, quando cabível.

FitFliíG ilAFD QUlNTO - Quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando—-

se i nta igíveis aqueles objetos para os quais não há resultado fisico aferivel posteriormente,
ccznst b etanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros
assemi ihados; o relatório de execução fisico—financeiro deverá contemplar registros
ic tátil"? iicos, videos, noticias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações
produz das, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos.

PitltiíG liAFO SEXTO - O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, referido nas

alíneas "i” desta CLÁUSULA SEXTA incluirá, além dos recursos municipais repassados, os
rendimentos decorrentes da aplicação.. no mercado financeiro e os recursos relativos à
::nntªapartida da OSC, assim como as aplicações dos recursos totais e os saldos; porventura
devc lv cios.

PiliitícitAFD SÉTIMO - Transcorrido (: periodo previsto no cronograma de execução para
.:nmzrêrnento da(s) etapas(s) e/ou fase(s) de execução correspondente ao montante dos

return-s já recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação de contas respectiva, a
tiJliSi: snrá registrada como inadimplente no Sistema Integrado de Planejamento,

'_ | É; Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000
J;! Telefone: (27)3 755 2900/ 3755 2915/3 755 1318
" l
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PIR EFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SAN TO

[1.315 RAFO OITAVO — A aprovação da prestação de contas fica condicionada a verificação
ria r'eigçi “aridade dos documentos apresentados, bem assim 'a certificação do cumprimento
(fiz em; a(s) e/ou fase(s) de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do

sei-wiio' responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaiiação da execução deste'i'friro.

Pmms ºLAFO NONO - A prestação de contas de que trata esta cláusula não exime a «DSC de
::cn'ip'tªfar a regular aplicação dos recursos ao órgão de controle interno e externo da
Acim ni :tração, nos termos da legislação específica vigente.

rí'tlÁL *fíil iLA SÉTiMA —- DA ALTERAÇÃO DESTE teamo:

izª.” ve:a:a a alteração do objeto deste Termo, salvo para a sua ampliação, desde que
aprova Io plano de trabalho adicional e comprovada a execução das etapas e/ou fases de
«==> e.:crç. 3D anteriores com a devida prestação de contas.

iíf'iiFWS «':AFO ÚNICO — A ampliação do objeto deste Termo será formalizada mediante Termo
iªuiili JD

ltifi..—ÉiLl:f;l fLA OITAVA - DA exrmçÃo DESTE TERMO:

A ex.. rgão deste Termo se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais
l'iiçiol ea 525 previstas parágrafos seguintes.

IºªJIiF'JirãªhªiFO PRIMEIRO — O presente Termo poderá ser resilido mediante notificação
iEÍ'E'IÍl'Í ;;i, :om antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer dos
lªihiillíiííltDS, hipótese em que a OSC fica obrigada a restituir integralmente os recursos

iecralslcns e não aplicados no objeto deste Termo, acrescidos do valor correspondente às
:sipiiàc aç ies financeiras.

IºªlhlíuilsílAFO SEGUNDO — O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo

«íons: t |i causa para sua resolução, especialmente quando verificadas as seguintes situações:

a) ut liz ; ção dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

Irai “izltz de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conforme prazos
os l:.íli ! ei acidos;

rl apl c ição dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais.

líªilriiâliG ªiiªiFO TERCEIRO —— A nulidade deste Termo poderá acarretar a sua rescisão..f'rif-"i
.x

fªl. Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350300
' - .«r . Telefone: (2:43 755 2900; 3755 2915/3 755 1318
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IPREF EIT URA MUNICIPAL [)E ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

aplicadíis na sua execução serão devolvidos ao MUNICÍPIO na forma do disposto no
íª/lFíriãºAFO SEXTO da CLÁUSULA TERCEIRA, sem prejuízo da necessária prestação decontas.

IIIÁUSl .ª LA NONA — DA RESPONSABILIDADE DA OSC:

fa DSI: : responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos
Ie rmof do art. 42, XIX e XX, Lei federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015.

PARÁGRAFO ÚNHCO -— É de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos encargos

trilhar natas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados 'a execução do objeto previsto
neste "ermo, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a

in ad in :lência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus Incidentes sobre o objeto
da |: Ir: varia ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

m.,riut; .um DÉCIMA — DA VIGENCIA:

:“) praa/i de vigência deste Termo será de O? de Fevereiro de 2018 à 31 de Dezembro 2018 e

Plim «zzz do extrato do presente Termo no Diário Oficial do MUNICÍPIO, sendo que a liberação

das “aee Jrsos Financeiros a cargo do MUNICÍPID dar—se—á em 10 parcelas de igual valor, no

mal o período acima descrito corresponde ao período estabelecido para execução do
elzij a:;y acrescido de 15 (quinze) dias para apresentação da prestação de contas mensal após::: reuni 'imento dos recursos.

l

P.!IRÃG IIAFO PRIMEIRO - O prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado, mediante
a <form ”reação de Termo Aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho adiciona—I.

Minie RAFO SEGUNDO — Ocorrendo eventual atraso por parte do MUNICÍPIO na liberação
das ref ursos previstos na CLÁUSULA TERCEIRA, tendo em vista o cronograma de desembolso

eutnéne «acido no plano de trabalho, os PARCEIROS desde já anuem quanto à prorrogação
entom [tica deste- Termo, por período idêntico aquele pertinente ao atraso, o que deverá ser
regisi r. do por meio de apostila.

:: ..ÁIJS .lLA DÉCIMA PRIMEIRA— DDS BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS:

095: Ireias eventualmente adquiridos pela DSC com recursos Financeiros custeados pelo
lªviurllilpio com vistas à execução deste Termo não poderão ser alienados, lacados,
empre .:ados, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e exprªssa
ailtoriz ação do MUNICÍPIO.

Rua: SuelonDías Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850900
Telefone: (27)3 755 2900! 3755 2915/33 755 1318
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PER EF EITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Fªil. HRG ::AFO PRIMEIRO — Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em outras

natsu! |S deste Termo, 3 OSC deverá apresentar, durante todo o prazo deste Termo,
relatfr :xs semestrais acerca da utiiização dos bens, seu local de instalação e seu estado de
função:“ amento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O MUNICÍPIO, por meio do servidor responsável pelo
aroma. inhame-nto, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, emitirá pareceres
;:icerczxn dos relatórios previstos no PARÁGRAFO PRIMEIRO desta CLÁUSULA DÉCIMA
WWW “É! IZA.

PARÁGRAFO TERCEiRO - Os bens definidos nesta cláusula serão revertidos ao MUNICÍPIO

ao fi ia do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados à OSC, observada a legislação
portiraeite, quando, após a consecução do objeto, forem necessários para assegurar a
cont ni idade da política pública corresoondente.

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

trens d :finidos nesta cláusula a qualquer tempo, estes serão revertidos ao patrimônio do
WUNJCIPiO, sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa da DSC e seus
eclm'ni ,:radores.

'CâÁUSl lLA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

f,) MUNICÍPIO providenciará a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do
i-J UN C 'PIO ou outro Jornal de Circulação.

onus ; LA DÉCIMA vencem -- oo FORO

fªixa EÉC ito o Foro da Comarca do MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESÍHiTÚ SANTO,
.:.-omo ( :impetente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento.

E bo" & itarem de acordo, as partes firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor
:=: Form :, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza
seus ju “dicos e legais efeitos.

liçopor :nga-ES, 06 de Fevereiro de 2018.

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29850300
Telefone: (27)3 755 2900j' 3755 291513 755 1318
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Rua: SuelonDias Mendonça Nº 20 Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29 850 000
Telefone: (27)3 755 2900! 3755 2915/3 755 1318
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-.-. .! .. iibltiiliEiEÇiílE EESDOESTADC- &]Vitória (ES). Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2018.

DIVERSOS

I WFASO
i Lion - finª
3 their aio 30: as.

se num único objetivo: o bem da
coletividade administrada. "
Todavia nem todos os serviços de

Ecoporanga/ES, torna público a
retificação da publicação feita no
dia 17 de Janeiro de 2018, referente

cumprir os preceitos deste Edital,
alegando desconhecimento dos
mesmos.

.“il'l iiE PRE! EITURA interesse público, são realizados a Justincativa de inexigibilidade 2 — DA CONVOCAÇÃO PARA
JNI iiALiEEiRiEvES _ pelo Município, necessitando para de chamamento público para a ENTREGA nos: DOCUMENTOS
BJIE ". lig. & [:E “M ª RIÇAO atingiro"'bem comum”, estabelecer celebração de termo de Fomento 2.1 A candidata convocada deverá
Lli . «iE USA:; .” isANAS, parcerias com ºrganizações da com a Casa do Idoso São Joaquim comparecer ao Departamento de
Miª " ' Eni-TUF», EIAPINA sociedade Civil. e Sant'Ana de Ecoporanga/ES. para Recursos Humanos da Prefeitum
rilli Ciminº. :ifli'lfí.ª*ii2ADA Eprecisovalorizaressas parceriase fazer constar conforme descreve Municipal de Fundão, localizado
i "- MNICIHD E NOS o 'i'eroeiro Setor, em destaque com abaixo. na Rua São José:, nº 135, Centro,íST a APAE, pois além dos relevantes Fundão/Eis, no rlia 02/02/2018,
ao; ”antigo:-',! lors. trabalhos regiso'ados. lé notório FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31, da no horário de 13h às 17h,
Mui 9.593,96 ": (*ZERÉOS que se realiza mais investimentos lei 13.019/2014, e suas alterações devendo por-ta' consigo para
no .: r'i?i15'lt(i5 :? 'oventa com menos recursos, alcançando posterioreseartlgo 19,1!do Decreto entrega os documentos constantes
m rir .t.—mir .= seis de maneira primordial o principio Municipal nª 6.13112017. no ANEXO :: deste Edital.mt.; da eficiência. Um dos fato.-es desse 2.1.1 O não comparecimento na

Eif- resultado, é a efetiva participação PARTES: Prefeitura Municipal data estabelecida no presente

ªi uma e“. Lg aliar
.“. o hit. rna”, wl

,. ass:—355111 !72563

liiiiiiiiiª

Nesta ótica a APAE de Conceição
do Castelo- ES, desenvolve na
mais de 20 anos, atividades

presente dispensa cumpre as
exigências legais, estando de
acordo com o artigo 30, inciso
Vl. da Lei nº 13.019/2D14 e suas

OBJETO: Repasse de recurso
no valor total de R$ 96.000,00
(noventa e seis mil reis), a serem

Nº 00 9/2018
Referência: Concurso Pública,.
para provimento de cargos
do quadro de servidores

1.84£:.?r:04-i.i.ii8 « popular, que de maneira direta de Ecoporanga/ES e Casa do editai implicará a perda do
- Folia [7124 - fiscaliza, mas está presente na Idoso São Joaquim e Sant'Ana de direito 'a posse ao cargo para o

. ªi cyxsl'ies so ªetróleo própriaexecuçãoem suas diretorias Ecoporanga/Es. qual a candidata foi aprovada.: ' ' aconselhas. 2.1.2 rir candidato poderáJi

constituir, através de instrumento
de Procuração, com Firma
reconhecida em cartório, o seu

voltadas a serviços de educação, pagos por conta de Dotação representante para os fins de que
i) i- :i “m um ME E :eres saúde e assistência soi-Jai, estando Orçamentária Propria, em 10 trata o item 2.1. e 2.3 deste Edita

'thiLHal. credenciada pelo órgão gator parcelas. 2.2 Não será admitida entrega5er &“ 'i'E RMI) A ;ITIVO dessas respectivas politicas _ parcial de dºcumentos:
A .: TEi li º :) ,«a-j '.315_ públicas. VIGENCIA: vlgerá entre o periodo 2.3 A data da inspeção médica

' m: E DE L' J IAÇAO: Diante desta situaiâo constatada 01/01/2018a 31/12/2018. será informado ao candidato
eg; '! m n"l'.'15.-'::14 no Municipio, se faz necessária a pelo Departamento de Recursos
DN; J- presente celebração do Termo de JUSTIFICATIVA: Trata—se de Humanas, quando da entrega
iCZF , ::Elii'íç :s DE Parceria com a APAE de Conceição transferência de recursos da documentação constante dolFC '.» ' .I do Castelo_- ES,. de acordo com financeiros entre a administração ANEXO I.
CND“ SIH-0 90. o disposto na Lei 13.C=19/2014, pública e a Casa do Idoso São 3 - por; EXAMES E MUDOS
DN : FLE “EITURA com suas alterações posteriores, JoaquimeSant'Ana ce Ecoporanga] "Éramos
UN “ “ _ JRE iiE o que no caso está presente todos ES 3.1 A candidata, quando de sua
EU! RMIÇZS DE os; requisitos para a Dispensa do para consecução piano de trabalho avaliação pela inspeção médica
CE.—: - Ml. litiAL DE Chamamento Público. nos Termos do artigo 31 da Lei oficial, dei./raraap,-esentarnsexames
Dvi .*: iii-UMS ,:iE LINK Assim, diante do Tudo Exposto: 13.019/2014 suas alterações e e laudos a seguir mencionados
E.“): í:— IN"Eiilli'1 Conforme o que foi apresentada artigo 19, I do Decreto Municipal devidamente carimoaoos e
Au eso-u :](i foi “ rnil e a ata Comissão, toda a nº 6131/2017. assinados pelo médico especialista
trio! '! a s ji. rii'r dã los em documentação juntada, atendidos na respectiva área. inclusive com o.? iznsr'sles nei sais no aos preceitos do art. 30 inciso PROCESSO: 7007/2017 CRM.
ala: i-25ii,iit1 iígu vzro mil, W da Lei 13.019/20154, e suas 3.2 Os laudos e exames em
me '. 'I Illiln'lª rrerisecada. alterações, encaminhamos ao ELIAS DAL'COL referência só serão aceitos, se
no -i de «.:l/titi Lois. Prefeito Municipal, sugerindo a Prefeito Municipal emitidos l'tD p—azo máximo de

: A I;: «ªi :) referida Parceria com Dispensa do Protocolo 372548 03 (três) meses antes na data
DBI; ' : .:lJii-r-tlmnli - Cnamamento Público e assinatura de apresentação, sendo que &!
aol. : = — .— ..i-a Diíie'. do Termo de Colaboração. i inobservância desse prazo implicará
Jr li «arrimo lê:. ri.; aiilar Conceição do Castelo (ES), 02 de Fundãp a renúncia: tzicata da candidata.' ':Íúi'knijliil janeiro de 2018; . 3.3 A Irmpeçãn médica poderáProtocolo 572564 COMISSAO TÉÇNJJCA solicitar arames complementares

ASSESSORIA JURIDICA: A EDITAL DECONVOCAÇÃO de acordo com a necessidade
de cada caso, hipótese em que
o próprio médico estabelecerá,
por escrito, o prazo para que
a candidata se: apresente para

EK . '. i-.i.1l.;1:lz'l'll-'Zíc ITIVA alterações. estatutários, normatizado reavaliação m-étiica munido do(s)
ªliile-El'lSA mr Conceição do Castei0(ESi. 18 de pelo earn: nº ao:/2014, examisi complementar (85)«::!» ' ii Titi riº 0:11 2018 iªnªlfº dª 2013- com homologação do solicitadoísú.

foi. ,; hmm de da Ludmilla Calmera Martinelli = regulada finªl publicada 3.4Acandidatadeverá comparecer
res tnsrsiriemar lamento Aªiºªssºfiª Jªffº'fªª no 010155 de 20/02/2015. para a ínsperão médica com
&in Eleni'isjãã ce zarcer'ia AUTORIZAÇÃO“ A respawn MUNICIPAL antecedência mínima de :iºitrinta)
m » DE (. ONCE] ;Ãr) no Autor-imacontrataçãoerecomendo DE FUNDÃO . ES, por meio da minutos do ho-ário determinado
A? -. ', iris. iiza nmap] sob ª º'ãsªrªãndâ dªs demais Secretaria Municipal de Gestão pelo Departamento de Recursos
nº ». ' :Z/i'lztícn ?ª um sede PfºVªªenª'ªª'ªºª'S Dªmnªntªª- e Recursos Humanos, no uso de Humanos munidos dº documento
a r ' “l: Fereira di Motta, Publique—se um ªmªrº dª suas atribuições legais, CONVOCA de Identidade original. não sendo
est : de Corte não do JUSt'fiºªÚVªr E após dªºº ªlªs a candidata nomeada nos termos admitida, em nenhuma hipótese, a
ser 7 , mail:. .le fzi'r. .rlízaçãa ausente qualquer. impugnªçãº. do ANEXO ÚNICO: do Decreto entrega parcial rios mesmos.
& .rr 1,3 c.,i,,t.,3.ª.;5;;,' tome-se as providencias para o Municipªl no agiu/2015, de 44-04 nossanoosxencícm
c ,ªs . . ' Timm dª Gºiªbºl'ªçãº— 18 de janeiro de 2018, para 4.1 Após ser submetidoàlnsoeção,te, 55 ; reu? :“, que Christiano Spadetto tornar posse nos respectivo médica oficial, a candidata

nw: :: : eitciace 'ecursos "ªfeitº "URÍCÍPªª cargo, observada as orientações avaliada como aptº, físicª &
rial“ i: in Jc; inização Protocol<1372524 quarto às documentações, mentalmente tomará posse doa s- ' sr Ci «:nl'iorrne prazos e procedimentos cargo às 09!th do diª º? dª
snr: ' ía * :; oeiewridar r : Termo ª , estabelecidos no presente edi_ta|. fevereiro de 24318, no prédio daec: uii ": iii. Ecdpcrangai 1 - DAS DISPOSIÇOES Prefeitura Municipal de Fundão.ES ir ermo :le *IJÍ aeração ª i P R- E L I M I N A R E s 4.2 No ao: de posse, asra E o:.- iío'icr ção do _ 1.1 A convocação da candidata empossada ou seu representante
asi '- ERRATA Di PMMG nomeada nos termos do Decreto nº especialmente constituído para
or - ' wii rinitifli'i'lfír ATIVA: MWTNA 61712018 reger-se-à pelo presente este Em. fomializará aceitação
e i .. i-lr'iir'iisti'a;ãc Pública . ; .:DE Edital, seus anexos e eventuais expressa cias atribuições, deveressun: .) írgUmiO mestre C "&PÉBUCO retihsaçães. e responsabilidzides inerentes ao
eiv “' 5 miles, "nv furnem— A Prefeitura ' Municipal de 1.2. Ninguém pode se escusar de cargo público, com o compromisso
um.
. s:,i
Will

- ;n i- Dt ..,. iiYªM o :r, . :. mim-Jima unam. Du moura ou esvlm'msawn'- n In 1: 3i'llu er ir m
-li. na
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. .. ___. __ __ ._ UClTACCES ___omMmtooeril '.. ??. ,Qu; ria—“eir: , 17de Janeiro de 2018.

Í m |- «,Í Hitmªn? ªdesão da gprooessoáicitatório«encontra—seà ; ' pública e a Casa do Idoso São. . E»: ,; ra a. e ( il ores a Esposição os lnterasados na sala ,» :. ' :" '
i l ª: .. “Miele juh ler Silvério ME da Comissão de Licitação. - Edºpªªngv ”ªrrªial—rf: aãyãâeªâããíEcgmrgngã;
L . >l i. ta'lo'JlZÃ/Cºl 4-4? valor Cariacica-ES, 16/01/2018, ' trabalho nos Temos do artigo 31
ç “, ia “ª_lãntiªflºlí R 457.626,36; Eliza Coelho de Oliveira Valvassorl 1111150 DE ucrrAçÃo gegen-m da Lei mole/2014 suas alterações
lª 1 (: . [ Írll'iniD“ [.toa. EPP CNPJ: Presidente da CPL pnggio pggsENªAL e artigo 19, 3“ do Decreto Municipal0 i.- . «Mum—4“ valor Protocolo 371755 027/2017 nº 6131/2017.9 :— ti “Eisti'alíº Ri i56.221,20; PROCESSO: "MG?/Zill?
É , |; . à???“ JS3 , El “" CNPJ: * , . l "' A Prefeitura Municipªl de ELIAS DAI—ICD,—
L .- (: ,um—rirs l_lflor global Wheo ao Bairro Ecoporanga/ES, através do Prefeito Municipal
«55- Í ªt :_ ªlquiler-_: :: Luclnéla ' I . Pregoeiro no usooe suasatribuiçõec Pfºªºªº'º 371323
. l: l: .:;irPijoz nao/Door PREFEITURA MUNICIPAL DE legais, torna público que º Frªçãº -

D- 154 ,.: & gl._.t3a registrado: CONCEIÇÃO DA BARRA pªndª; 017/2017! Foi AVISO QE HDMOLOGAÇAOR: . ];"?i .lai; _ lstlroi dora de declarada DESERTA, pela ausência PREGAO PRESENCIAL
alli 11 !l ,?Ínjº'fz' Belga & Ltda. EPP “___—"___— absoluta de participantes, Nº 046/2017'ª' " ª; l'ª' Í'L*ª/º'ª?í;ªº' Vªiº“ ERRATA Ecoporanga/Es, 1.8 cie dezembro
gl. . al . . *llstrelclczr R$ 2.953,00; REF. Tomada de Preço 02/2017 de 2017. HOMOLOGO o resultado nnal do
ªL * . ª. ª“.º Emª tjª' CNPJ 0 Município de Conceição da Barra, presente—certame, cujo objeto é:
Lª ºf '? 13353335 V iºf glºbª' através de sua Presidente e equipe Lucªs Antunes de. Sá AQUISICAO DE MATERIAL DE UM“
[_ª' _ if' i'— _ ªfªª 354327 Pºrtº“-ºm de apoio, vem a pubilpo realizar o Pregoeiro PEZA DEECGNSUMD E UTENSÍLIOSW =? ? ªiF'ªªªtiªbJ'íªª Ltdª- ME retificação do preâmbulo do edital Protocolo 371634 DOMÉSTICOS-“ ' ! F'ªÚl-ª/ªlfªl ”º; Vªlºr acima referenciado, onde se lia:

Qi'jí ' l ' '““U'ªdl'f “$a i-«ªZºlºº- o recebimento da documentação musa oiii CHAMADA eunuco Empresaá'v'emªdºfªª
turfa wit-is Eª “na: 1 HDi/2018 & proposta dar-se-á no endereço Nº no;/2015 : DA VILA COMERCIO LTDA MEa if li ,ela, Os preços acima. setor ole protºcolo até às CNPJ: 23.560.l335/0001—00
um 'o“. marcas e iescriçao 09:00 horas do dia 17f01/2018, O Presidente da Cºmissão - DEL PIlERD EE BROSEGUINI LTDAdo: is : .— lêgifâifl'lltil)! e ::ontram— leia—se: O recebimento da Permanente de Licitação— C.RL-no ME
%% :— ª] iªrªna?” u $ª; dª documentação e proposta dar— usodesuas atribuiçõsiegals torna CNPJ: 14 333—519/ºººl'55

!“cz'u |E l-tª'l .
_ , se-á no endereço acima, Setor público a todos os interessados a ' 3-5 COMERCIO E SERVIÇOS 51-7'] "'E“ “':ª ª? " de protocolo até às 09:00 horas rea'ização cla Chamada Pública nº REU—1 E”?
" ==fi="="<n'"ªl do dia 31/01/2013, demais 001/2018 objetivando o Registro CNPJ: 11323-577/0001'91

"fªrmª“ 371597 cláusulas editaliclas permanecem de Preços para a Aquisição * LSMATERMIÉ E EQUIPlªi'MENTÚ5:“ inalteradas, infomações pelo tel.: do Gêneros Alimentícios da LTDA “5
”ªªn“. (17398834—7593. Agricultura Familiar e do CNPJ=11-3731442/0001-08
lª,! ! I-

*.

EMDTQQI'IdeDI' Famulªr Rum], ' MARLENE AUGUSTA VENTURIM"ªiª Imni de Souza Pereira com recursos originários do FNDE “5
, Presidente - Programa Nacional da Merenda CNPJ: 00-495'3l5/0001-15

m. :.“ : E FlEl'II'ªIIAi A0 Protocolo 371786 Escc-iar. o protocolo dos envelopes - NOVA CHIST EIREU ME
ED ' ªi. : ramon [ilã & REÇOS será até o dia 19/02/2013, até as CNPJ: 29-065-909/0001-00

' --* ooo/aai 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE 08h30min, corri credenciamento * Pºl-í COMERCIAL LTDA EPP
concaçâo DA BARRA dos representantes à partir CNPJ: 07-1155-4136/0001—35

RQ ii? ' Í” , das 08h30min e abertura dos ' PRIMUS COMERCIALATACADISTA“biª“ : -_i:i'Llçãio ta: novas envelopes de “Habilitação e LTDA EPP
ont . . . ilas cz l-eceiras AVISO DE RESULTADO DE Proposta de Paços": às 09h:DDmin. CNPJ: 15- 335-34'3/ºººl*º7
“ªsi tf =“ -- 'ºªmcllçãn <a ponte ucrmçlio o instrumento Convocatória - RJ:-L- CDMERCIAL LTDA
ris! = te wii-na ri Fic Bubu, TOMADA DE PREÇO contando maiores Informações CNP3101-250-374/0001*09
:cal til ' hain-o Sentaillzia, no N“: 03/2017 encontra—se a disposição dos ' DISTRIBUIDOR-A SANTA PAULAiuri-v :” 1 _r . zt Cariru: «za/lêr). () Município de Conceição da Bari-el, interessados no Departamento na LTDA ME

! . iii lv de Girad .i, por" através do Presidente Suplente Sede da Prefeitura 'lo horário de CNPJ? 17354-475/0001ª37
terr - sil rl Larrissâo Fer llanente & a Comissão Permanente de 07hri'JDmin às 13h:00rnin, e no ' G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA: io" , cnnltric aos Licitação, torna publico para amplo site . ME
fªfª :'ao. iªi-lª ”E P! Illiração conhecimento dos Interessados, Quaisquerinformaçõirs poderão ser CNPJ? 27-347-8353/0001-63
eªuí :'«r1 “.Eu/(115135, iâginas RESULTADO DE HABILITAÇÃO obtidas através do Telefone (27) VªlºrGlobªf: <R52179-955,80>
ªjª “gºt“ i'ºMmícíriue Páginas oiii TF 03/2017, Processo 3755-2905 no horário citado ou Processo Admin “HD?/2017.
& . : (

í=li [EdealooEstahz nº 6877/2017. ºbjetivando a pelo t-mali mªmmary; Data homologação: 15/11/2018ide ir- contratação de 95503 jurídica W ELIAS DAL CDL-PrefeitoflPR. .- Is.".EiLITrª Dias;. especializada na prestação de Prºtºcolº 371729
:. -

,lfTçlRªi EIRE ll-EPP, serviço de reforma e ampliação do Ecoporanga-ES, 16 to janeiro de.. "'iíilºit'l'ºhi LTDA— Estaleiro Municipal de Conceição 2018.
(“I"— 'CDNSTRJTÍQA E da Barra, que após analise dos ! r ª

. l . . ,Zºiº l-A LTI A—EPP, questionamentos apresentados Lucas Antunes de Sá
«em HAFLIA m fl.—EPP, pelas empresas participantes do Presidente
ocrê mem roam—ne certame a CPL emitiu decisão Protocolo 371798 PREGÃO PRESENCIAL
em “A "ARIA EilnariiARrA HABILITANDO as empresas: Nº DDB/2018 (SRP)ai:?! lil Largura & Barros Construtora

Protocolo: até .as: 12:00h do diae Serviços Eiralli EPP, Digital 29 de janeiro do 2018.Construtora Ltda EPP; Vide Credenciamento, abertura e
Construções e Serviços Ltda FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31, Julgamento:" às ,l2:30 h do dia

“("o-'Na...—

Epp. Rodrigues o caíra: da Lei 13.019/2014 suas alterações 29 de janeiro de 2018.
Serviços e Engenharia Ltda, e artigo 19. I do Decreto Municipal 0 Fundo Municipal de saúde
Automação Montagens Elétrica nº 6.131/2017. do Municip-'o oe Governador
Industriais Ltda,. Ps Serviços PARTES: Prefeitura Municipal Lindenberg — EST, por intermédio
dª Manutenção Ltda Me, me de Ecoporanga/ES e Casa do de Pregoeiro Municipal, que abaixo
Imóveis e Construção Elrell Idoso São Joaquim e Sant'Ana de subscreve, torna público que foi
Me, J.H Construtora Ltda, Casa Ecoporanga/ES. instaurado procedimento licitatório

iENG Sidi ARIA Transporte e Construtora Eli-ali OBJETO: Repasse de recurso na na modalidade Pregão Presencial
Epp. Maiores informações pelotel.: valor de R$ 8.000,0(i (oito mil nº 003f2018, objetivando a

A.... Xin-|H

r. m .; ;: L

RES = Éí'ªl,f.,:ªI.ITA[iAl5, (27) 98884 - :'593 ou E—mail: reais). referente a repasse de formalização de registro de
EA ll-“litIA E'IitEiI-EPP ' em“ Recurso Ordinário preços para futura aquisição de
:er . « , Edo o sutiiei' 4.6 MMM. VIGÉNCIA: vlgerá entre o periodo refeição, semtia em recipiente do
«ne-rr ['I := » edital e EAR .CKE 01/01/20183 30/12/2018. tipo marmitex ou similar. O edital
ENI— ªliiw fi lª.—rªlf por ter VINICIUS PESTANA RIBEIRO JUSTIHCATIVA: Trata—se podera” ser adquirido na sede da

ª “JMJ“ “ H- :º- SUÍJÍIBHS E 3 e Presidente Suplan de transferência de recursos Prefeitura Municipal, situada na
dc =* '::in .".i eoejita. Protocolo 71875 financeiros entre a administração Rua Adelino Luh-iana, s/n, Centro,l

pulni . ul. , Ri» .lL'alJ'ni-i lirrzll & :” lmulll'rcml.mL'Wr-mbnài'lln'usmmi( n-isiiil " ri,-.lªitlt'luiiií'ili
r.
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REGISTROS: mas: Nº 04. 353 478/0001 SG'ESTATUTO;LE1 DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 906/01; LEI r. : u I'ILDAIIE' ::1 a —..:..T
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ANUAL, [RRI ANUAL, Protocolo do CNAS N“ 71010. cazuza/2003 39

ATA DE “MDG/2015 — Aos Quatorze (14) dias do mês de Maio (05) do ano de Lªc-is Ildi] & :;ªn :3:
(2015), às dezoito horas e quinze minutos, reuniram—se em Assembleia Geral O cªiria "la 3: fis.-fio
Paroquial da Matriz, situado à Praça João XXIII, S/Nº Centro, Ecoporanga _— E; os um 'n 1: aia
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal Efetivo Suplente (: Conselho Admirnsu'ativo cla ªas a c:«w_,í._g1,,__w
São Joaquim e Santa Ana de Ecoporanga —— ES as Entidades Sociais e Igrejas E angel;
seguida, o Sr. GERLIS DOS ANJOS GOMES presidindo a reunião deu aber: na aos :* :| 13 os
agradecendo a. presença de todos e os representantes indicados para a eleição e pedindo p: ara l .:: “r: 35
de mãos dadas a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso e justificando—se que 0 oi! |e1 in.» da '» 5: 313.3;
reunião é para a formação da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal Titular, Stolsnte e «ZÍÇ “wa-:s"; ao
Administrativo da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'ana de Ecoporanga — ES= para o gag—[iç- '= "

1_____5/05/2015 215/05/20195 com mandato de 04 anos permitindo a reeleiçãº Em se raios
que foram convidadas várias Igrejas Evangélicas e Eclesiais e Entidades no vas para a eleição. Ç. :.:, ; .
seguida convidou a Srta. DINÉIA FREITAS DE ARGÓLO para secretariar os trab lhos ass ! n' 1
função e que i1zesse a leitura da ata da Diretoria anterior e leitura do Edital de ( ans/omni: renn- a
seguinte ordem do dia: 1 —- Eleição da nova diretoria 2015/2019; Hu prestaç 10 de tu «as do
mandato de SETEMBRO/2014 à ABRIL/2015; III- Outros assuntos correlatos, send: ru »» o
Edital foi publicado em diversos órgãos públicos e privados do município. Esta as! ::.-11 nr «0 l' T.::— e: às
seguintes representatividades: Edna Iara Ferreira da Silva, Gerlis dos Anjos & %omes, M o in ie
Fátima da Silva Oliveira, Maria Elisa Barbosa, Terezinha Antônia da Silva repruasrwrnz,»uxri»:- :|.
Igreja Católica; Dinéia Freitas de Argôlo e José Martins da Silva representando a Ass.-ua»: *:a- aio
Pestalozzi de Ecoporanga; Antônio Maria da Silva Filho, Iracema de Castro Soul:-Ta, Trump: 01
Avelino da Cunha, Ruth Rosa de Oliveira Barreiros e Alexandre Zampieres 01.11: iªi—T: —:a,.
representando a FUMATRE; José Oliveira Costa representando a Loja Maçônica. Iiíli rlz-e isla-0;
Venecy José Damasceno representando o Sindicato Patronal Rural; Maria Eunice «ÇZI-rizlrirrr
representando a Igreja Batista; Nelita Freitas Baêta e Ireni Silva Souza representando o ill: te
da Terceira lidade, Vauir Pinheiro de Castro representando o CDL; Sebastião José Tras-sir»
Wilson Pena Barreto representando o LIONS CLUB; Agnaldo Gomes do Sonora, (ªnimar
Dalmita Silva Souza representando a Igreja Evangélica Assembléia de Deus: luana. livres rir:
Oliveira e Lourdes Joaquim Lopes representando Igreja Presbiteriana e Ana lv'llaria Ihr?» 01%
como voluntária. Em seguida foi colocado em discussão e votação a inclusão de no:-ras ei'rtitlruzç :»
Assembléia da Casa do Idoso, sendo aprovadas as representações presentes por '-1£l;1]i11..n'l.ÉC-iê.i
Assembléia. Geral. Prosseguindo os trabalhos, verificou-se a presença de 24- (vinte e qu atm) ;.n erviizr o:
e suas representatividades. As prestações de contas foram repassadas ao Conselho Fiscal: «guri 'le
Oliveira Costa e Maria Elisa Barbosa para apreciação e posterior aprovação. Abertos os traia é): 15.01"
eleição, o Presidente agradeceu a todos os membros da Instituição desde o mandato da Freire». 'e,
Genibaldo e e Vice Presidente Ana Maria que nos tem ajudado muito na parte Ensp:
pagamentos enfim a todos os colaboradores; ficando destituída a mesa diretora da ao: ga Di ti ", :i: 7-1;
1910. Logo em. seguida não havendo chapa e após discussões entendimentos, o Sr. G::Lrl' s d ' ªt: pan-;.
Gomes apresentou chapa única, apreciada e analisada a Chapa Única apresentada pelo (_o: .lt:.,'U
Gerlis, sendo APROVADA por ACLAMAÇÃO E UNANIMIDADE por todos: :: cand. 0 d: | a «>::
e Eli/[POSSAMOS & Nova DIRETORIA, constituída pelos seguintes nrrnbrce: «
PRESIDENTE: GERLIS DOS ANJOS GOMES, brasileiro, solteiro, Assessor ?ao'larigsesit: r.,

Rua: Idalino Monteiro, nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga-ES, (. Elª: 119.8 531. 0,
Telefone: (27) 3755 1580 - Email: casadoidoso©.hotmail.com

.É,_ ..

___—___; —-—-—1... ___—___. _ .



CASA DO IDOSO são JOAQUIM E SANT'AI—in % "
Data de Fundação: 14/02/2001 — Desmembramento: 21/02/2001 ' ii

CNPJ Nº 04.353.478/0001-56

).
".

REGISTROS: CNPJ Nº 04.353478/0001-56; ESTATUTO; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N" 906/01; LEI DE 11 IILJDAIFIE. .ªl I,?! ª ?A
ESTADUAL N' 7.714/04, LEI DE UTILIDADE PUBLICA FEDERAL PORTARIA Nº 1998/04; CMAS Nº 002/02; Alfª/111111 DA Wii 11 Ai” (li-ªi.
SANITARIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA PME“, CERTIDOES NELiN-“IVAS; E rf. ..4 'IC FE
ANUAL, IRRF ANUAL, Protocolo do CNAS Nº 71010002023/2003—39.

CPF 133.090JSÓ7-54, CI 3.285.604 SSP-ES, residente à Rua Cristo Rei, 70, Centro. Ex:-operar,; 51: E,
CEP: 29850000, Telefone: (27) 3755 1744! 99975 2112; VICE —- PRESIDEIETEL: Iªli'ul'ªlilªlª- 'O
MARIA DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, Funcionário Público Municipal Efetivo, Esc lt?— me;-.e,
CPF 704.797.557-87, CI 453.249 SSP—ES, residente a Rua Henrique Ferreira, 185», Divine Simi-te»
Santo, Ecoporanga — ES, Telefone: (27) 99731 8967; 1' TESOUREIRO: “(1551091207 nfl-(Eª %E
DAMASCENO, brasileiro, casado, Gerente Administrativo, CPF 821.373.827—68, (31 97 6.21%“ ::.-5 -—
ES, residente à Rua Pastor Alves Batista, 139, Centro, Eeoporanga—ES, CEP 29.850000, 'Ief-fr Ec ' re:
(27) 3755 1071/1402! 99932 2195; 2ª TESOUREIRO: SEBASTIÃO JOSE TREVOAJDÉE, tm en,.
casado, Bancário Aposentado e Proprietário Rural, CPF Nº 525.977,507-44, Ci 376.1? 43 :S ”riªm-5.
residente a Avenida Milton Motta, 826, Centro, Eeoporzmga-ES, Telefone: (27) 11755 1111 '.913421
2153; 1ª' SECRETÁRIA: EDNA IARA FERREIRA DA SILVA, brasileira, casada. Ai.:Lf—L,“ de
Escritório,. CPF 084.944.737-27, CI 1.317.159 SSP—ES, residente & Avenida Jose (E'-males: de ª.. ais
Baêta, 460, Bairro Vila Nova, Ecoporanga—ES, CEP 29850000, Telefone (27) 37:55 124%]. Elª—"Vªi»
2567; 2" SECRETARIA: DINEIA FREITAS DE ARGOLO, brasileira, solteira, líi'oarl-.;í...,r-.»,ria
Pública Mmúeipal Efetiva, Técnico Contábil, CPF 802.745877—34, CI 739.919 SSP“ —- 13:51, rats.» :1-111 -. .a
Rua Antônio Pereira Baia, 136, Divino Espírito Santo, Ecoporanga — ES, CEP-. 29.255C'.000, Is:: & .:fí te:

(27) 3755 2918/ 99723 2351. II — MEMBROS TITULARES DO CONSEI..PIIC1 171412 AL
EFETIVO: AGNALDO GOMES DE SOUZA, brasileiro, casado, Funcionário Çiª'úiiliee M: aai
Contratado, Auxiliar de Enfennagem, CPF 086.933.307-05, CI. 1.458.175 SSP-EE, res.idaer.:ir.r. .. ?: ie
Epifânio Mendes de Freitas, 91, Bairro Délio Rodrigues Corrêa, Ecoporanga-ES, CEP 29.1i-,Eªi'«.írª'(íª,
Telefone: (27) 9 9815 8076; JESUÍNA DALMITA SILVA SOUZA, brasileira, casada, Prarrf: enim
Aposentada, CPF 619.338.647—53, CI. MG 1.716.108 SSP-MG, residente à Rua Elias logm; de
Carvalho, 127, Centro, Ecoporanga —— ES, CEP: 29850000, Telefone: (27) 3755 14lâ3/ 99747 “4179;
MARIA EUNICE CALDEIRA, brasileira, solteira, Agente de Saúde Municipal. Contramia L' E”?
857.001.347-72, CI 1.235.907 SSP - ES, residente a Avenida Milton Motta, 114, Antonio Free:-i'- lll,
Ecoporanga—ES, CEP 29850000, Telefone: (27) 99692 5249. III — MEMBROS til—UPLEIRLI 15:11 (.ª—ã
CONSELHO FISCAL SUPLENTE: IRENI SILVA SOUZA, brasileira, casada, Awrlliar ck irá"? te
Gerais, CPF 034.725537-07, CI 1.185.445 SSP-ES, residente na Avenida Floriano Rubim, 249, Bain [? 11 fita » 'in
Pomarolli, Ecoporanga—ES, CEP: 29850000, Telefone: (27) 99752 6729; NEILITA FREITAS 114 “É; A,
brasileira, Separada Judicialmente, Proprietária Rural, CPF 830.637.577—72, CI 3.146.784 5.155 Iª- ,? 'E',
residente a Avenida Milton Motta, 1007, Centro, Ecoporanga — ES, CEP. 29850000, Teaeicra—s : 177)
3755 2425! 99694 9209; MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, :::.fsz— La,
Comerciante, CPF 652.644.367-20, CI. M 2.251.460 SSP-MG, residente a Rua Jose Mile—en (. maq. «a:-",
103, Centro, Ecoporanga — ES, CEP. 29850000, Telefone: (27) 3755 1240/ 99978 42445 I'v «—
MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO: ALEXANDRE ZAMPIEIÚES DE ELíLLLJ',.jã,AL
brasileiro, casado, Técnico em Radiologia, CPF 944.917.806-25, CI 6.276.625 SSP—SLP, mesclam : à
Rua Américo Rodrigues Lima, 97, Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000, Te,-ieíonet (21 3 — 5,5
1131/ 1359/ 99868 2495; IRACEMA DE CASTRO CUNHA, brasileira, canada, P'l:i.,á.>e::.='ra
Aposentada, CPF 022.775.107—85, CI 376.361 SSP—ES, residente e. Rua: Antônio Pereira. Eira:
Centro, Ecoporanga—ES, CEP: 29850000, Telefone: (27) 3 755 1343/ 99775 3419; JOANA L .
DE OLIVEIRA, brasileira, casada, Professora Aposentada, CPF 576.876.767-34, Cl 7425441 3125“ —
ES, Rua José da Cruz, 383, Bairro Divino Espírito Santo, Ecoporanga-ES, CEP29.850.000, ".?—5. 1"

'n . ;;.1.» v.

Rua: Idalino Monteiro, nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga-ES, (BEP: 29.15.15) 311 -
Telefone: (27) 3755 1580 - Email: easadoidoso©.hotmaíl.com
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REGISTROS: CNPJ Nº 04. 353. 478/0001 -;56 ESTATUTO; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N“ 906/01; LEI DE) ll ITI.) ” ªnIlE ] _31 " '
ESTADUAL Nº 7. 7: .,4/04 LEI DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA Nº l.;998/04 CMAS Nº 002/02; A].“ ARA llls' “] il L! '
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ANUAL IRRF ANUAL, Protocolo do CNAS Nº 71010. 002023/2003 39.

(27) 3755 1813/9982?) 3002; JOAQUIM AVELINO DA CUNHA, brasileiro, casado, '1' Ilªzl :'
Aposentaowo CPF 084 760. 047- 53, CI 55 856 SSP—MG, residente & Rua Antônio Pe rei:—a lãizz '

Centro, Ecoporanga -ES, CEP: 29 850 000, Telefone: (27) 3755 1343; JOSÉ MARI IME 0!fo l .ibrasileiro, casado, Funcionário Público Municipal Efetivo, Pedreiro, CPF S 76. 664. SE 7 20 L 15“
SSP—MG, Rua José da Cruz, 415, Bairro Divino Espírito Santo, Ecoporanga-ES, CEP 29151
Telefone: (27) 3 755 1439/ 99898 7446; JOSÉ OLIVEIRA COSTA, brasileiro, caszdo, ! fiz::onr. .: ai
CPF 705. 347. 997— 87, CI 581.099 SSP— ES, residente e Rua Rui Cortes, 619, Centro acenou ;;
CEP:29.850.000, Telefone: (27) 99978 2455; LEURDES JOAQUIM LOPES, brasileira,. Diªtíl' 1.5
Servente Aposentada, CPF 777.228.337-72, CI 600.032 SSP-ES, residente à Rua .,rãriân iêirnv; 15"
Centro, Ecoporanga- ES, CEP: 29. 850 000, Telefone (27) 99603 1882; MARIA ELIS A. 43/3037
brasileira, solteira, Professora Aposentada, CPF 222 446. 057— 15, CI 182. 685 SSE.- W—iifã resin»; 1
Avenida Floriano Rubim, 904, Centro, Ecoporanga— ES, CEP. 29. 850. 000, Telefone: (27) 3 73 30
99948 2254; RUTH ROSA DE OLIVEIRA BARREIROS, brasileira, casada-, Ami i: &"
Laboratório, CPF 097. 357. 847- 50, CI 17. 413 191 SSP—MG, residente à Rua Cristo Rei, tãº/N *“: liª“

Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP 29. 850 000, Telefone (27) 3755 11331/ 99855 841
TEREZINHA ANTONIA DA SILVA, brasileira, viúva, Escriturária Aposentadmí PÇ.“ * 4ínliá 7ª ! lª'
15, CI 453 270 SSP— ES, residente & Rua Ayres Xavier da Penha, 342, Centro, Eco; orange.— J)?“ , ]
29850000, Telefone: (27) 3755 1735/ 99903 5147; VAUIR PINHEIRO DE CAÉºxTRíÚ, bixª-fist
casado, Funcionário Público Mimieipal Efetivo, Bioquímico, CPF 450.428.887—72, lll 265.982 ii:
ES, residente e: Avenida. Floriano Rubim, 994, Centro, Ecoporanga — ES, CEP: 29.850 000, Ti: & ªiii ,e.“
(27) 3755 1027/ 99922 8588; WILSON PENA BARRETO, brasileiro, casado, Proprietadc- iLnª't--,
CPF 559. 245. 227-68, CI 136.796 SSP-ES, residente &. Avenida Floriano Rubim, 287,
Ecoporang—a ES, CEP: 29850000, Telefone: (27) 3755 1124/ 99958 0402. Finalize—ciclo, o iªrrsizêe .ªí
eleito agradecendo o apoio que teve de todos os membros e que esta nova diretori;J—i possa :.:: :: 'nÇ
juntos com compromisso, responsabilidade para trabalhar em prol da Casa do Idoso. A SIE: iria, .
MARIA DAL'COL continuará prestando serviços voluntários na Casa. Não havendo mais?“ f:: dn:;-
declarar, às dezenove horas e cinquenta minutos foi encerrada a reunião e eu Humaita 'Sãei |" tê.
EDNA IARA FERREIRA DA SILVA, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada sera .a: não:
por mim, pelo Presidente e pelos demais presentes.

l-GERLIS DOS ANJOS GOMES

2- EDNA IARA FERREIRA DA SILVA

3— ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO

4— VENECY JOSÉ DAMASCENO (,
s ——SEBASTIÁO JOSÉ TRINDADE "
6- DINÉIA FREITAS DE ARGÓLO

7- IRENI SILVA SOUZA

8- NELITA FREITAS BAETA

9- MARIA DIE: FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA

Rua: Idalino Monteiro, nº 205, Bairro Nossa SenhoraA ;?ecida, ,.,Ecoporanga—ES ( "EP: iª,” .. ªí?.)iTelefone: (27) 3755 1580— Email: (: adordoso©. hotmail com
&É,“
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10- AGNALDO GOMES DE SOUZA

11- ALEIWIDRE ZAMPIERES DE SOUZA

12- IRACEMA DE CASTRO CUNHA

13- JESUITA DALMITA SILVA SOUZA

14- JOANA BERTO DE OLIVEIRA

15- JOAQUIM AVELINO DA CUNHA

16— JOSÉ MARTINS DA SILVA

17- JOSÉ OLIVEIRA COSTA

13- LEURDES JOAQUIM LOPES

19- MARIA ELISA BARBOSA

20- MARIA EUNICE CALDEIRA

21- RUTE ROSA DE OLIVEIRA BARREIROS

zz- TEREZINHA ANTÓNIA DA SILVA

23- VAUIR PINHEIRO DE CASTRO

24- WILSON PENA BARRETO

25- ANA MARIA DAL'COL

Rua: Idalino Monteiro, nª 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga-ES, CLE F: 29.11“; :) il
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ÇASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: 14/02/2001 - Desmembramento: 21/02/2001

CNPJ Nº 04.353.478/0001-56

Ligiª 2110320016 —— Aos Vinte e dois (22) dias do mês d
13 arsseis (2016), às dezoito horas e trinta minutos, reuniram—se em Assembléia Geral Ordinária na

Ca- a do idoso São Joaquim e Saanna, situado à Rua idaiino Monteiro, nº 205, Bairro Nossa Senhora
xºrpIIJ'BCida, Ecoporanga —— ES, os Membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal Efetivo, Suplente e
ÍÍI'wãiçieihO Administrativo da Casa do idoso São Joaquim e Santa'Ana de Ecoporanga —« ES. Em

;.uida, o Sr. GERLliS DE ALNIEIDA SOUZA presidindo a reunião deu abertura aos trabalhos
“me aciecendo a presença de todos e convidando para fazer a oração do Pai- Nosso. Logo em seguida
reiniciou a ”Primeira Secretária, Sra. Edna Iara Ferreira da Silva, para secretariar os trabalhos,
;;;!Ei unindo a função, cuja pauta é a renúncia do presidente Geriis de Almeida Souza e a posse do novo

pr: 's idente.
ir?-.;tavam presentes os seguintes membros: Edna Iara Ferreira da Silva, Gerlis de Almeida
Stir-ua, Antônio Maria da Silva Filho, Alexandre Zampieres de Souza, Veneey José Damasceno,
Fªl-"rita Freitas Baêta, Vauir Pinheiro de Castro, Irene Silva Souza, José Martins da Silva,
'firoastião José Trindade, Wilson Pena Barreto, Joana Berto de Oliveira, Ana Maria Dal'Col.
331- l seguida o Presidente Gerles expôs as condições financeiras da casa até a presente data, onde se
concentra com saldo positivo de aproximadamente R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). O
fªixa:-.idente Gweries também comentou que a Prefeitura Municipal de Ecoporanga ate' a presente data
ii cla não tinha feito o repasse do PAC], ( Programa de Autenticidade e Complexibilidade) e que

“tbém não tinha previsão para o devido pagamento, houve vários comentários entre os membros a
.pei to deste assunto. Ainda foi comentado a respeito da emenda parlamentar adquirida pelo deputado

2.2 _. Vitoria referente aquisição de um veículo para a casa, onde foi preparada toda a documentação sem
êi: i'o, visto que o conselho de Assistência Social negou o projeto, argumentando que não ha a
[i cessidade cio veicuio para a casa, visto que geraria custos com combustivel dentre outros, onde a
" 31 não poderia arcar, este assunto também gerou muitos comentários entre os membros. Dando
a:: rtiriuidade à reunião o presidente Gerles falou que a casa hoje tem vaga para 04 (quatro) idosos,
i.: ms vagas são de idosos que faleceram, mais para a inclusão destes novos idosos será preciso uma
ii licação da. Secretaria de Assistência Social juntamente com uma autorização da promotoria, este
:] santo foi Fechado com alguns comentários dos membros dizendo que estas vagas precisam ser
5: renchidas para o bom funcionamento da casa. Em seguida o presidente Gerles mostrou o
r :uerimentc da Escola Pestalozzi Rosa de Saron pedindo a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana, a
i' stituioão de 50% (cinquenta por cento) do dinheiro do estacionamento feito pelos policiais no dia da
i sta dos trabalhadores, dinheiro este que foi depositado integralmente na conta da casa no valor de R$
'; 2 19,00. Este valor foi depositado integralmente porque o policial responsável pelo depósito não sabia

&: deveria ser dividido em 50% do valor arrecadado para as duas entidades. Foi decidido pelos
embros da casa que será devolvido o valor de 1.109,50 como foi requerido. Finalizando sua fala o
izsidente (Series, declarou sua renuncia como presidente da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana,
;*adecmido a Deus e a todos os membros presentes o tempo que esteve na presidência, explicou que o
«ativo de sua renúncia & devido aos estudos, pois precisa dedicar um tempo maior neste ano de 20i6 a

' u :uldade. v aStO que é a conclusão de seu curso, não tendo assim o tempo disponível que a casa precisa
' ara a dedicação de seus trabalhos. O tesoureiro Venecy José Damasceno pediu a palavra, fez alguns
. gradecimer tos e se desculpou por algumas divergências ocorridas anteriormente- Logo em seguida

). dada a (“.portunidade ao vice-presidente Antônio Maria da Silva Filho de se declarar, com a palavra
l: aceitou o cargo de presidente e pediu a ajuda de todos para dar continuidade aos trabalhos da casa.
retomando a fala agora como eir-presidente Gerles deixou claro que renunciou a presidência mais que
tntinua ermo membro ativo do conselho por indicação da Paróquia de São José Operário (Matriz).

e:
. <“:..:

' i

Rua: [dal ino Monteiro, nª 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga—ES, CEP: 29850000
Telefone: (27) 3755 1580 - Email: casadoidoso©.hotmail.com
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CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: 14/02/2001 - Desmembramento: 21/02/2001

CNP—Jªfª" 04£53.478f0001-56
!

Não havendo mais nada a declarar, às dezenove horas foi encerrada a reunião e eu Primeira Secretária
ªidna-. lara Ferreira da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo
i“ iªn—aldente e pelos demais presentes.

“___ Nome Afàinatura ” ,,

í—1.|:ª.|:| Iara Ferreira da Silva

.. Mis de Almeida Souza

p 0
(Jªd/fre Wal» ..? 0sz] |©—_ -

'Íli'igpnio Maria da Silva Filho A

:. “3 ! a. | "andre Zampieres de Souza
,.... # ..",

= cy Jose Damasceno
«:|: É ta Freitas Baêta

“'a': .| ir Pinheiro de Castro

nª «.». a“mamae Mac-=.' lªr. L.:
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é Martins da Silva

L lig-lg lStiãD Jose Trindade
“Pl 'lwn Pena "Barreto
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Rua: Idalino Monteiro, nª 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga-ÉS, CEP: 29.850.000
Telefone: (27) 3755 1580 - Email: casadoidoso©.hotmail.com
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CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANTANA DE ECOPORANGA—ES
CNPJ'N“ 04.353,478i'0001-56 Desmembramento daFUMATRE: “('til/2001

REGISTROS; CNPJ Nª D#.ãSSÁÍFWOUIllõó; ESTATUTO; LE! UF. PTHJDADE PI.-THEIR“ MI'NIC'IP,U,. N'“ MWM; LEI DE IT'I'ILIDAI) E PÚBLICA EST.-UM,.“rUi
Nº 7.7!4/"4; LEI. IIF. l'TILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA N“ 1398/04; (“MAS N' Wlllll: ALVARÁ DA VIGILÃNCLK SANITÁRIA; ALVARÁ IH)—
(ÍURPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E).—1. I—"ME; (.ÍERTIDÓELS NEGA'I'IVAS; BALANCETE ANUAL IRRF ANFAL (??-ª;“; N'“
'iItlIllJIOZOZSÚAIBS—Jº,

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: ANO 2017

| — IDENTIFICAÇÃO:

CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA — ES

Presidente: Antonio Maria da Silva Filho

Endereço: Rua ldalino Monteiro, 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Município: Ecoporanga/ES » CEP: 29850000

Telefone: (27) 3 755 1580
Desmembrada da Fumatre: em 14 de fevereiro de 2001.

Data do Registro do Estatuto: 21IOZI2001,

APRESENTAÇÃO

A Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana é uma instituição de Longa Permanência de idoso

- lLPl, fundada em Assembleia Geral em 14 de fevereiro de 2001, constitui—se em Sociedade

Civil, considerada de Utilidade Pública Municipal e Estadual, a qual tem a finalidade de

abrigar Idosos sem Familia elou com direitos violados.

A Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana do Município de Ecoporanga !ES, está situada em

uma área total de 10.000 MZ (Dez Mil Metros Quadrados) e área construída de 853,70 MZ

(Oitocentos & Cinquenta e Três Metros Quadrados e Setenta Centímetros), em prédio

construído com Doações, em terreno que era pertencente ao Hospital FUMATRE local, com

a seguinte estrutura física:

ALA |: 04 (quatro) quartos todos com banheiros) 01 Sala de Espera, 01 Sala de Arquivo 01

Sala de Administração com banheiro para funcionários, 01 Sala de TV e Som, usada para

reuniões, festas, costuras, ceiebrações diversas, etc.

ALA 2: 01 (um) quarto com banheiro, 01 (uma) sala com banheiro usada pela Assistente

Social da Instituição.

ALA 3: 04 (quatro) quartos, todos com banheiros;

ALA 4: Possui 01 (uma) cozinha, 01 (um) refeitórios Ol (uma) lavanderia,, 01 rouparia, 01

(uma) dispensa, 01 (um) banheiro para funcionários masculino, 01 (um) banheiro para

Rua: Idalino Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga — ES ,”?
CEP: 29850000 — Telefone: (27) 3 755 ESSO



CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANTANA DE ECOPORANGA—ES
CNPJ N“ l'l4.353_—i78/U(llll56 Desmembramento da FUMATRE: HiDE/2001
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7 1 iii ntmziizsrzonsss.

funcionários feminino, 01 (uma) area de serviços com tanques, corredores e varandas em

volta do prédio com boa ventilação e iluminação.

A instituição está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -— CNPJ sob o nº
04.353,478/0001—56. Conforme seu Estatuto se constitui como Pessoa Juridica de Direito

Privado, de natureza Filantrópica, de caráter Assistencial e outros, sem fins Lucrativos, com

duração indeterminada, tendo Sede e Foro em EcoporangaIES,

A instituição disponibiliza 30 (trinta) vagas de acolhimento, com idade igual ou superior a 60

(sessenta) anos, independentes e—Iou com diversos graus de dependência, presta
assistencia, abrigo e amparo a idosos de ambos os sexos. Na Instituição eles recebem
Assistência Médica e Social em parceria com a FUMATRE (SUS), PME“ Voluntariado e

Particular quando necessário e não disponibilizado pela Rede Pública,

A instituição permite Visitas diariamente, de Segunda a Domingo, sem horário pre—

determinado. O período de funcionamento da instituição é de Regime ininterrupto, qual seja,

24 (vinte e quatro) horas e a maior parte dos Funcionários iaboram em Regime de Plantão.

A Instituição e mantida atraves do Recurso oriundo das Aposentadorias/LOAS dos idosos,

Doações da Comunidade e de Parcerias firmadas com a Prefeitura Municipal de
Ecoporanga/ES.

A instituição possui os seguintes registros: inscrição no CNPJ solo nº O4.353.478IOOOl—56;

Estatuto; Regimento interno; Lei de Utilidade Pública Municipal e Estadual; Certidões de

Regularidade Fiscal e Trabalhista; inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa; Conselho Nacional de Assistência Social;

Alvará de Licença da Vigilância Sanitária; Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros; Alvará

de Licença/Funcionamento da PME; inscrição junto ao CNEAS

OBJETIVO DA lNSTlTUlÇÃo

Acolher e garantir proteção integral, proporcionar ao idoso vida digna, em sistema asiler,

garantindo plena realização dos seus direitos como Cidadãosí individualidade, tendo como

público alvo, em especial, idosos em situação de exclusão, com laços familiares fragilizados

Rua: idalino Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga — ES
CEP: 29850090 — Telefone: (27) 3 755 1580
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ou rompidos e/ou idosos oriundos de Famílias desfavorecidas economicamente

impossibilitadas de cuidarem dos mesmos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana abriga atualmente 26 (vinte e seis) Idosos, dentre

eles, Idosos Independentes; Idosos com problemas de Diabetes, Hipertensão, Deficiente

Visual, Dinouidades de Visão, Audição, AVC, Diversos Distúrbios Mentais, Alzheimer,

Epilético, C.A., etc., tendo dentre etes (1D) dez Acamados e (02) dois Cadeirantes, o que

devido ao grau de dependência, inviabiliza a prática de algumas atividades por parte da
, maioria dos idosos.

Especificação das Atividades

Rede Municipal/Projeto; em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social —-—

CRAS, um idoso participa dos projetos e atividades desenvolvidos, dentre eles, tardes

dançantes, passeios e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, sendo importante

salientar que todas as atividades realizadas não oferecem nenhum tipo de custo para os

idosos, são totalmente gratuitas e realizadas no espaço do CRAS:

Centro de Vivência: em parceria com a Escola Rosa de Saron — Pestalozzi, dois idosos

participam das atividades desenvolvidas pela aiudida Escola;

Ação Pastoral; em parceria com a igreja Católica, uma vez por mês é celebrada uma Missa

nesta instituição para os idosos; Funcionários a População que se faça presente, sendo

preparada pela Pastoral da Pessoa idosa, a qual também celebra Missa nas datas festivas,

quais sejam: Natal, Páscoa, Padroeiro São Joaquim e SantªAna, dentre outros.

A Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana também recebe Celebrações e Visitas de Membros

das Igrejas Evangélicas localizadas na circunscrição do Municipio.

Lazer: em parceria com a Academia Saúde em Movimento, e reaiizado pelo instrutor Adiei

um trabalho voluntário junto aos nossos idosos aqui na instituição, duas vezes por semana,

aula de educação fisica, momento este em que aiguns idosos, esporadicamente, realizam

caminhada com atividades externa alem das atividades realizadas na Instituição.

Rua: Idalino Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga — ES
CEP 29850090 - Telefone: (27) 3 755 1580
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DOAÇÓES

No Exercício de 2017 foram recebidas várias Doações de Gêneros Alimentícios,

Higienização e Limpeza, de diversos segmentos da Sociedade, dentre eles, Agência
Bancária; Supermercados; Escolas; PME; Igrejas e a Popuiação em gerei que realiza visitas

e esta Instituição,

GOMEMORAÇÓES

No Exercício de 2017 foi comemorado o Natal com os idosos, onde foi realizado na Saia de

TV uma entrega de presente para cada idoso com um saboroso cafe da tarde, momento este

— em que toda Equipe da Casa do idoso se fez presente a fim de proporcionar um ambiente

agradável, fortalecendo vincuios de carinho e amizade
Obs.: nas outras datas festivas, no decorrer do ano foi realizado aimoço diferenciado do

cardápio semanal em conformidade com cada comemoração/evento.

EcoporangaiES, 25 de julho de 2018.

ANTONIO M R A SILVA FILHO
Presid te

Rua: Idalino Monteiro, Nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga " ES
CEP: 29850000 — Telefone: (27) 3 755 1580
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__ PLANO DE TRABALHO - 2018
CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGAIES

&' i _- IDENTIFICAÇÃO DA msiímçâo

|.I — Entidade Social? Nome: & CNPJ
CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANTANA DE I O4.353.4?8/0001—56ECOPQ TRANSA-5,34. . , ;
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453.249 I Expedidº!“ I PRESIDENTE ! PRESIDENTE Í: êsspes ª I
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
RUAEHENR'QHE FERREIRAIHÉ 7,35“. . ,, , , . _ _!_ Bairro % Cidade: I CEP: _
DIVINQESPIBITO,5ANÍQ., , I ECQÉQRANQHES ,, . , ,. , ,. ,.I.29—.35Qººº ..Telefone 1 % Telefone 2 Telefone3

; (27) 99731 8957 (27)37551580

Rua Idaiino Monteiro, nº 205 -— Bairro Nossa Senhora Aparecida -» ÉcoporengalES
Tel: (27) 3755 1580 —e—mail; casaomdosoeco eran & hotmaaécorg
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CASA DO IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA
Data de I—imilnçãet 14/0273“)! — Demlemhrmncnto: Ziil.)2!2(li)l - CNPJ N“ [M.SSSWSEUOUi-Sõ

REA HSTRÚS: ES'i'.—Ylªl.—'I'l,); REUEMISWI'U INTER“). LF,-l DE UTlLlDADE PlfBLJL'A Mi "Nkíli'ÁL Nº “lub-“(H; CM.-XS Nº (Jin.-”02; ALVARÁ DA

YEAH!,ÁNCIA HANI'I'ÁRlAz .n-UX'ARLLX Di,) (“RPD DE BH?—IBRI)“)S. .íiiÃl3..R.=X Diªl FINC!€JN.—Uxiii?€l'í.) DA PME. (“i-'.R'i'liXHf-S Ni,-KigYI'IYAS;

li.-XLANCE'I'P. ANI ”AI... IRRF ANUAL. CX.-ÁS Nº“ TMJ]UJJUZUZBFZUOB-RB.

l.lll — Responsável TécnicoNome: l CPF"
%,,SÓNlA MARIA,MAR,!ANQ,,NJÇQL_!, ... ..... , , ,. _. , ,, ,0274537-447êº
ª Nº RG ] Órgão 1 Cargo: & Nº do Registro no Conselho
1.102.014 % Expedidor 1 Assistente Social *; ProfissionalSSPES ª CRESS nº 3650 17ª !
% Logradouro (Avenida, Rua, Rod,) i
Rua.. DDLSªADtDniD 94,3% "#35, __ .. , , ,. .. . , , .. .. , . , .. .. , ,.Bairro 3 Cidade; [ CEP: í
LDeiqRodrigv-es,,,_ , LECQPORANGHES * ..i,29-85_0 DDD,Telefone 1 l Telefone 2 “3 Telefones “
( 27) 99778 2866 3 (27) 3765 1580 :

LIV —— Equipe de Referência

NOME ESCOLARiDADE FUNÇÃO CARGAHORARIA
SEMANAL

Adilson Jose Pereira 2() Grau Completo Cuidador de idoso 44 HS
Elizabeth Andrade Caldeira Ensino Fundamental ' Cuidador de idoso 44 HS
Keiila Meneghel Teixeira 3º Grau Completo Coordenadora 30 HS
Lúcia Pereira Cansado Ensino Fundamental Cozinheira 44 HS
Luzia Pereira Ensino Fundamental Aux de Limpeza 44 HS
Luzinete Maria de Jesus de Ensino Fundamental Lavanderia 44 HSSilva , [
Maria Aparecida da Silva Ensino Fundamental ' Cozinheira 44 HS
Maria Helena Medeiros de 1º Grau incompleto Aux. de Limpeza 44 HS
Silva
Maria Rosalia Oliveira Aguis ªiº Grau incompleto Cuidador de idoso 44 HS
Roselene Alves Silva de 2º Grau incompleto Aux. de Limpeza 44 HS
Oliveira
Sandra Paulo Rocha 2º Grau Completo Cuidador de idoso 44 HS
sergio Coleta Ferreira 2“ Grau Completo Cuidador de idoso 44 HS
Silvia Alves da Silva iº Grau incompleto Lavanderia 44 HS
Sônia Maria Mariano Nicoli 3º Grau Completo Assistente Social 20 HS
Wagner Gomes da Siiva 2º Grau incompleto [ Cuidador de Idoso 44 HS
Zània Rodrigues da Fonseca 2º Grau Completo 1 Cuidador de idoso 44 HSde Silva %

Rua idaiino Monteiro, nªJ 205 » Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 — e—maili casadoidosoaoogor'angaªhotmail,com



CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: mol/guri; - [kmlembrmncnlor RUM/HIM — QNPJ N“ lHRSlJZWkQQ

REGIS—TEUS“. EST-'I“ rTU; REGIMENTO IN'l'ERND. LEI DE UTILIDADE PI,.ÍBHCA ?«IUNICIIª,-XJ, ªlº &“Jôv'l'liç CEI-IAS N“ 0025021 ALYARà D.A.
k'lí'ill,r-IN(T-l.-X SAN I'IÍÁRIA; ALVARÁ Dt.) CUR?" DI“, IÉHMBIÇIRI )S, Alt.-IRA DIS FI íNCIUNAMIZNI'U I).-“ã Iªô-"iii. CER “DÓES Ni,-:(isºl'fIX'AS;

BAI ANCIE'I'F. .»“ÃINÍUÁL7 IRRF ANVÁL. CNAS Nº 710IÚDUZIFZBÍZOOSJÚ.

M— IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PUBLICA

"J:—meªt; Pública? , , , , ,. , .. , ,* Nome: i CNPJ %
;, PREFEITQRA MUNICIPAL,. QE _,,EÇQPQRANQHES , , , , 32.7,357,31...1_!9001-,Q4_i
' LogràdourolAvenida, RUE, Rod.)
RUA SUELQNDIASDEMENDONÇANOZO ” "“Bairro lCidade; ' " " " "regra:“

i,,CEHTRO, , .. , l,.EÇOPQBANGA .. ,, , .. , 329850999, ª
E—mail da Instituição. ; Home Page

Temª“ .. _ , __Té,lêfóné_.,. .... , , (Tél'efónéã

l m ÃWRECONHECIMENTO FlLANTRÓPICO E INSTITUCIONAL

A — Utilidade Pública Municipal — Lei Municipal nº 906 de 25 de abril de 2001;

B — Utilidade Pública Estadual — Lei Estadual nº 7.713 de 08 de janeiro de 2004;

C -— Registrada no Conselho Municipal de Assistencia Social sob nº 002 desde 24 de
setembro de 2002;

D —— Registrada no Conselho Nacional de Assistencia Social sob Resolução nº 192 de 10 de
novembro de 2005;

E —- Registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa solo nº 002 desde 06
de maio de 2018;

1 IV _ BREVE HISTÓRICÓMÚÃMÍN'ÉÍITUIÇAO "“"" ,,,, l
A Casa do Idoso São Joaquim e Sentª/ªma do Municipio de Ecoporanga/ES, foi fundada

inicialmente em 12 de Agosto de 1990, inaugurada no dia 0? de outubro de 1995, data de

funcionamento em 25/1DI1995, regularmente constituida através de Assembleia Geral em 14

de fevereiro de 2001, situada à Rua ldalino Monteiro, 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida,

Ecoporanga -— ES, Telefone (27) 3 755 1580, e uma Entidade Filantrópica sem fins

Lucrativos, atende hoje, 26 (vinte e seis) idosos no Municipio, na faixa etária de 60

(cinquenta) e 102 (cento e dois) anos de idade, sendo 06 (seis) Mulheres e 20 (vinte)

Homens, portadores de problemas como Diabetes, Hipertensão, Deficiente Visual,

Rua ldalino Monteiro, nª 205 »— Bairro Nossa Senhora Aparecida —— Ecoporanga/ES
Tel“ (27) 3755 1580 — e—mail: casadoldosoecogorangaªhotmail.com
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Data de Fundªção: l4il'l2i'2lll'il — lkstttctnhrmncnto: 2 it'lliªjltllll - CNPJ Nº“ lili333.472-l/l'ltlillwfilºv
REGIS'I'RÚS: t-lS'i'.XT'I."i't'); REI'HMEN—“ih IN'I'IÇRNI.), I.F.l DE IF'I'ÍUDADE l'i-ªHLlCA MtIMCtlªAl. Nº ªmor)]; (“li-M$ N' 00302; .:XI,,Y.»XRÁ DA.
&"iiilLÁNCH SANi'l'Áiugt- .:thtªlRÁ DO Cl titiª.) DF. mlMBElRtZiS. AL'ViªtltiÍt lili-'; iªiFÉiÇClUN;L'xll-ÉN'I'U lh. Mil-f.; (fl'iR'I'IDÚIÉS Ntªit'iA'l'lYAN:
Iitl-.—*XNCE“I“I€ .ftN'IiAL. IRRF ANtÍàl.._ CM.-'Lª Nº ? lDldtllílleZB"200339.

Dificuldades de Visão, Audição, AVC, Diversos Distúrbios Mentais? Alzheimer, Epilético,

C.A., etc., tendo dentre eles, (“ID) dez Acamados e (02) dois Cadeirantes. A Instituição

sobrevive das Aposentadorias e Beneficios dos Idosos e Subvenção Social firmada através

de Termo de Fomento com a Prefeitura Municipal de EcoporangalES, tem capacidade para

atender até 30 (trinta) idosos, podendo haver regulamentação para aumento da capacidade

de recebimento de idosos, ja que a estrutura fisica assim suporta. Considerando que a

maioria dos idosos acolhidos foi alvo de abandono familiar, maus tratos e de lesão de seus

direitos fundamentais, os quais são encaminhados pela rede municipal (CREAS).

A Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana presta assistência, abrigo e amparo aos Idosos

acolhidos e é a unica Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no municipio de

Ecoporanga/ES, regularmente constituída, com reconhecimento filantrópico e com

capacidade técnica e estrutural para prestar serviços socioassistenclals de proteção especial

de alta complexidade aos Idosos.

V — OBJETIVO GERAL DA INSTITUIÇÃO l

V.! —- identificação

Acolher e garantir proteção integral aos Idosos com laços familiares fragilizados ou rompidos

e/ou Idosos oriundos de Famílias desfavorecidas economicamente impossibllitadas de

cuidarem dos mesmos, prestar apoio as atividades diversificadas realizadas com as Pessoas

Idosas, visando proporcionar melhor qualidade de vida em sistema asilar, com base nos

princípios éticos, humanitários e de responsabilidade social, por meio de todos os esforços

possiveis das pessoas envolvidas, garantido aos Idosos um envelhecimento saudável e com

dignidade, promovendo ainda, através dos serviços de proteção social especial de alta

complexidade a Pessoa Idosa, a autonomia inclusive nos âmbitos da assistência social,
fortalecendo os vínculos familiares a fim de contribuir para a habilitação e reabilitação das

atividades da vida diária por meio da Vigilância Sócio Assistencial, Proteção Social, Defesa

e Garantia dos Direitos.

WL .aº—A
Rua Idalina Monteiro. nª 205 —— Bairro Nossa Senhora Aparecida —— EcoporangaíES

Tel: (27) 3755 1580 — e—mail: cesadoidosoecoporgªgaªhotmailcom
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Dam dolªlmdiição: lil/UZJZUÚi - Ilksmcmbrmncnlo: Zi/GEDUOI - CNPJ N“liªl.353.='l78/Ul.)lli—56
REGISTROS“. HS'l'Al'l'lª'l'ifl'. REGIMENTO INTERNO. LEI DE UTHJÍD:UÚE PÚBLICA MU'X'KJPM. Nº 9043501: CMAS N“ 002.302". ;"iLVARÁ DA
'x'IGIL—“ÉNCIA SANI'É'ÁRli-k; .-U.VAR.—Ã DCD CDRW) DE 1*3(')!liBEIRC)S_ ALVARÁ DE I"! ENCRJK.»XA'ÉEN'1'EJ DA PME: CliR'Í'IDÓES NELMÍH'VAS“.

BPALJ—DíCEi'I'ÍÉ :XNUU.“ IRRF ANUAL CNAS Bªsª“ 7101U.DÚZG'ZÉ«2€)03—39.

V.!I — Justificativa

Considerando que o aumento da longevidade nas últimas décadas mudaram o perfil

demográfico brasileiro, e que rapidamente o envelhecimento tornou—se questão fundamental

para as políticas públicas, se faz necessário o Acolhimento Institucional de Longa
Permanência para Idosos, pautado na Lei Federal nº 10.741 de 1ª de outubro de 2003, a

qual dispõe sobre o "Estatuto do idoso", onde no "Título ll - Dos Direitos Fundamentais ——

Capitulo I -— 00 Direito à Vida" descreve seu “Artigo 9" = É obrigação do Estado, garantir

à Pessoa idosa & proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais

públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade” e

ainda no "Capítulo Vlll — Da Assistência Social” em seu “Artigo 33º - A Assistência Social

aos Idosos será prestada, de forma articulada, conforme os principios e diretrizes

previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do idoso, no
Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes ”.

Considerando que a maioria dos Idosos acolhidos foram alvo de abandono familiar, maus

tratos e de lesão de seus direitos fundamentais, os quais são encaminhados pela Rede

Municipal através do CREAS, e, considerando ainda que a Casa do idoso São Joaquim e

Sant'Ana atende 26 (vinte e seis) Idosos, sendo a única instituição de Longa Permanência

para idosos — iLPl no Município de Ecoporanga/ES, regularmente constituída, com
reconhecimento filantrópico e com capacidade técnica e estrutural para prestar serviços

socioassistenciais de proteção especial de Alta Complexidade e idosos, é que apresentamos

a presente proposição.

V.lIl - Caracterização da População e ser Atendida

Público Alvo: Acolhimento para idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,

de ambos os sexos, independentes eiou com diversos graus de dependências,

impossibilitados de se manter, servindo de moradia, dando proteção e assistência material e

outras a velhice necessitado, socorrendo—a, acolhendo-a e promovendo recursos

indispensáveis ao seu bem—estar.

Modalidade de Atendimento: instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)

Rua ldalino Monteiro, nº 205 » Bairro Nossa Senhora Aparecida «» Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 i580 - e—maii: casadoldosoecogorangaªhotmaii,com
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CASA no moso SAO JOAQUIM E SANT'ANA &
Dom de Fundação: HiDE/21101 - Dcmnmttnmnento: leíQer'ZOEH - QNM Nªti-4.353 478/t)€rt)l-56

RHJISTRUS? ES'IA'I'IVIY); RIC/(Zilh-HZNTU INTERNO. LEI DE IFITLÍDADE tªí—'BHCP-t MUNECEPAL Nº ema-=o]; CM.—XS N“ (“121021 MAT.-Ubá DA

“(HLANCH S.MNK'I'ÁRIA; Aí,-YARA DU (ft.)RPt.) DE WJMBI-LIRÚS. ;UNARÁ DE, thNÇ]<)?—Ç:mtlviNH) DA PME; (L“[ãlt'l'l'lell-ZS 'x' EGATIKI-XS:
li.-AXLANÇI'ITE ANI uu... true“-' ANP.-XL CNAS Nº 71ÚMLÚOZUZBIEUÚBG'J.

Abrangência: Municipal

Horário de Atendimento: Ininterrupto (07 dias por semana/24 horas por dia)

Nº de Vagas na Instituição (limite): capacidade para até 30 (trinta) Idosos
Nº de Idosos Acolhidos na Instituição abrangidos pelo presente Plano de Trabalho por

Grau de Dependência: 26 (vinte e seis) idosos

Condição ' " Descrição _ RDC 233/2005 ANVISA Número de Idosos
Grau de Dependência! Idosos independentes. mesmo que tSUreze)

requeiram uso de equipamentos de
eutoajude.

Grau de Dependência |! Idosos com dependência em até três 08(oito)
atividades de eutocuidedo para e vida

diária tais como: alimentação,
mobihdede, higiene, sem
comprometimento cognitivo ou com
aitereção cognitive controlada.

Grau de Dependência HI Idosos com dependência que requeiram 05 (cinco)
assistência em todas as atividades de

autocuidedo para a vida diária e ou com

comprometimento cognitivo.

Lista dos Idosos lnstitucionalizadosNº loosorA)
01 Adriano Lopes
02 Antonio Ribeiro dos Santos

03 Avergisto Martins Ferreira
04 Carlos Izidoro Canal
05 Celestino Francisco da Silva
06 Clotildes Machado de Oiiveira
07 David Cabrat de Souza

Rua ldalano Monteiro] nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 -— e—maíl: casadoàdosoeccgorangaªhotmail com
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Dam de Fimdação: lál/U'Ez'llllll - Desmembreui'ionto' II./11320111 — CNPJ N“ lH.353.4_78Jlllllll-56
RFK'rIS'X'Rl )S: ESTA“ 7“); REGIMEN'I'U INFERNO. Lm DE lÍE'lÍIDADE Pl'íBLJCA. MUNICIPAL N” 90650]; CMAS 55“ 002502: ALVARÁ DA
VHJILÁNCLK SANITÁRIA; AÍ,.VARÁ DU CORPO DE. BDÉVIEH'LERIJS. AU. ..ªl RA DF. HÍNCIUN AMEX!“ DA PME: CITRTÍDÉWS NEGA FIR'AS;
li.—XI.,ASCE'TE .,XNÍJAL, 1RR17 ANE ”M.., CNAS Nº TIMOÚDEOZBQDOB—Eã

08 Edite Marques da Silva
09 , Faustino Rodrigues Guedes
10 Francisco Pereira da Silva
11 Gabriel da Silva
12 Helena Maria Alves Feitosa
13 Isabel Alves dos Santos
14 Januário Evaristo Dias
15 José Evangelista Batista
16 1 José Feliciano Bahia
1? Joaé Olavo Paulo Oliveira
18 José Pereira Jardim
19 Juraci Ribeiro da Silva
20 Luiz Carlos Sonderhus
21 Manoel Barbosa
22 Maria Paixão Santos
23 Marli Bitencourt Henrique
24 Nanda Izidoro da Silva
25 Ocimar Martins Lisboa
26 Satil Vieira Cardoso

3 P(A-JU;
Rua Idalmo Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalES

Tel (27) 3755 1580 — e—mail: oasadoldosoecogorangaªhotmail.com
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Data dr: Fundação.“ Hi'lllllilm — Iksmcmbramcmo: ENGR/Elim - CNPJ 3314.3534'7tiriitmiag

RÍ'ÉGIS'IÍ'RCJS: IESTKÍ'Í 311)“. REGIMENTO XN'lTlRNii LEI DE EJTILIDADE PÚBLICA Mlª'NlÍ.ÍIP.-ªrt]_z "“ 90633011 CM.—ÁS N“ 0021112“. Al,.YARÁ DA

Vlfjíln—ÃNCLX SANITÁRIA: .»H..K';U?.Á DU (?(Íi'RPU DE BUMBMRUS. .»“tt,"l.n."tlª..ªg Dl: ["lÉNCIUÉ'Át-MNHCN i'U DA PLN-“".":Ã (JI'ÇR'HDÓES Ni“Í(i;-'t'l'W.-XS.

i3.-U,,.iLNCã'Íl'E ANUJUA, IRRF AN'l Raºul CNAS Nº 71010.0020232003-39.

VI -— OBJETIVO ESPECÍFICO l

Favo—recer a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência;

Assegurar ao idoso assistido, com absoluta prioridade: a efetivação do direito a vida, saude,

alimentação, cultura, iazer, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e

comunitária, preservando e assegurando, por ações próprias e outros meios, as

oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seus

aperfeiçoamentos morais, intelectuais, sociais e espirituais, sua dignidade como pessoa

humana e sujeito de direitos civis, politicos, individuais e sociais, garantidos na Constituição

Federal e na política nacional do idoso;

Promover acesso à rede socioassistencial aos demais órgãos de sistema de garantia de

Direitos e às demais políticas públicas e setoriais;

Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuario e o acesso a serviços

básicos, tais como: Bancos, Mercados, Farmacias e outros, conforme necessidade;

Propagar o respeito às diferenças e o convívio social, bem como fortalecer vínculos
familiares, dentre outros.

Vii —. PLANO DE METAS E AÇÓES

O presente Plano de Metas e Ações, tem como Meta a abrangência de lOOº/o (cem) do

público alvo com execução dos objetivos ora apresentados de forma a proporcionar bons

resultados quando da aplicação do Recurso oriundo do Fundo Estaduai de Assistência Social

— FEASlAlta Complexidade — Piso PAC l, tendo como Objeto a ser executado os seguintes

Custeios abaixo discriminados

if Custeio de Gastos com Pessoal, incluindoº. Vencimento (Salário); Adicionais

(insalubridade; Noturno e P'ericulosidade); Gratificações; 13º Salário; Férias e 1/3 de

Férias constitucional; Verbas Rescisórias (Saldo de Salário; iBº Saiario; Férias e 1/3

de Ferias proporcionais/integrais indenizáveis; Muita Rescisória); Encargos Patronais

(GPS; DARF; FGTS/SRF; PIS; lRRF).

«" Custeio de Materiais de Consumo, incidindo: Gêneros Alimentícios; Higienização;

Limpeza e Material de Expediente“

if Custeio de despesas com Água; Energia; Telefone.

Rue ldaiino Monteiro, nª 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalES
Tei: (27) 3755 “3580 — e—mail: cas—adoidosoecoporangaªhotmail.com
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finito de I-"uncktção: 34/03/2001 « [Esmemtmmemoz ill/0232001 — (__“ijifJ N' (H.3:i3.=i25/00t)t—So
REGIS'TRtÍJS' l'Í.S'I'.—YI'IÉT()'_ REGIMENTO INTI'ZRNU. [.E] DE UTILIDADE PirªBHCP-t MINÍC'IPAI. Nº 906%“; CMAS N“ 00302; .UA—ZARÁ DA
X'líilLÁNCL—X SANH'ÁRM'. ,ªtl,.'=".-»tlt.—'i DU CLÍIRPU Dl". RUMBEUHJS. .*XlA-ZVU—LT DIC lºl ªMÃÍitJW.-X?—.iL'Nl'U D:). Hit". (.“t-IR't'ttJÍZtES Nlitig't'l'll ÁS;

BALANCEFE 3le Trªil... !RRF .A'XNUAL. (“Ni-XS Nº 71£)10.00302362tJUB—39.

«' Custeio de despesas na prestação de serviços de Terceiros, Pessoa Física elou
Juridica.

A aquisição dos Materiais de Consumo e a prestação de serviço de Terceiros, será precedida

de Orçamentos conforme preceitua a Lei Federal de Licitações nº 8666/93, obedecendo em

especial, ao que dispõe seu Art. 116.

(um - VALOR Do RECURSO
[

0 Recurso oriundo do Fundo Estadual de Assistência Social — FEAS/Alta Complexidade —

Piso PAC !, será rep—assado atraves de Termo de Fomento e ser firmado entre a Casa do

idoso São Joaquim e Sant'Ana e o Município de Ecoporanga/ES, por intermédio da

Secretaria Municipal de Assistência Social no montante de R$ 159.600,00 (Cento e

Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos Reais) a ser repassado em 03 (três) parcelas no valor

de R$ 53.200,00 (Cinquenta e Três Mil e Duzentos Reais) cada.

ix —- PERIODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

() Objeto desta proposição, qual seja, “Custeio de Despesas Diversas” acima descritas,
deverá ser executado dentro do prazo de 12 (doze) meses, iniciando—se a contagem e partir

da competência Agosto do Exercicio de 2018 com data fim na competência Julho do
Exercício de 2019. Podendo ser prorrogado conforme ditames expressos no Termo de

Fomento e ser firmado.

)( —— CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

Ago—storia Setembrol18 Outubrol'ls I Novembroma DezembroMB Janeiro/19
R$ 53.200,00 R$ 53.200,00 R$ 53.200,00 ª xx xx xx
(Cinquenta e (Cinquenta e (Cinquenta e
Três Mil e Três Mil e Três Mil e
Duzentos Duzentos Duzentos
Reais) Reais) Reais)
Fevereiro”?! Marçol19 ) Abrill19 MaioHQ Junhoi19 Julho/19xx xx ; xx xx xx xx

Rua idalino Monteiro, nª 205 -— Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangaiES
Tel: (27) 3755 1580 — e—maii: casadoidososcoporangatâthotmail.com

WM



soo
CASA DO IDOSO sâo JOAQUIM E SANT'ANA &

Data do Fimdnção: Iªi/ÚZIZK'HJI — Desmoronamentº". 211032001 - CNPJ Nª (Jl-1.353.478/0lxll-56
REGISTROS: ESTATITrOz Riªzçrrn-ilaN'ro iNTERNU. LH DE LªTiLmADE PríiieroA Mt www.—m N“ eos,-m; CMAS Nº“ miam; .-u,.VAR.-'x OA
VierLANCIA SANYYÁRL—X: AME—WA Do CORPO DE emm—111203. Ariri-um DE. iiiÍNCiON;'XivllíN'l'() DA PMI-É.; (“ER"l'IDÓES Nr:.oA'rWAN;
ia.—u,.ANCETE ANUAL, IRRF ANUAL. CNAS Nº710i().!)UZl)23.-'2(Kl3-39,

xr - DECLARAÇÃO oo RESPONSÁVEL TECNICO &

Declaro para os devidos fins que o Plano de Trabalho apresentado será executado conforme

as normativas da Política de Assistência Social.

EcoporangaIES, 25 de Julho de 2018

Sônia Maria nano iooli ]
CRESS/ES nº 3650

l Xu _ DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO j

Na qualidade de Representante Legal da Organização da Sociedade Civil, Casa do idoso

São Joaquim e SentlAna de Ecoporanga/ES, declaro para os devidos fins junto a Prefeitura

Municipal de Ecoporanga/ES, sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou

situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou Entidade de

Administração Pública Federal, Estadual e Municipal que impeça a transferência de
Recursos oriundos de Dotações consignadas no Orçamento do Município na forma do

presente Plano de Trabalho.

Ecoporanga/ES, 25 de Julho de 2018

Antonio

”xm —- AFROVAÇAO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Aprova—se o Plano de Trabalho! o qual deve ser anexado ao Termo de Fomento assinado.

EcoporangalES, de de 2018

Representante Legali'Carimbo
Rua Idalina Monteiro. nª 205 -— Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES

Tel: (27) 3755 1580 — e-rnaii' casadmdosoecggorangaªhotmail.com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo Administrativo nº: 4283/2018

Requerente: Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana

PARECER TÉCNICO

Considerando o plano de trabalho apresentado pela entidade Casa do Idoso São

Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ÉS;

Considerando a aplicabilidade das disposições contidas na Lei n. 1301912014 e

suas alterações posteriores, que trata do novo regime jurídico incidente sobre a

formalização de parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade

civil;

Considerando a necessidade do Municipio de Ecoporanga-ES suprir atividades

concernentes a instituição de longa permanência para idosos

Considerando a impossibilidade. por ora, de tais atividades serem satisfatoriamente

adimplidas pelo poder público local, de oficio;

Considerando que em determinados casos, quando houver interesse público e

recíproco entre o poder público e organizações da sociedade civil -— definidas pelo

artigo 2? da Lei n. 13.019/2014. podem ser formalizados instrumentos de parceria

entre ambos para a consecução do objeto;

Considerando que, após análise acurada feita em âmbito local constatamos que
somente a entidade Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana exerce trabalhos

inerentes a Instituição de Longa Permanência para idosos;

Considerando que, nestes casos a Lei n. 13.019/2014 preceitua que, havendo

singularidade do objeto da parceria, ou apenas uma entidade capaz de cumprir com

o plano de trabalho, pode haver inexigibilidade do chamamento público pertinente;

RUA DOS OPERÁRIOS, Nº 343, CENTRO, ECOPORANGA/ES — CEP: 29850-000
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* ESTADO no ESPÍRITO SANTO“
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Passamos a apresentar as razões pelas quais entendemos relevante a formalização

de instrumento de parceria perante a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de

Ecoporanga—ES.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Segundo se retira do artigo 17, da Lei Federal n. 13.019l2014, pode a administração

pública formalizar em favor de entidades consideradas como de organizações da
sociedade civil, termo de fomento, distinguindo-se ambos pela iniciativa acerca do

projeto de trabalho, senão vejamos:

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração
pública para consecução de planos de trabalho propostos por
organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de
recursos financeiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015),

Neste interim, tendo em vista que, após análise acurada, observamos que apenas

uma entidade localizada no municipio de Ecoporanga-ES é capaz de cumprir com o

objeto proposto no piano de trabalho apresentado, deve—se recorrer ao comando
constante do artigo 31 do mesmo diploma, que dita:

Art. 31. Será considerado inexiglvel o chamamento público na
hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da
sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria
ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade
especifica, especialmente quando: (Redacao dada pela Lei nº 13.203,
de 20151:

! - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato
ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições
que utilizarão os recursos; (incluido pela Lei nº 13.204, de 2015)

ll - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade
civil que esteja autorizada em lei na quai seja identificada
expressamente a entidade benen'ciária, inclusive quando se tratar da
subvenção prevista no inciso ! do «8 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17
de mago de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (incluído pela Lei nº
13.204 de 20152

RUA DOS OPERÁRIOS, Nº 343, CENTRO, ECÓPORANGA/ES — CEP: 29850-000
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ESTADÓ DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Além do mais, e de se ressaltar que não se cogita da falta de interesse público na

presente parceria! eis que destinada ao cumprimento de finalidades ínsitas a

proteção e assistência moral e material a velhice necessitada, socorrendo-a.
asilando—a e provendo recursos ao seu bem estar. de modo a desenvolver condições

para a independência e o auto cuidado, incentivando o desenvolvimento da
capacidade para realização de atividades da vida diária.

DAS ANÁLISES NO PLANO DETRABALHO

Análise do Plano de Trabalho relativamente:

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria
adotada:

A proposta apresentada pela entidade apresenta todos os elementos pertinentes ao
Termo de Fomento e dão clareza na execução de trabalho, podendo ser
considerada esta apta e aprovada.

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em
mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei: A proposta analisada atende

ao principio da supremacia do interesse público, e está contida nas diretrizes das
atividades de interesse sociai que deverão ser atendidas pelo poder público

municipal ou por entidades membros da sociedade civil organizada.

c) da viabilidade de sua execução: O Plano de Trabalho apresentado demonstra
viabilidade de execução.

d) da verificação do cronograma de desembolso: O desembolso de recursos será

realizado em três parcelas, sendo que o periodo de execução será entre
Agosto/2018 e término em Julho/2019.

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a '
fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que
deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no

RUA DOS OPERÁRIOS, Nº 343, CENTRO, ECOPORANGA/ES —— CEP: 29850-000

E-MAIL: smasecoporanaaêãqmail.com] TEL.: (27) 3755-2948 (27) 3755—2932 Página 3



.wmv—m - ; ,,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO '»
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCÍA SOCIAL

cumprimento das metas e objetivos: A parceria será fiscalizada pela Comissão de

Acompanhamento e serão avaliados em suma o desenvolvimento das atividades

descritas no Plano de Trabalho. ..

DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

Da análise, concluímos que a execução da proposta é viável e o cronograma

previsto na proposta é adequado e permite uma fiscalização efetiva. Assim,
posteriormente a emissão do parecer jurídico pertinente, bem como de todo trâmite

necessário prescrito em lei, havendo as respectivas chancelas, sugerimos ao setor

competente empreender todas as cautelas necessárias para a formalização do
termo de fomento, consoante as disposições expressas em lei..

Sendo o que nos reserva o momento, externamos os protestos de estima e "
consideração.

Ecoporanga/ES 09 de Agosto de 2018.

ISOLDA DE FREITAS :. LLA FONTES NEVES
Assistente Social

RUA DOS OPERÁRIOS, Nº 343, CENTRO, ECOPORANGA/ES —- CEP: 29850—000

E—MAlL: smasecoporanqacôqmail.comz TEL.: (27) 3755—2948 (2 7) 3755-2932 Página 4



b

- ' ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo Administrativo nª: 4283í2018

Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

DESPA CHO ADMINIS TRA TI VO

0 presente processo tem por finalidade precipua a inexigibilidade de Chamamento

Público, objetivando a celebração de parceria com a Casa do Idoso São Joaquim e

Sant'Ana de Ecoporanga/ES, por meio de formalização de Termo de Fomento, para

consecução de finalidade de interesse Público e recíproco que envolve transferência

de recursos financeiros a referida Organização da Sociedade Civil (OSC).

Deste modo, solicitamos parecer jurídico sobre a possibilidade de Inexigibilidade de

realização do chamamento público nos termos do artigo 31 da lei 130190014 e

suas alterações posteriores e artigo 19 inciso I do Decreto Municipal 6.13112017.

Ecoporanga/ES 09 de Agosto de 2018.

L g,.

ADENIR FERRE LVA BOM JESUS
Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto de nº 6349/2018
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E—MAIL: smasecoporanaaiªqmoil.com] TEL.: (27) 3755—2948 (27) 3755-2932 Página 1



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

Procedimento Administrativo: 4283/2018

Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-ES.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO

PÚBLICO

ENTIDADE PROPONENTE: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA do

Municipio de Ecoporanga/ES. CNPJ nº 04353478/0001-56, situada à Rua Idalino

Monteiro, nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga/ES.

TIPO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de Recurso do Fundo Estadual de Assistência

Social —— FEAS/ALTA COMPLEXIDADE — Piso Pac I, referente ao ano de 201? e

2018 para custear os serviços do abrigo Institucional na modalidade de Instituição de

Longa Permanência para idosos com 60 anos ou mais, com objetivo de promover

através dos serviços de proteção social especial de alta complexidade à pessoa

idosa, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida inclusive nos âmbitos da
saúde e assistência fortalecendo os vínculos familiares a fim de contribuir para a

habitação e reabilitação das atividades da vida diária por meio da vigilância
socioassistêncial. proteção social, Defesa e Garantia dos Direitos, conforme Plano

de Trabalho

FUNDAMENTO LEGAL DA INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO:

Artigo 31 da lei 1301912014 e suas alterações posteriores e artigo 19, I do Decreto

Municipal nº 6131/2017.

JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO:

RUA DOS OPERÁRIOS, Nº 343, CENTRO, ECOPORANGA/ES «- CEP: 23850—000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

Trata-se da Única instituição desta natureza no Municipio de Ecoporanga/ES e na

região, que atualmente acolhe idosos naturais de Ecoporanga/ES.

É imprescindível enfatizar que a entidade possui larga experiência na realização do

objeto da parceria, pois, celebrou parcerias com o Município para consecução de

seus objetivos durante muitos anos, o que comprova sua capacidade técnica

operacional, sendo que através de Leis Municipais, fora autorizada a celebração de

convênios para o cumprimento dos objetivos da Entidade até então.

Portanto, considerando a inviabilidade de competição entre as organizações da

sociedade civil no presente caso, em razão da natureza singular do objeto da

parceria onde as metas somente podem ser atingidas pela Casa do Idoso São
Joaquim e Sant'Ana do Município de Ecoporanga, nos termos do art. 31 da lei
13019/2014 e Art. 19, ! do Decreto 6.131/2017, e inexigivel o chamamento público

para a celebração de termo de fomento para repasse de recursos à entidade.

Nestes termos apresentamos conscientemente um parecer favorável para a

celebração de Termo de Fomento com a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana,
com base no art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014, e suas alterações posteriores, e

no Art. 19, inciso i do Decreto Municipal nº 6.131. de 19 de Junho de 2017.

Conforme previsto no Plano de Trabalho que consta nos autos, o repasse do recurso

será em 3 parcelas de igual no valor mensal de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e

duzentos reais), conforme cronograma de desembolso, tendo como periodo de

execução de Agosto/2018 à Julho/2019.

Para execução do Termo de Fomento indicamos como fonte dos recursos para

custeamento da execução do objeto da referida parceria:

- VALOR DE R$ 79.800,00 (REFERENTE Ã REPASSE DO EXERCÍCIO DE 2017)

Conta Corrente: 27.388..230 * Banco do Banestes — 3399 — Superávit 2017.

RUA DOS OPERÁRIOS, Nº 343, CENTRO, ECOPORANGA/ES — CEP: 29850—000
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- VALOR DE R$ 79.800,00 (REFERENTE Ã REPASSE DO EXERCÍCIO DE 2018)

Conta Corrente: 27.388230 - Banco do Banestes 4399 -— Demais Recursos

destinados a Assistência Social - 2018.

Ressaitamos que o montante do repasse é no valor de R$ 159.600,00 (cento e

cinquenta e nove mil e seiscentos reais), que serão repassados em 3 parcelas
conforme descrito acima, sendo que 50% desse valor é referente ao ano de 2017.

Ecoporanga/ES, 16 de Agosto de 2018.

ADENIR FEMIâêªt-ZJA BOM JESUS
Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto de nº 6.349/2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO

Processo Administrativo nº: 4283/2018

Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-ES

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais,

considerando o que consta no Processo Administrativo nº 4283/2018, em
atendimento ao artigo 31, 13.019/2014 e artigo 19, I do Decreto Municipal nº

6131/2017, de 19 de Junho de 2017, RATIFICA e AUTORIZA a Inexigibilidade de

chamamento público, para formalização direta de Termo de Fomento entre o
MUNICiPlO DE ECOPORANGA » ES e a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

de Ecoporanga-ES, com objetivo de promover através dos serviços de proteção

social especial de alta complexidade à pessoa idosa, a autonomia e a melhoria da

qualidade de vida inclusive nos âmbitos da saúde e assistência fortalecendo os
vínculos familiares a fim de contribuir para a habitação e reabilitação das atividades

da vida diária por meio da vigilância socioassistêncial, proteção social, Defesa e

Garantia dos Direitos, conforme Plano de Trabalho, que foi devidamente aprovado

pela respectiva Secretaria Municipal de Assistência Social.

Recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.

Publique—se um Extrato de Justificativa, e após cinco dias ausente qualquer

impugnação, tome—se as providências para o Termo de Fomento.

Ecoporanga/ES, 10 de Agosto de 2018.

/
ELIAS DAL COL

Prefeito Municipal



' ESTADO DO ESPÍRITO SANTOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo Administrativo nº: 4283/2018

Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

HOMOLOGAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

A Secretaria Municipal de Assistência Social, neste ato representada pela Srª
ADENIR FERREIRA DA SILVA BOM JESUS, Secretária lnterina Municipal de

Assistência Social, RESOLVE HOMOLOGAR O PARECER TÉCNICO emitido por

integrante do núcleo técnico desta Secretaria que pronunciou-se de forma expressa

ao apreciar a documentação apresentada pela Entidade Casa do idoso São Joaquim

e Sat'Ana de Ecoporanga/ES, concluindo que a Organização de Sociedade Civil

respeitou os requisitos preestabelecidos na Lei nº. 13.01912014 e suas
alterações, ainda os termos contidos no Decreto de nº. 6.131l2017, estando a

Organização apta a firmar 0 TERMO DE FOMENTO com este Município, tendo por

objeto repasse de recurso à Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga/ES de valor recebido do Fundo Estadual de Assistência Social -— FEAS,

referente ao Piso PAC ! dos exercicios de 2017 e 2018 no vaior de R$ 159.600,00

(cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), destinado &: custeio do serviço

especializado para idosos, modalidade de instituição de Longa Permanência para

idosos, conforme plano de trabalho.

Publique-se.

Ecoporanga/ES, 10 de Agosto de 2018.

” >, º)
ADENIR FERREI ' LVA BOM JESUS
Secretária Interina Municipal de Assistência Social

Decreto de nº 6349/2018
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ESTADO DO ESPIRITO SANTOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo Administrativo nº: 4283/2018

Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

DES PA CHO ADMINIS TRA T! VO

Encaminhamos referido Processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

sugerindo a referida parceria.

Ecoporanga/ES 10 de Agosto de 2018.

»- ““ “Tx
ADENIR FERREI %A TLVA BOM JESUS

Secretária Municipal de Assistência. Social
Decreto de nº 6349/2018
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PREFEITURA MUNiClPAL DE

ECOPORANGA

Pesquisar...

Extrato dejustificativa de inexigibilidade de Chamamento Público para
Celebração de Termo de Fomento

A prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, divulga Extrato de justificativa de
Inexigibilidade de Chamamento Público para Celebração de Termo de Fomento,
que tem por objeto repasse de recurso à Casa do Idoso Sãojoaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga/ES.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31 da lei 13.019/2014, e suas alterações posteriores e
artigo 19 inciso I do Decreto Municipal nº 6.131/2017.

PARTES: Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES e Casa do Idoso São Joaquim e
Sant'Ana de Ecoporanga/ES.

OBJETO: Tem como objeto o repasse de recurso do Fundo Estadual de Assistência
Social « FEAS/ALTA COMPLEXIDADE -PISO PAC l, referente aos exercícios financeiros do
ano de 2017 e 2018 no valor total de R$159.600 (cento e cinquenta e nove mil e
seiscentos reais) que serão repassados em 3 parcelas, para custear os serviços da
Instituição Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES, Modalidade de
Instituição de longa Permanência Para Idosos.

VIGÉNCIA: vigerá entre o período 31 de Agosto de 2018 a 30 cleJulho de 2019.

jUSTlFICATlVA: Trata—se de transferência de recursos financeiros entre a Administração
Pública e a Casa do Idoso SãoJoaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES, para consecução
plano de trabalho nos Termos do artigo 31 da Lei 13.019/2014 suas alterações e artigo
19 inciso I do Decreto Municipal nº 6.131/2017 de Recurso recebido do Fundo Estadual
de Assistência Social - FEAS/ALTA COMPLEXIDADE — Piso Pac I referente ao exercício de

2017 e 2018 para custear os serviços da Instituição, com o objetivo de promover através

http:/iwwwecoporanga.esgovbr/noticia/lerlªl360951extrato-de—justificativa-de—inexigibilidade—deechamomento-publico-para-celebramo—de—iermo—.. .
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22/08/2018 Extrato de Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público para Celebração de Termo de Fomento - PREFEITURA MUNIC...

dos serviços de proteção social especial de alta complexidade à pessoa idosa, a
autonomia e a melhoria da qualidade de vida, garantindo a vigilância Socioassistencial,
proteção social, Defesa e Garantia dos Direitos da pessoa idosa.

PROCESSO: 4283/2018 5311557(ELlAS DAL'COL ª
Prefeito Municipal

ANEXOS:

EXTRATO DE JUSTIFlCATIVA DE lNEXlGIBILIDADE (16/08/2018)

HOMOLOGAÇÃO DE PARECER TÉCNICO (16/08/2018)

RATIFICAÇÃO E AUTORiZAÇÃO PREFEITO (16/08/2018)

Data de Publicação: quinta-feira, 16 de agosto de 2078

ACOMPANHE A PREFEITURANome Completo ]Ewnml JTelefone ]
ECOPORANGA—

HISTÓRIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$?
Assessoria Jurídica

Procedimento Administrativo: 4283/ 20 1 8

Requerente: Casa do Idoso São joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES

Á: Secretaria Municipal de Assistência Social

Segue Parecer jurídico em separado em 05 [cinco] íaudas.

Ecoporanga/ES, 09 de Agosto de 2018.

A. J,”?
“à " Wi!)

[AIANNA CARLA C: RDOSO QUEDEVEZ
Assessora ]urídical

' Decreto nº. 6074/2017; OAB/ES nº. 26.806.
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Processo Administrativo nº: 4283 / 2018
Requerente: Casa do idoso São joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-ES

EMENTA: LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E DECRETO
MUNICIPAL Nº 6.131/2017. TERMO DE FOMENTO.
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO. ANÁLISE
]URÍDICA EM TESE.

I - RELATÓRIO

Foi encaminhado a esta Assessoria jurídica, processo referente à proposta da Casa do

Idoso São loaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES, que envolve a transferência de

recursos financeiros através de Termo de Fomento, instrumento pelo qual são

formalizadas as parecerias para consecução de planos de trabalho, com o objetivo de

incentivar projetos ou atividades de interesse público e recíproco.

Acompanham o expediente: oficio solicitando parceria; cópia autenticada do
Estatuto; Cartão de CNP] da Entidade; Cópia da Ata de eleição e posse da diretoria

atual; Relatório de atividades do exercício anterior; Certidões negativas; Declaração

de Capacidade Técnica e Operacional; Declaração de Inadimplência; Leis de Utilidade

Pública; Declaração de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social; Plano

de Trabalho; Cópias dos Convênios e Leis Municipais autorizando repasse de

recursºs;

É o relatório.

II —- DA RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA

É válido trazer ao conhecimento que o Parecer apresentado pelas Assessorias

Jurídicas Municipais, são estritamente de caráter OPINATIVO e SUGESTIVO,

servindo como um norte as futuras decisões tomadas pelos Administradores

Públicos. Neste diapasão, os pareceres não possuem cunho vinculativo ou 1i

obrigacionista que determinem as decisões finais do Administrador. .“ &gt; &
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Da mesma forma, age 0 parecerista, que se atenta de forma objetiva e exclusiva

aos autos dos processos administrativos que lhe é sujeitado a análise, não

prevendo possiveis intenções ocultas ou duvidosas advindas de outras partes.

II — DO PARECER

Primeiramente, cabe consignar que a análise desta Assessoria, se atém, tão

somente, a questões relativas ao âmbito legal da matéria, não nos competindo,

portanto, nenhuma consideração a respeito das informações técnicas e
administrativas.

Em relação a estas, partiremos da premissa de que a autoridade competente

municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua

adequação às necessidades da administração, observando os requisitos

legalmente impostos, para a melhor consecução do interesse público.

Conforme a lei federal nº 13.019/2014 a administração pública para celebrar

parcerias com as entidades deve realizar chamamento público para selecionar as

organizações para execução do objeto.

O decreto municipal nº 6.131/2017, regulamenta no âmbito da Administração

Púbica Municipal o regime jurídico das parcerias instituídas pela lei nº

13.019/2014.

Nas referidas legislações estão previstas possibilidades para que o chamamento

público possa ser dispensado ou inexigível, entre elas no caso de inviabilidade de

competição entre as organizações, em razão da natureza singular do objeto do

plano de trabalho ou quando as metas só puderem ser atingidas por uma gf“,
entidade específica; nos termos do artigo 31, da lei 13 019/2014 e artigo 19,1 do»; ªs

1

;z/
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Decreto Municipal nº 6.131/2017.

Nessa situação, as propostas e respectivos planos de trabalhos serão elaborados e

apresentados pelas OSC, cabendo ao poder público, caso tenha interesse e

disponibilidade financeira, incentivar, estimular, encorajar, aquecer, isto é,

fomentar os serviços e atividades a serem desempenhadas pelas entidades

privadas sem fins lucrativos.

Adentrando a consulta em apreço, temos que o consulente solicita orientação à .

possibilidade de afastamento do chamamento público para formalização de

parceria entre a Administração Pública Municipal e a Casa do Idoso São Joaquim e

Sant'Ana de Ecoporanga-ES.

Portanto, considerando o conteúdo da consulta e da justificativa técnica que a

acompanha, passaremos a analise em tese da possibilidade de aplicação do artigo

31 da lei 13.019/2014 e artigo 19, I do Decreto Municipal nº 6.131/2017, que

tratam de Inexigibilidade de chamamento público, às parcerias.

III - DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Como já dito, a princípio o chamamento público é obrigatório para a celebração

de qualquer modalidade de parceria prevista na lei federal. nº 13.019/2014.

Todavia, referida lei traz algumas exceções em que o chamamento público será

inexigível.

Neste ponto, percebe-se que a consulta e a justificativa que a acompanham

buscam a não realização de chamamento público, pautado na inexigibilidade Visto

que a referida entidade realiza relevantes trabalhos em prol dos atendidos, sendo

inviável a competição neste caso em razão da natureza singular do objeto da
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Nº)

parceria, pois somente essa entidade realiza esses trabalhos no Município.

A respeito da justificativa elaborada pelo gestor para celebração da parceria,

alerta-se que não cabe ao órgão juridico adentrar ao mérito (oportunidade e

conveniência) de suas opções, exceto em casos de afronta a preceitos legais.

O papel do órgão jurídico é recomendar que tal justificativa seja a mais completa

possível, na hipótese de ela se revelar insuficiente, desproporcional ou
desarrazoada, de forma a não deixar margem para futuros questionamentos.

A referida Entidade é prevista para idosos que não dispõem de condições para

permanecer com a família, com vivência de situações de Violência e negligência,

em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou

rompidos.

Pode—se verificar de acordo com os documentos juntados ao processo que Casa do

idoso São ]oaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-ES possui larga experiência prévia na

realização do objeto da parceria, pois, celebrou parcerias com o Município para

consecução de seus objetivos durante muitos anos, o que comprova sua

capacidade técnica operacional, sendo que, fora autorizada a celebração de

convênios para o cumprimento dos objetivos da Entidade até então.

Observa-se também que referido repasse trata-se de Recurso Estadual destinado

alta complexidade —— Piso Pac 1 referente aos Exercícios de 2017 e 2018

acumulados em conta, e que é repassado pelo Estado aos Municípios que ofertam

esse tipo de serviço de modalidade de Acolhimento Institucional de Longa

Permanência para idosos.

O Município só recebe então esse recurso, quando informa que há entidade que

n'ª-x
%
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oferta este tipo de serviço, não podendo, portanto, a entidade ficar prejudicada

com deficiência em seus serviços por falta de recursos financeiros, pois o Recurso

de FEAS/Aita Complexidade -— Piso Pac 1 é destinado a garantia destes serviços.

Ill — CONCLUSÃO

Ante o exposto, o procedimento por inexigibilidade de chamamento público

cumpre as exigências legais, estando de acordo com o artigo 31 da lei

13.019/2014 e suas alterações e artigo 19, I do Decreto Municipal nº 6131/2017

de 19 de junho de 2017, pelo que OPINA esta assessoria jurídica pelo afastamento

da realização de chamamento público pela inviabilidade de competição.

SNL]. É o parecer.

Ecoporanga/ES, 09 de Agosto de 2018.

]AIANNA CARLA CA “OSO QU EDEVEZ
Assessora jurídica
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TERMO DE FOMENTO nº I2018

TERMO DE FOMENTO Nº ___/2018 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA, ESTADO DO ESPIRITO
SANTO E CASA DO LDOSO SÃO JOAQUIM E

CNPJ/MF sob o nº 27.1673 ' ,, '. apresentado por seu titular
Prefeito Municipal de Ecopora , . 1 COL, brasileiro, Separado' eline, Córrego do Cavaco,

..enhora Aparecida, Cep: 29850000,
* sob o nº 04353478/0001-45, neste ato

" ' IA DA SILVA FILHO, brasileiro, casado,

“ _ " fªrda pela SSP ES, inscrito no CPF/MF sob o nº
704. 7%? ' ,_ , ., denominados PARCEIROS e separadamenteMUNICI“? .. ' DA SOCIEDADE CIVIL- OSC, respectivamente
tendo em ª' e do Processo protocolado nº 4283/2018, de 25 de Julho
de 2018, res- ce _.nr 0 presente Termo, sujeitando- -se, no que couber aos
termos da Lei ' ai nº 13 019/2014, e suas alterações, mediante as cláusulas e
condições abaixo. ªtª

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

O presente Termo tem como objeto o Repasse de recurso do Fundo Estadual de
Assistência Social — FEAS/ALTA COMPLEXIDADE -— Piso Pac I, referente ao
Exercício Financeiro de 2017 e 2018, para custear os serviços especializados para
pessoas idosas da Instituição CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA DE
ECOPORANGA- ES, conforme piano de trabalho constante do processo nº
4283/2018, que passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse

Rua: SueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000
Telefone: (27)3 755 2900/ 3755 2915/3 755 1318
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
transcrito, para a execução do seguinte objeto: Custeio de gastos com Pessoal,
incluindo: Vencimento (salário); Adicionais (insalubridade; Noturno e Perlculosidade);
Gratificações; 13º Salário; Férias e 1/3 de Ferias Constitucional; Verbas Rescisórias,
Encargos Patronais (GPS, DARF, PIS, lNSS, FGTS/GRF e IRRF), água, luz,
telefone, material de consumo em geral (higiene, alimentação e limpeza), materiais
de expediente, Custeio de Serviços de Terceiros, Pessoa Física e/ou Juridica, 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 FlNAN ; ªos E DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: “ªª—ªªª ..
Os recursos financeiros para a execução ,, custeados
exclusivamente pelo MUNICÍPIO DE ecoa. - 98 em+ 3533.ado como fonte

Conta Corrente: 27388230 - Bº

VALOR DE R$ 79-ªª'ª'ó

CLÁUSULA Tê IRA ; DA LlBERAÇÃO Do RECURSO FINANCElRO:

A liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos na
CLAUSULA SEGUNDA, dar—se—á em 3 parcelas de igual valor de R$ 53.200,00
(cinquenta e três mil e duzentos reais) após a publicação do extrato deste.

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

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27l3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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PARÁGRAFO SEGUNDO — A OSC movimentará os recursos previstos nesta
cláusula em conta bancária especifica. vinculada ao presente Termo, assim
discriminada: BANCO DO BANESTES, Agência 0120 - Ecoporanga—ES, Conta
Corrente Nº 25.897.414.

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 saldos deste Termo, enq'“ enão utilizados, serão

menores que 30 (trinta) dias

PARÁGRAFO QUINTO— As receitªs financ

quarto, serão obrigatoriamente thadas a
exclusivamente, no seu objetoven .

. “ªsª. .
ito destãtãgjjermo e aplicadas,
' demonstrativo específico que

remanescentes inw das "receitas obtidas das aplicações
NICÍPIO, no prazo improrrogável de

remanescente e "*_*-»O tem até 60 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 NONO — O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará
automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivos, até o saneamento de
irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas
neste Termo, especiatmente quando:

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29350000
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a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;
b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o
inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações
estabelecidas neste Termo;
c) quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos
órgãos de controle interno ou externo.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÓES:

PARCEIROS se comprometem a:

l-— MUNICÍPIO:

a) transferir a OSC os recursos?? .eferentes" particin à,
“ "º“ " -alizar ôªªiªªcompanhamento, a

fiscalização e a avaliaçãº!; »
normas de controle interno é
o) exigir de OSC
decorrência do a_comu
d) apresentar à“ ' &
laudo ace

_bil ªdequado e manter atualizado controle sobre
» ª % prestações de contas apresentadas;
" adimplente no Sistema integrado de Planejamento,

as " o MUNICÍPlO DE ECOPORANGA-ES nas hipóteses
nº 13.019l2014 (alterada pela Lei nº 1320412015);

imprensa oficia MUNICÍPIO, no prazo iegal.

II - OSC:

a) disponibilizar os bens e/ou serviços correspondentes a sua contrapartida, se
for o caso, de acordo com as especificações previstas no piano de trabalho;
b) movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária específica.,
utilizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque

Rua15uelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29.850.000
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autorizada pelo Banco, somente se admitindo saques em espécie quando,
excepcional e justificadamente, restar inviável a utilização dos meios indicados;
c) utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo,
documentação idônea para comprovar os gastos respectivos;
d) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o
acompanhamento do responsável técnico indicado no Plano de Trabalho;
e) prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste
Termo;
f) apresentar relatório de execução fisico-financeir
realizado de objeto e a sua compatibilidade com

rmando o percentual
' , financeiro dos

» 'ade previstaneste Termo; '“
g) aplicar os recursos previstos neste

h) realizar cotação de preços, para aq
execução deste Termo, se :
economicidade e da eficiência; .

i) assumir por sua contatª? sccorreção monetária, bem cortª

deste Termo,
trabalho o-

, eio de pecúnia ou medidas compensatórias,
« es irregularmente aplicados;

l aos requisitos previstos no 311.33 da Lei Federal
' o de 30 (trinta) dias após a celebração deste

CLÁUSULA - * o ACOMPANHAMENTO, DA 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 realização
do seu objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Apresentada a prestação de Contas pela OSC,
ficaram a cargo da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação as

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29.850.000
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emissões dos relatórios acima descritos, que. por conseguinte, submeterão esses
relatórios a apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social para
deliberarem sobre a aprovação ou não da Prestação de Contas apresentada,

PARÁGRAFO SEGUNDO — Fica assegurado ao MUNICÍPIO o livre acesso de seus
técnicos devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a
todos os atos e fatos praticados. relacionados direta ou indiretamente a este Termo,

quando em missão fiscalizadora e/ou de auditoria.

execução deste Termo a cargo do MUNICÍPIO, serão exe , ' :». apelos servidores:
ELIENE ALVES RODRIGUES — Servidora e “ dª? “Aaªª/ente, de

provimento efetivo matricula nº 400282; &" ªª

, mpedimento ou desligamento
“ para realizar o acompanhamento, a

A

ª; _
ªâªes) efou Laudo(s) Técnico(a) elaborado(s)

izar o acompanhamento, a fiscalização e a

a) quando o pªgão incluir a aquisição de máquinas ou equipamentos mencionará
se foram instalados e se estão em efetivo funcionamento;
b) quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se
intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado fisico aferivel
posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos,
festas populares ou outros assemelhados; mencionará e apresentará evidências
dos meios empregados para a fiscalização e verificação da sua regular
execução, tais como registros fotográficos, videos, notícias publicadas na midia,

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29850000
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impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e
relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às unidades de
controle dos órgãos e entes repassadores de recursos à manutenção de um
plano de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.

PARÁGRAFO SEXTO— No caso de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento
com objeto intangível, diante da eventual indisponibilidade dos elementos previstos
na alinea “b” do PARÁGRAFO QUiNTO desta CLÁUSULA QUINTA, para a
verificação da execução do objeto e alcance dos fins praª?” s, o responsável pela

fiscalização poderá fazer uso de coleta e registro fo ] ' depoimentos de

decorrência deste '
após o recolhi

d) relat '
e) relação“? , pagaºiªttentos efetuados em razão deste Termo e respectivos
comprovantesâªª
f) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por
profissional responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade, contendo elementos que
permitam a adequada correlação entre os documentos de despesas e o plano de
trabalho;
9) conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente
especifica, cópia dos documentos comprobatórios da cotação de preços dos

Rua: SueionDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecopora nga—ES, CEP 23850000
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bens e serviços adquiridos, com demonstração a justificativa expressas da
opção utilizada;
h) relação de bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construídos com
recursos deste Termo;
i) comprovante do recolhimento do saldo de recursosa àconta corrente indicada
pelo MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Os comprovantes de pagamento referidos na alínea “e”
desta CLÁSULA SEXTA deverão estar ' '
documentos:

com os termos da contratação, com i
efetuou a conferência.;

gime celetista, a foiha de
pagamento e guias _ _ " - sociais (PIS, IRRF, FGTS eINSS), 'a» > ,»'_
d) nos paarne erviços, sujeitas ao pagamento do
Imposto S quer Na ureza (ISSQN) e disciplinadas pela Lei
Complemeã , & ' omprovantes de recolhimento do referidotributo. '

, informar as atividades desenvolvidas para o
cumpnment É " Ão comparativo das metas propostas com os resultados

como sua compáf idade com o montante financeiro dos recursos recebidos e
atendimento dos fins propostos.

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

PARÁGRAFO QUARTO - Quando o objeto for intangível, no todo ou em parte,
considerando—se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado fisico

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000
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aferível posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos,
festas populares ou outros assemelhados; o relatório de execução fisico-financeiro
deverá contemplar registros fotográficos, videos, notícias publicadas na midia,
impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de
atividades, dentre outros elementos.

PARÁGRAFO QUINTO - O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos,
referido nas alíneas “f" desta CLÁUSULA SEXTA incluirá, além dos recursos
municipais repassados, os rendimentos decorrentes aplicação no mercado
financeiro e os recursos relativos a contrapartida da OSC, . ,, omo as aplicações
dos recursos totais e os saldos porventura devoividgsà

PARÁGRAFO SEXTO - Transcorrido o p “_o previsto. _ ªiwa de
execução para cumprimento da(s) ' " -/ou “fas ºde eSÉ'ecução
correspondente ao montante dos rec ) ' ' ue tenha sido
apresentada a prestação de contas resp" .,
inadimplente no Sistema integradªs Plane] dade e Finanças do
Município de Ecoporanga- 'Es'a «« ª ª

parecer circunstan ' ª
e avaliação dl

abalho adicional e comprovada a execução das etapas e/ou
fases de execução anteriores com a devida prestação de contas.

PARÁGRAFO ÚNICO - A ampliação do objeto deste Termo será formalizada
mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA _. DA EXTINÇÃO DESTE TERMO:

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PARÁGRAFO PRSMEIRO — O presente Termo poderá ser resilido mediante
notificação escrita, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por
conveniência de qualquer dos PARCEIROS, hipótese em que a OSC fica obrigada a
restituir integralmente os recursos recebidos e não aplicados no objeto deste Termo,
acrescidos do valor correspondente às aplicações financeiras.

PARÁGRAFO SEGUNDO— o descumprimento de quê

Termo constitui causa para sua resolução espec almenseguintes situações: "
, das cláusulas deste

venncadas as

a) utilização dos recursos em desacordo co &

b) falta de apresentação de prestação '
prazos estabelecidos;

legais.

PARÁGRAFO TERCEI ªrescisão *

pela Lei nº 13.203Íàâa15.

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

Rua: SuelonDlas Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-“ES, CEP 29350000
Telefone: (27)3 755 2900! 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CLÁUSULA DÉCIMA _ DA VIGENCIA:

O prazo de vigência deste Termo será de I2018 à 2019 e
publicado extrato do presente Termo no Diário Oficial do MUNlCÍPIO, sendo que a
liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO dar-se-á em 3 parcelas de
igual valor, no qual o periodo acima descrito corresponde ao período estabelecido
para execução do objeto, acrescido de 15 (quinze) dias para apresentação da
prestação de contas mensal após o recolhimento dos recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO— O prazo previsto nesta cláu' _

mediante a formalização de Termo Aditivo desde. que
trabalho adicional

derá ser prorrogado

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo eve .

o não poderão ser alienados.
tia ou cedidos a terceiros sem prévia e

acerca da utilização dos bens. seu local de
'onamentol

pareceres acerc s relatórios previstos no PARÁGRAFO PRIMEIRO desta
CLÁUSULA DÉCIMÍ PRIMEIRA.

PARÁGRAFO TERCEIRO — Os bens definidos nesta cláusula serão revertidos ao
MUNICÍPIO ao final do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados a OSC,
observada a legislação pertinente, quando, após a consecução do objeto, forem
necessários para assegurar a continuidade da política pública correspondente.

Rua: SuelonDlas Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000
Telefone: (27)3 755 2900/ 3755 291513 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARÁGRAFO QUARTO «— Constatando—se o mau uso ou desvio de finalidade na

utilização dos bens definidos nesta Cláusula a qualquer tempo, estes serão
revertidos ao patrimônio do MUNICÍPIO, sem prejuízo da responsabilização Civil,
penal e administrativa da 080 e seus administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial
do MUNICÍPIO ou outro Jornal de Circulação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - no FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do MUNICÍPIO

ESÍRITO SANTO. como competente para » 'instrumento. * ' ª'

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES
ELIAS DAL'COL

PREFEITO MUNICIPAL

CASA DO IDOSO SÃO_JOAQUIM E SA
ANTONIO MARIA

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF/MF:

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29850000
Telefone: (2733 755 2900] 3755 2915/3 755 1318
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

Processo Administrativo nº: 4283/2018

Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

DESPA CH 0 ADMINIS TRA TIVO

Encaminhamos referido Processo a Assessoria Jurídica desta Secretaria para
análise e parecer a cerca da minuta de Termo de Fomento a ser celebrado entre o

Município de Ecoporanga e a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga/ES em obediência ao artigo 35, VI da lei 13.019/2014 e art. 3? do
Decreto municipal nº 6131/2017.

Ecoporanga/ES 22 de Agosto de 2018,

ADENIR FERRÃÁ SILVA BOM JESUS
Secretária Municipal Interina de Assistência Social

Decreto de nº 6.349I2018

RUA DOS OPERARIOS, Nº 343, CENTRO, ECOPORANGA/ES — CEP: 29850—000

E—MAIL: smasecoporanqaêquaH.com/ TEL.: (27) 3755—2948 (27) 3755—2932 Página 1
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
Assessoria Jurídica

Processo Administrativo nº: 4283/2018

Requerente: Casa do Idoso São ]oaquim e Sant'Ana de Ecoporanga] ES

Suscitante: Secretaria Municipal de Assistência Social

Á: Secretária Municipal de Assistência Social.

Segue Parecer jurídico em separado em 03 (duas) Eaudas.

Ecoporanga/ES, 22 de Agosto de 2018.

]AlANNAt &LAZR'ARDOSO QUEDEVEZ

Assessor hxurídicol

* Decreto nº. 6074/2017; OAB/ES nº. 26.806_
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ª?;âm ale %W, VD Ã- ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

Assessoria Juridica

Processo Administrativo nº: 4283 / 2018

Requerente: Casa do Idoso São joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES

Suscitante: Secretaria Municipal de Assistência Social

EMENTA: ANÁLISE'DE MINUTA DE TERMO DE FOMENTO.
POSSIBILIDADE ]URIDICA DE CELEBRAÇÃO.

1 - RELATÓRIO

Trata—se de processo administrativo encaminhado a esta assessoria jurídica em

cumprimento ao disposto no artigo 35, VI da lei 13.019/2014 e art. 37 do Decreto

municipal nº 6.131/2017 para análise e parecer a cerca de minuta de Termo de

Fomento a ser celebrado entre o Município de Ecoporanga e a Casa do idoso São

]oaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES.

Acompanham () expediente: oficio solicitando parceria; cópia autenticada do

Estatuto; Cartão de CNP] da Entidade; Cópia da Ata de eleição e posse da diretoria

atual; Relatório de atividades do exercício anterior; Certidões negativas; Declaração

de Capacidade Técnica e Operacional; Declaração de Inadimplência; Leis de Utilidade

Pública; Declaração de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social; Plano

de Trabalho; Cópias dos Convênios e Leis Municipais autorizando repasse de

recursos;

Registre—se de início, que o presente pronunciamento cinge-se à análise da
Minuta do Termo de Fomento. não cabendo a este consultivo fazer ponderações

aos atos praticados.

lmpende destacar. ademais, que se trata de pronunciamento restrito as questões

eminentemente jurídicas. Em relação aos aspectos de natureza técnica alheios a fl« &

seara jurídica, parte-se da premissa que os órgãos competentes para a sua 1“)11

x“; ;x

[><
&
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lo% & %W 52%- ESTADO oo ESPÍRITO SANTOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assessoria Juridica

apreciação detém os conhecimentos específicos necessários e os analisaram

adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos autos e

atuando em conformidade com suas atribuições.

É o relatório.

ll - FUNDAMENTOS ]URÍDICOS

As parcerias firmadas entre a administração pública e as organizações da
sociedade civil, são regidas pela lei nº 13.019/2014 alterada pela lei 13.204/2015,

o novo marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil — MROSC, () qual

fora regulamentado pelo Decreto Municipal nº 6.131/2017.

Nos termos da referida lei, a parceria é considerada um conjunto de direitos,

responsabilidades e obrigações advindas de uma relação jurídica formalmente

constituída, entre a administração pública e a organização da sociedade civil. O

inciso ill, do artigo 2º, prevê que o objeto desta relação jurídica é a consecução de

finalidades de interesse público e recíproco.

A pareceria firmada entre organizações da sociedade civil e a administração

pública, sob a égide da lei 13.019/2014, pode ocorrer por meio de três
instrumentos: termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação.

Os três instrumentos estão previstos no artigo lº do diploma legal e tem seus

conceitos expressamente indicados nos incisos Vil, VIII, VliI—A do art. 29. No

presente caso, verifica-se que o instrumento cabível é o Termo de Fomento.

Pela análise da minuta observa—se que esta apresenta a devida descrição do objeto

pactuado, obrigações das partes, valor total e cronograma de desembolso, a ,

descrição da vigência e as hipóteses de prorrogação, a obrigação de prestar contas “Nªa

ª.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assessoria Jurídica

com definição de forma, a forma de monitoramento e avaliação, a obrigatoriedade

de restituição dos recursos nos casos previstos em lei, dando clareza na execução

do trabalho.

[11 — CONCLUSÃO

Ante o exposto, tendo em vista que todos os elementos pertinentes ao Termo de

Fomento estão devidamente descritos, manifesta-se esta assessoria jurídica pela

APROVAÇÃO da minuta do Termo de Fomento.

S.M.]. É o parecer.

Ecoporanga/ES, 22 de Agosto de 2018.

[AIANN ARLA CARDOSO QUEDEVEZ
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, ' ESTADO DO ESPÍRITO SANTO“
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo Administrativo nº: 4283/2018

Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

DESPA CH 0 ADMINIS TRA TIVO

Tendo em vista a análise e parecer a cerca da minuta do Termo de Fomento e ser

celebrado entre o Município de Ecoporanga e a Casa do Idoso São Joaquim e

Sant'Ana apresentado pela Assessoria Juridica desta Secretaria, passaremos a
formalização do respectivo Termo de Fomento.

Ecoporanga/ES 22 de Agosto de 2018.

ADENIR FERR A SILVA BOM JESUS
Secretária Municipal Interina de Assistência Social

Decreto de nº 6349/2018

WMM—Mm
RUA DOS OPERARIOS, Nº 343, CENTRO, ECOPORANGA/ES — CEP: 29850-000

E—MAIL: smasecoporanaaãúamail.corn/ TEL.: (27) 3755—2948 (27) 3755-2932 Página 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE FOMENTO nº 002 12018

TERMO DE FOMENTO Nº 00212018 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, E CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E
SANT'ANA DE ECOPORANGAIES, NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019I2014
SUAS ALTERAÇÓES E DECRETO MUNICIPAL
Nº 6.13112017.

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA—ES, com sede na Rua Suelon Dias
Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga- -ES, CEP 29. 850 000 inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 27.167.31110001-04, 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/NIF sob o nº 478.812.757—15 e a CASA
DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA-ES, com sede na
Rua: ldalino Monteiro Nº 205, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, Cep: 29 850.000,
Ecoporanga— —ES, inscrita no CNPJIIVIF sob o nº 04353478I0001—45 neste ato
representada pelo Sr. ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO, brasileiro, casado,
Funcionário Público Municipal Efetivo no cargo de Escriturário, portador de carteira
de identidade de nº 453.249 expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº
704.79Z.557-87, em conjugto denominados PARCEIROS e separadamente
MUNICIPIO e ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, respectivamente,
tendo em vista o constante do Processo protocolado nº 4283/2018, de 25 de Julho
de 2018, resolvem celebrar o presente Termo, sujeitando-se, no que couber aos
termos da Lei Federal nº 13.019/2014, e suas alterações, mediante as cláusulas e
condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

O presente Termo tem como objeto o Repasse de recurso do Fundo Estadual de
Assistência Social — FEASIALTA COMPLEXIDADE -— Piso Pac l, referente ao
Exercício Financeiro de 2017 e 2018, para custear os serviços especializados para
pessoas idosas da Instituição CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA DE
ECOPORANGA-ES, conforme plano de trabalho constante do processo nº
4283/2018 que passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse

Rua: SuelonDias Mendonça Nº 20 Bairro Centro, Ecoporanga —,ES CEP 29. 850.000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

transcrito, para a execução do seguinte objeto: Custeio de gastos com Pessoal,
incluindo: Vencimento (salário); Adicionais (insalubridade; Noturno e Periculosidade);
Gratificações; taº Salário; Férias e 1/3 de Ferias Constitucional; Verbas Rescisórias,
Encargos Patronais (GPS, DARF, PlS, INSS, FGTS/GRF e IRRF), água, luz,
telefone, material de consumo em geral (higiene. alimentação e limpeza). materiais
de expediente, Custeio de Serviços de Terceiros, Pessoa Física elou Jurídica, bem
como outras despesas de manutenção necessárias ao pleno atendimento dos
usuários da Casa do Idoso São Joaquim e SantªAna 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 ECOPORANGA-ES e a OSC utilizados em
estrita conformidade com o plano de trabalho. sendo que será utilizado como fonte
dos recursos para custeamento da execução do objeto da referida parceria:

VALOR DE R$ 79.800,00 (REFERENTE A REPASSE DO EXERCÍCIO DE 2017)

Conta Corrente: 27.388.230 - Banco do Banestes - 3399 - Superávit 2017.

VALOR DE R$ 79.800,00 (REFERENTE A REPASSE DO EXERCÍCIO DE 2018)

Conta Corrente: 27.388230 - Banco do Banestes 4399 — Demais Recursos
destinados a Assistência Social - 2018.

VALOR TOTAL DO RECURSO OBJETO DA PARCERIA: R$ 159.600,00 (cento e

cinquenta e nove mil e seiscentos reais)

CLÁUSULA TERCEIRA — DA LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO:

A liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos na
CLÁUSULA SEGUNDA, dar-se—á em 3 parcelas de igual valor de R$ 53.200,00
(cinquenta e três mil e duzentos reais) após a publicação do extrato deste.

PARAGRAFO PRIMEIRO —- É vedada a realização de qualquer atividade prevista no
Plano de Trabalho antes do inicio do repasse dos recursos financeiros, bem como o

cus/tªb de gastos que tenham sido gerados antes do início da vigência deste Termo.,;
,.

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29850000 ,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARAGRAFO SEGUNDO - A OSC movimentará os recursos previstos nesta
cláusula em conta bancária especifica, vinculada ao presente Termo, assim
discriminada: BANCO DO BANESTES, Agência 0120 - Ecoporanga—ES, Conta
Corrente Nº 25391414.

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

PARÁGRAFO QUARTO —- Os saldos deste Termo, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira
oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo
de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em
títulos da divida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos
menores que 30 (trinta) dias.

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

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

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

PARÁGRAFO SÉTIMO —— Apresentada a ultima prestação de contas, referente ao
repasse da ultima parcela, caso exista saldo remanescente, a OSC tem até 30 dias
antes de finalizar o exercício financeiro do ano referente ao repasse do recurso,
para pedir a reprogramação do saldo remanescente para o próximo ano.

PARÁGRAFO OITAVO — Ao finai da vigência deste Termo, caso exista saldo
remanescente, a OSC tem até 60 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 NONO —— O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará
automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivos, até o saneamento da
irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas
neste Termo, especialmente quando:

)(]

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro. Ecoporanga—ES, CEP 29850000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;
b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o
inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações
estabelecidas neste Termo;
o) 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:

| - 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;
c) 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 o 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 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES nas hipóteses
previstas na Lei federal nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 1320412015);
9) proceder à publicação resumida deste Termo e de seus aditamentos na
imprensa oficial do MUNtCiPIO, no prazo legal.

ll — OSC:

a) disponibilizar os bens e/ou serviços correspondentes a sua contrapartida, se
for o caso, de acordo com as especificações previstas no plano de trabalho;
b) movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária especifica,

bªtizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29350000f :27375 , 3 1 3755131 "
“+?" Tele one ( ) 52900/ 755 29 5/ 8 %

“swf



“aª
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
autorizada pelo Banco, somente se admitindo saques em espécie quando,
excepcional e justificadamente, restar inviável a utilização dos meios indicados;
c) utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo,
documentação idônea para comprovar os gastos respectivos;
d) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o
acompanhamento do responsável técnico indicado no Plano de Trabalho;
e) prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste
Termo;
f) apresentar relatório de execução fisico-financeiro, informando o percentual
realizado do objeto e a sua compatibilidade com montante financeiro dos
recursos recebidos e atendimento dos fins prºpostos, na periodicidade prevista
neste Termo;
9) aplicar os recursos previstos neste Termo, inclusive o rendimento auferidos,
exclusivamente na execução do objeto deste Termo;
h) realizar cotação de preços, para aquisição de bens e serviços necessários à
execução deste Termo, sempre em conformidade com os principios da
economicidade e da eficiência;
i) assumir por sua conta e risco as despesas referentes às multas, juros ou
correção monetária, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos;
]) assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos tributários,
trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto
deste Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de
trabalho com 0 MUNICÍPIO;
k) ressarcir ao MUNICÍPIO, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias,
eventuais saldos apurados elou 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 após a celebração deste
Termo, caso não o tenha feito.

CLÁUSULA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO, DA 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 realização
do seu objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO— Apresentada a prestação de Contas pela osc,
ficaram a cargo da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação as
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO“ DO ESPIRITO SANTO

emissões dos relatórios acima descritos, que, por conseguinte, submeterão 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 MUNICÍPIO o livre acesso de seus
técnicos devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a
todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Termo,
quando em missão fiscalizadora e/ou de auditoria.

PARAGRAFO 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, matrícula nº 404251; RAFAELLA CRISTINE PEREIRA SILVA —
Servidora nomeada no cargo de Coordenador Social, 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, matrícula 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, deverá ser imediatamente
designado substituto, mediante registro em apostila.

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

a) quando o objeto incluir a aquisição de máquinas ou equipamentos mencionará
se foram instalados e se estão em efetivo funcionamento;
b) quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se
intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado fisico aferível
posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos,
festas popuiares ou outros assemelhados; mencionará e apresentara evidências
dos meios empregados para a fiscalização e verificação da sua regular

execução tais como registros fotográficos videos, notícias publicadas na mídia,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e
relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às unidades de
controle dos órgãos e entes repassadores de recursos à manutenção de um
plano de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.

PARÁGRAFO SEXTO -— No caso de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento

com objeto intangível, diante da eventual indisponibilidade dos elementos previstos
na alínea "b" do PARÁGRAFO QUINTO desta CLÁUSULA QUENTA, para a
verificação da execução do objeto e alcance dos fins propostos, o responsável pela
fiscalização poderá fazer uso de coleta e registro formal de depoimentos de
autoridades locais ou de representantes da sociedade civil organizada, devidamente
identificados por nome, endereço, números do CPF e RG, além de outros
instrumentos probatórios que considere pertinentes.

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

CLÁUSULA SEXTA _- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A OSC deverá encaminhar ao MUNICÍPIO prestações de contas dos recursos em
decorrência deste termo, mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias de cada mês,
após o recolhimento dos recursos, acompanhada dos seguintes documentos:

a) ofício de encaminhamento;
b) cópia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da
respectiva publicação no Diário Oficial do MUNICÍPIO;
o) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade
competente do órgão do MUNICÍPIO responsável pelo repasse de recursos;
d) relatorio de execução do objeto da parceria;
e) relação dos pagamentos efetuados em razão deste Termo e respectivos
comprovantes;
f) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por
profissional responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade, contendo elementos que
permitam a adequada correlação entre os documentos de despesas e o plano de
trabalho;
9) conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente

espeícjfica cópia dos documentos comprobatórios da cotação de preços dos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

bens e serviços adquiridos, com demonstração e justificativa expressas da
opção utilizada:
h) relação de bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construídos com
recursos deste Termo;
i) comprovante do recolhimento do saldo de recursos à conta corrente indicada
pelo MUNICÍPIO.

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

a) nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons fiscais das aquisições
de bens de consumo ou permanentes e de serviços, devidamente atestados ou
certificados pela unidade competente quanto a conformidade do item recebido
com os termos da contratação, com identificação do responsável e data em que
efetuou a conferência;
b) nos pagamentos a trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, recibos com
a sua identificação e cópias do RG e CPF, alem da indicação do endereço de
sua residência e número de telefone para contato;
c) nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de
pagamento e guias de recolhimento dos encargos sociais (PIS, IRRF, FGTS e
INSS);

d) nos pagamentos de prestações de serviços, sujeitas ao pagamento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (lSSQN) e disciplinadas pela Lei
Complementar nº 116/2003, os comprovantes de recolhimento do referido
tributo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O relatório de execução referido na alínea “d” desta
CLÁUSULA SEXTA deverá informar as atividades desenvolvidas para o
cumprimento do 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 TERCEIRO - Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas
ou equipamentos, o relatório de execução devera mencionar se foram instalados e
se estão em efetivo funcionamento.

PARÁGRAFO QUARTO - Quando o objeto for intangível, no todo ou em parte,
considera "plo-se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado fisico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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aferivel posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos,
festas populares ou outros assemelhados; o relatório de execução fisico-financeiro
deverá contemplar registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na midia,
impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de
atividades, dentre outros elementos.

PARÁGRAFO QUINTO — O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos,
referido nas alíneas “f" 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 apticações
dos recursos totais e os saldos porventura devolvidos.

PARÁGRAFO SEXTO - Transcorrido o período previsto no cronograma de
execução para cumprimento da(s) etapas(s) elou fase(s) de execução
correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sido
apresentada a prestação de contas respectiva, a OSC será registrada como
inadimplente no Sistema integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do
Municipio de Ecoporanga—ES.

PARÁGRAFO SÉTIMO -— 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
parecer circunstanciado do servidor responsável pelo acompanhamento, fiscalização
e avaliação da execução deste Termo, que se submeterá a homologação pelo
Conselho Municipalde Assistência Social.

PARÁGRAFO OITAVO -— 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 ampliação, desde que
aprovado plano de trabalho adicional e comprovada a execução das etapas elou
fases de execução anteriores com a devida prestação de contas.

PARÁGRAFO ÚNICO - A ampliação do objeto deste Termo será formalizada
mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA — DA EXTINÇÃO DESTE TERMO: 663/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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A extinção deste Termo se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas
demais hipóteses previstas parágrafos seguintes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O presente Termo poderá ser resilido mediante
notificação escrita, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por
conveniência de qualquer dos PARCEIROS, hipótese em que a OSC fica obrigada a
restituir integralmente os recursos recebidos e não aplicados no objeto deste Termo,
acrescidos do valor correspondente às aplicações financeiras.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O descumprimento de qualquer das cláusulas deste
Termo constitui causa para sua resolução, especialmente quando verificadas as
seguintes situações:

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

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO — A nulidade deste Termo poderá acarretar a sua
rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO — Extinto o presente Termo, os recursos financeiros ainda
não aplicados na sua execução serão devolvidos ao MUNICÍPIO na forma do
disposto no PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA TERCEIRA, sem prejuízo da
necessária prestação de contas

CLÁUSULA NONA — DA RESPONSABILIDADE DA OSC:

A OSC e responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e
de pessoal, nos termos do art. 42, XIX e XX, Lei federal nº 13.019/2014. alterada
pela Lei nº 13.204/2015.

PARÁGRAFO ÚNICO — É de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução
do objeto previsto neste Termo, não implicando responsabilidade solidária ou
subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido
pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORAN GA
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CLÁUSULA DÉCIMA -— DA VIGENCIA:

O prazo de vigência deste Termo será de 31 de Agosto de 2018 à 30 de Julho
2019 e publicado extrato do presente Termo no Diário Oficial do MUNICÍPIO, sendo
que a liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO dar-se-á em 3
parcelas de igual valor, no qual o período acima descrito corresponde ao período
estabelecido para execução do objeto, acrescido de 15 (quinze) dias para
apresentação da prestação de contas mensal após o recolhimento dos recursos.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo eventual atraso por parte do MUNICÍPIO na
liberação dos recursos previstos na CLÁUSULA TERCEIRA, tendo em vista o
cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho, os PARCEIROS
desde já anuem quanto à prorrogação automática deste Termo, por período idêntico
àquele pertinente ao atraso, o que deverá ser registrado por meio de apostila.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DOS BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS:

Os bens eventualmente adquiridos pela OSC com recursos financeiros custeados
pelo MUNICÍPIO com vistas à execução deste Termo não poderão ser alienados,
locados, emprestados, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e
expressa autorização do MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas
em outras cláusulas deste Termo, a OSC deverá apresentar, durante todo o prazo
deste Termo, relatórios semestrais acerca da utilização dos bens, seu local de
instalação e seu estado de funcionamento.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os bens definidos nesta cláusula serão revertidos ao
MUNICÍPIO ao final do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados à OSC,
observada a legislação pertinente, quando, após a consecução do objeto, forem
necessários para assegurar a continuidade da política pública correspondente.
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PARÁGRAFO QUARTO — Constatando-se o mau uso ou desvio de finaiidade na
utilização dos bens definidos nesta cláusula a qualquer tempo. estes serão
revertidos ao patrimônio do MUNICÍPIO, sem prejuízo da responsabilizaçâo civil,
penal e administrativa da OSC e seus administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial
do MUNICÍPIO ou outro Jornal de Circulação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

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

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

Ecoporanga-ES, 22 de Agosto de 2018.,/ (g/
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Q/
MUNICÍPIO DE COPORANGA-ES

ELIAS DAL COL

ORGANIZ ÃG“ A SOCIEDADE CIVIL
CASA DO IDOSO SÃQJOAQUI E SANT'ANA DE ECOPORANGAIES

ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO
PRESIDENTE
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23/0842018 RESUMO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA — ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ECOPORANGA Pesquisar...

RESUMO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

A prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, Celebra Termo de Fomento com a Entidade Casa
do Idoso São Joaquim & Sant'Ana de Ecoporanga/ES, FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31 da lei
1301912014, e suas alterações posteriores e artigo 19 inciso I do Decreto Municipal nº
6.131/2017.

PARTES: Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES e Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga/ES.

OBJETO: Tem como objeto o repasse de recurso do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEASIAL'I'A COMPLEXIDADE —PISO PAC !, referente aos exercícios financeiros do ano de
2017 e 2018 no ualoar total de R$159.6DD (cento e cinquenta e nove mil e seiSCentos reais)
que serão repassados em 3 parcelas, para custear os serviços da Instituição Casa do Idoso
Sãojoaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES. Modalidade de Instituição de longa Permanência
Para idosos.

VIGENCIA: vigerá entre o período 31 de Agosto de 2018 à 30 de Julho de 2019.

]USTIFICATIVA: Trata-se de transferência de recursos financeiros entre a Administração
Pública e a Casa do Idoso São joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES, para consecução plano
de trabalho nos Termos do artigo 31 da Lel 13,019í2014 suas alterações e artigo 19 Inciso !
do Decreto Municipai nº 6131/2017 de Recurso recebido do Fundo Estadual de Assistência
Sociai - FEASIALTA COMPLEXlDADE - Piso Pac | referente ao exercício de 2017 e 2018 para

custear os serviços da Instituição, com o objetivo de promover através dos serviços de
proteção social especial de alta complexidade %: pessoa idosa, a autonomia e a melhoria da
qualidade de vida, garantindo a vigilância Socioassistencial, proteção social, Defesa e
Garantia dos Direitos da pessoa Idosa.

PROCESSO: 4283I201B

ELIAS DAL'COL

Prefeito Municipal

ANEXO

CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOM ENTO (22/53/2018)

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Ecoporanga - ASCOM—PME

Data de Publicação; quarta—feira. .?2 de agosto de 2018

ACOMPANHE A íN—orne Completo lí E-mail ]PREFElTURA ,
[ Telefone ” (“fªtiª “Afi ia.—W ]

LINKS ÚTEIS

ECOPDRANGW GALERIA oe FOTOS E vioso; E-SlC—
HISTORIA

htip:iimiw.ecoporanga.es.gov.or/noticiaflerl1361ozlresumo-de-celebraoao-de—termo-cle—fomento
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2310812018 RESUMO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO - PREFEiTURA MUNICEPAL DE ECOPORANGA - ES

SÍMBOLOS MUNICIPAES SOLICITAÇÃO DE
PONTOS TURÍSTICOS SERVIÇDSv INFORMAÇAO
FERIADOS DFICWS SERViÇOS ONLINE DENÚNCIA 'x'ISS/BANCARIO ELOOIO. RECLAMAÇÃO OU LO

WSTITUCIDNAL— NOTA FISCAL ELETRONICA SUGESTÃO X
ESTRUTURA CONSULTAR PRDTOCDLÚ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Gabinete do Prefeito

Processo nº. 4283/2018

Ao Setor de Contabilidade

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Encaminhe ao Setor Contábil para que proceda () empenho.

Ecoporanga/ES, 22 de Agosto de 2018.

EUA AL” COL
Prefeito Municipal

Mendonça, nº 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP: 29.850—000.Rua Suelon Dias
Telefone: (27) 3755-2915



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

' ESTADO DO esmiuro SANTO
27.167.311/0001w04
NOTA DE EMPENHO Nº 0002590/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução
orçamentária nos termos da legislação vigente, determina

' que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir

Exercicio : 2018
Ficha : 00003 IO

Tipo: Global
Data : 22/08/2018

. Processo : 0004283/2018 Valor : 79.800,00
especrncada.& r .)/ Orgâu I II) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N

Umdnde ºrçamentária : Dm - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assislência Social

Subl'unçãu '. Z-II - Assislêncm ao Idoso

Programa . 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Prºjetº/AliVldªdª : 2.090 — Apoio Financeiro 3 Casa do Idoso
íãlcmenlu de Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÓES SOCIAIS

K IªonIc du RUCLH'SU : 33990000 » DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL ]
( Favorecido 13705 - CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT ANA. CNPJ/CPF :04.353.478/0001—56 N

Bnirrii : NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade :ECOPORANGA
unam-ç" :R RUA IDALINO MONTEIRO UF :Estado do Espirito Santo

& 'I'eiefune “um?/37551580 Celular: PIS PASEP : )
"- Ilistúricu : Empenho rel'breme 'I'ermo de Fomento tendo como objeto a Repasse de recurso do Fundo Estadual de Assistência Social — FEAS/AL'I'A «I

COMPLEXIDADE — PI.-io Pac I - referente ao exercicio de 20 I 7 & 20I8, para custear serviços especializados destinados às pessoas idosas da
referida instituição, mas rei-mos da Lei Federal 13.019/2014 :: Dr.-crew Municipal nº 6.131”? e processo 4283/18. Superávit IInanceiro da
conta 21388230.& .)

Subeiemento: 33504300000 — SUBVENÇOES SOCIAIS

S:!Idn Anleriur ' 79.800,00 Despesa Empenhada 79.800,00 Saldu Disponivel 0.00
Iselenlu i: now: mil oilucemus reais)

Dispensa/l"exigibilidade : 90 - LEGISLACAO ESPECIFICAIPESSO/ Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

c o N v I: N | 0
Númem/Mru : 0000002/2018

Centro de CustoL'i'niign Nmnu Valor
_ 8% CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM F. SANT ANA. 79.300,00

'I'olul “300.00
LANÇAMENTOSN" Denim | Valor Crédito | Valor

"_ Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes
() 1 522920101000 — EMISSAO DE. EMFENHOS 79 800,00 022130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 79.800,00
O I 522110000000 « CREDITO DISPONIVEL 7080000 022920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR 7900000
C 1 821110100000 — RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER 79.500,00 021120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE 79 800,00
C 1 822110101000 — PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN 79.000,00 522110102000 — PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN 7930000

Local/Data/Assinatu ras

ECOPÚRANGA, 22 de agosto de 2018

ELIAS DAI COI. DIICIIEI'IE Apa cida Neves Samos
PREFEITO MUNICIPAL CHEF CONTÁBIL

IMPRESSÃO, Pºliana Dalmasqum Aveia!

] gi; ], ( 'Wr.:,-I1.'Ilr.'crdir I'II/iluu Ifhffrrimrxr [X]” K&l. I'ruzluçôex Ju Sra/[Imre .! III)./Ilºnge. [ ql /



( PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA _ ““
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA kºESTADO DO ESPzRITO SANTO kº_. , 27.167,311/0001-04 &,

3-0. , . NOTA DE EMPENHO Nº 0002591/2018 )
O ordenador da Despesa, para efeito de execução xercício : 2018 Tipo: Global &
orçamentária nos termos da legislação vigente, determina Ficha : 0000310 Data : 22/08/2018

grifezââãnlmnhada, neste exercício, & Importância a seguir Processo : 0004283/20l8 Valor: 79300300& . 1
/ Organ 1 1 II) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL N

l_ínidmlc Orçamentária : 00! — SECRETARIA MUNICIPAL. DE ASSIS'I'ÉNCIA SOCIAL

Func—au : (38 - Assislência Social

Suhl'unçáu . 24! « Assis;!ência au Idusn

ngmma:MEG—PROTEÇÃOSOCVH_BÁ$CA
IªrqicmWividadc , 2.090 - Apow Financeiro & Casa do [0059

IfiIcmenm de Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÓES SOCIAIS

& Fuma de Recurso ; l3990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL ]
I-"zlvm'ccidu : 3705 — CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANTANA. CNPJ/CPF :04.353.47810001 -56 N

Bnirro : NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade :ECOPORANGA
Endereço : R RUA IDALINO MONTEIRO UF :Estado dº Espirito Santo

& 'l'ulufonc lv“ixu:2737551580 Celular: PIS PASEP : )
Histórico : Empenho referente Termo de'Fomento lendo como objcm a Repasse de recurso do Fundo Estadual de Assistência SociaI - FEAS/AIJ'A O

COMPLEXIDADE — Piso Pac [ - referente ao exercicio de 2018, para custear serviços especializados destinadas às pessoas Idosas da referida
instituição. nos Len—nus. da Lei Feáeral HOW/2014 (: Decreto Municipal nº 6. I3I/l7 & process-:) 4283/18. Rcc. FMASE coma 27388230,& )

Hubelcmcnm: 33504300000 - SIJBVENÇOES SOCIAIS

Saldo Amcrinr 89.574,42 ' Despesa Empenhada 79.800,00 Saldo Disponivel 9.774.41
(setenta e num: mil (JHUCCIIIOS runis )

Dispensa/IInexigibilidade : 99 - I,.E-IGISLAÇAC) ESPECIFICMPESSOF Número Prue. Dispensa/lnexigibilidade :

CONVÉNIO
Munn-UMM: : 000000272018

(."enlro de Custo

L'I'uhgu Nnme . Vale:
8% ("ASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E. SANT ANA , 7080000

Total 79.800,00
LANÇAMENTOS.v- Déhiw | VnIm Crédito | Valor

Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes
O 1 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS 79.800,00 622130100000 « CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 79.300,00
O I 622110000000 « CRÉDITO DISPONÍVEL 79.000,00 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR 79.800,00
C I 021110100000 — RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER 79.500,00 021120100000 — DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 7950000
C 1 822110101000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN 7080000 “822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN 79.800,00

LocalfData/Assinaturas

ECOPORANGA, 22 de agosto de 20 I 8

mms DAI. COL DIIcllene Animada Nçves SamosPREFEITO MUNICIPAL CHEFE CONTABIL

iMPRESSÃO: Poliana Delmasquiu Amim

IerAI. ( hmmm/Music .“lihhc'u Mun-filma: [S] Pagu .” :!“ [fâ-!, I'rmluçm'x dr: .ªu/henry !.HM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ,“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTOA xºxo

SECRETARIA MWICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL %

Processo: 428312018

Empenho: 0002590I18
Empenho: 0002590I18

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Informo que o seguinte processo refere—se ao firmamento do Termo de
Fomento entre o Município de Ecoporanga/ES e a entidade Casa do Idoso São

Jºaquim e SantªAna, conforme documentos comprobatórios. Assim, atestamos

& realização da despesa, referente à primeira parcela no valor de R$ 53.200,00

(cinquenta e três mit e duzentos reais) e encaminhamos para o setor Finanças

para as devidas providências.

Nestes Termos

P. Deferimento.

Ecoporanga-ES, 30 de Agosto de 2018.

/x 'nv T:" ""“fo- 3. 'ADENIR FERREIR. A SILVA BOM JESUS
Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto de nº 6349/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

« PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA aºu.“ ESPIRITO SANTO gw. 27.167.31'l/0001-04
, *- “ªi?—"“'; 3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0003524/2018 "&
ALOR BRUTO: 53.200,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 53.200,00N

Exercício : 2018 Tipo: GIobaI
O ordenador da despesa para efeito da execução Empenho: 0002590/20! 3. . . Data : 31/08/2018
orçamentária, nos termos da legislação Vigente,_ _ _ , . , _ Ficha : 00003 I 0 Data Venc.: 3 1/08/2018

determina que seja Ilquldada a despesa aqm classnficada. Processa: 0004283/2018

&

(' Órgão : | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL W
Unidade Orçmnenlària : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função ; 08 - Assistência Social

Subl'unçãu ' 241 — Assistênciaiao Idoso _
Programa : 0026 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Projeto/Atividade : 2.090 - Apoio Financeiro à Casa do Idoso
Elemento de Despesa : 33504300000 - SUBVENÇOES SOCIAIS

& Fonte de Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL )
' Favorecido : 3705 - CASA DO IDOSO sÃo JOAQUIM E SANT ANA, CNPJ/CPF : 04.353,470/0001-50 “

Bairro : NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade : ECOPORANGA
Endereço : R RUA IDALINO MONTEIRO UF: ESPIRITO SANTO

"'n'

Histórico : Rcfereme Termo de Fomento tendo como objeto o Repasse de recurso do Fundo Estadual de Assistência Socia! - FEAS/ALTA ,”
COMPLEXIDADE - Piso Pac 1 — referente ao exercício de 2017 c 2018. para custear serviços especializados destinados às pessoas
idosas da referida instituição. nos! termos da Lei Federal 13.019/2010 e Decreto Municipal nº 6.131/I7. RELATIVO A lª'

& PARCELA, MES DE AGOSTO DE 20I8. e processo 4283/I &. Superávit Iªmanceiru da conta 27388230.
Subclemenlo: 33504300000 - SUBVENÇOES SOCIAIS

Saldo Empenhado L 79.800,00 | Despesa Liquidada 53.200,00 Saldo Disponível 26.600,00

Dispensa/lncxigibilidade : 99 - LEGISLACAO ES?ECIFICMPESSOALENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
DOCUMENTOS FISCAIS

Sigla Dexcrição Dma Documento Nº Documento Valor0 OUTROS 31/08/20I8 PAG. FOMENTO 02 53.200,00Total 53.200,00
LANÇAMENTOSN" [Débitu | Valor[ Crédito Valor
Liquidação - Subvenções Sociais

O 1 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 53.200,00 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA 53.200,00
O 1 622920101000 — EMPENHOS A LIQUIDAR 53.200,00 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADDS A PAGAR 53.200,00
P 1 353110300000 — SUBVENCÓES SOCIAIS 5320000 218911200000 - SUEVENCOES A PAGAR _ 53.200,00
O 1 821120100000 — DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE 53.200,00 821130100000 — COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 53.200,00

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 3I de agostº de 20 | 8

Elias Daf Col DiIciIene Aparecida Neves SantasI'refeilc- CHEFE CONTABIL.

IMPRESSÃO: LUCIO CAETANO DE SOUZA JUNIOR

lidª/, ('I'Jma/u/rdc'ldu Mih/mu Mi*/:'Úmuu ['N] Puga / of ! Heli—1,Produç'nmc/cNag/iwan: «'./"Ur?
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
CNPJ: 04.353,478I0001—56

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751. de 2/10/2014.
Emitida às 13:47:14 do dia 30/08f2618 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26102/2019.
Código de controle da certidão: F741.TBCO.DF26iC91E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidões Negativas

Empresa: * . - :" ,,. “ IATUÉLIZAÇAQ
CERTIDAO , ,,) . -- ,“ - ' " “.,« f ' iª “' , f'i í '...

ª“ice—núcleº negªtiva dªdªbªtºfªdºrª 3433195333 ! II : ,:] ' :» (< “ “%
%Certidão negativa de débito estadual __.x *

l

I ..' . V. — 8 l i .!
liCertidãe negativa de dª??? FGT Ii ? 1 l ; E | *I x— . ' ' rabthISta Iii, .;"ili' “'. !] .* J'“. % " ,,,
ICertidão negativa de debitd t 5 1 ,“ í Í %l .. . , . . l..“ [ m “: “Mi—M
iÇertidão negativa de débito municipal i ] :')/_W , _ . “ªaa?
iCertidao negativa de a ?icpnçgrdata _ ,
' Observações-'

1

1

i

“f

1“



- .. - -" _o . _ li um | mesma;.as.govprragenmavmuauarea_publicalcndlimpressao.php

Secretaria de Estado da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 2018455809

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 04.3 53.478/0001-56

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

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do
Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 30/08/2018, válida até 28/11/2018.

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

Vitória, 30 de Agosto de 2018.

Autenticação eletrônica: 19722.C25E.0C18F

http:/finterneteefaz.es”gm/.br/agenciavirtuaIlarea_publica/end/ímpressao.php 1/1
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CAIXA
em ><a. em? Mar.-1 u,:A FEGERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04353478/0001—56
Razão Social:CA5A DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT ANA
Endereço: RUA IDALINO MONTEIRO 205 ; CENTRO ] ECOPORANGA/ ES/

29350-000

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 regular
perante O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

ValidadE: 14/08/2018 a 12/09/2018

Certificação Número: 2018081411483981038216

Informação obtida em 30/08/2018, às 13:50:31.

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

https".!/www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgecFSImprimirPapel.asp 30/08/2018



CERTIDÃQ NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
(MATRIZ E FILIAIS)DCNPJ: 04.353.478/0001—56

Certidão nº: 157476081/2018
Expedição: 30/08/2018, às 13:48:26
Validade: 25/02/2019 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

04.353.47B/0001—56, NÃO CONSTA do Banco Nacional de DevedoresTrabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642—A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http:/fwww.tst.jus_br).
Certidão emitida gratuitamente,

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, e
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Tributação
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

CERTIDÃO. 20180001470

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA

Devidamente Inscrito sob o CNPJ ri”: 04.353.478/000|—56 .

Acha—se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar
débitos que venham ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que
decorrem descumprimento de disposição. concernentes à incidência e Iançamentos detributos.

Chave de validação da certidão: 2018000147!)

Validade 60 dias

Emitida Quinta-Feira, 30 de Agosto de 2318

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https:IlwiibunNright.eI.com.br/pmies_ecoporanga/services/certidaojmpressao.php?tc=e&cd=KJFEEEMLIHJHIE&tpc=FE&tpccert=c 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORAN GA Pªª—ESTADO DO ESPIRITO SANTO ”3
Secretaria Municipal de Finanças

Ao: Sr. Elias Dal Col
DD. Prefeito Municipal

REFERÉNCIAS:

Processo N“ 4283/2018
Empenho Estimativa Nº 2590/2018
LIQUIDAÇÃO Nº 3524/2018
FAVORECIDO: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANTANA DE ECOPORANGA — ES
TERMO DE FOMENTO: ESTADUAL/CASA DO IDOSO Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR: R$ 53.200 mensal - PARCELA: I“

DESPACHO ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO

O processo se refere ao repasse do Termo do Fomento Nº 002/20I8 da Entidade CASA DO IDOSO SÃO
JOAQUIM SANT'ANA DE ECOPORANGA - ES, firmado com o Governo do Estado — ES através da
Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 5320000 “(Cinquenta e três mil e duzentos reais)
mensal, Parcela: lª, e após análise por parte da Secretária Municipal da Pasta atestando a realização da
despesa, e a verificação dos documentos comprobatórios sugere o encaminhamento a tesouraria para
pagamento.

"!
Ecoporanga-ES, 3] de Agosto de 2 “]

Dec. 6.479/2018

Encaminha-se a tesouraria para pagamento.

Ecoporanga—ES, 31 de Agosto de 20 I 8.

ELIAS DAL COL
Prefeito Municipal

Rua Suelon Dias Mendonça — Centro — Ecoporanga-ES, CEP. : 29850000
Telefone: ( 0xe 7) 3 755—29/ 8 — EMA/L: pmesmj/Qhofmaíl. com
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BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO XTX
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Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE agi???Cliente: Fundo Mun De A 5 De Ecoporanga )
Fmase/Pme Bps Especi

Canta: 27.388.23€
Agencia: 126—Ecoporanga

DADOS DO DESTINATÁRIO

Cliente: Casa Do I 5 Joaquim E Sant Ana
Conta: 25.897.414
Agencia: 128«Ecoporanga

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: . 31/98/2018
Valor: R$53.266,©B
Protocolo: 666321242
Historico: líq 2591 1 parcela
Origem: Banestes Coºperativo

Registro: 31/88/2818 19:58:49 /local/home/tef/d/28186831/pmec592,
Emissao.: 31/88/2818 13:46:87

https://wwws.banestes.b.br/netib/DemonsPagtDD uaDctran'?Servico=01 &mecolu=0. .. 3 ! ”18/20 ] 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VECOPORANGA

. . PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA K:', ESPIRITO SANTO rx;27.167,311/0001-04 1»
. — NOTA DE PAGAMENTO Nº 000554512018& ORÇAMENTÁRIA j

( VALOR BRUTO: 53.200,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 53.200,00 0
O ordenador da despesa para efeito da execução Exercício : 2018 Processo : 0004283/2018
orçamentária, nos termos da legisiação vigente, Data Pagto : 31/08/2018 OP : 0005545/2013
determina o Pagamento do Empenho aqui classificado: Empenho : 0002590120“ Tipo : Global& LiquidªLão: 0003524501?! Ficha : 0000310/2018 )

f' Órgão ; 110 - SECRETARIA MUNICXPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N
Unidade Orçamentária 1001 — SECRETAREA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCLAL

Funçãº :08 - Assistência Social
Subfunção :24! - Assistência ao Idoso
Programa :0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade 12.090 - Apoio Financeiro 21 Caia do Idoso
Elemento Despega ;33504300000 » SU'BVENÇÓES SOCIAIS

& Fonte, de Recurso ;33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. ,;
" Favorecido: 3705 - CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT ANA. CNPJ/CPF : 04.353.47&l0001-56 “

Bnirro: NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade : ECOPORANGA
Endereço : R RUA IDALtNO MONTEIRO UF : ESPÍRITO SANTO& Banco : 021 - Banestes Agência : 120 Conta : I0044592 ,

, Histórico : Referente Termo de Fomento tendo como objeto o Repasse de recurso do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS/ALTA N
COMPLEXIDADE — Piso Pac 1- referente ao exercicio de 2017 e 2018, para custear serviços especializados destinados às pessoas idosas da
referida instituição, nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 6.131/17, RELATWO A 1“ PARCELA, MES DE AGOSTO

: DE 2018, e processo 4283/18. Superávit financeiro da conta 27388230.
&" Saldo Liquidação : W

Valor OP : 53.200,00 (cinquenta e três mil duzentos reais )& J
Dispensa/Inexibilidade: 99- LEGISLACAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAISEMERGENCIAL

Subelemento. 33504300000 SUBVENÇÓES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIOBanco Agência Conta Tipo/Nº Documento Valor02] - Banestes 120 27388230 — FMASEI' BPS ESPECIAL TR 5320000
. '. '— , *L AN C AFM EZNIT O "S'.Nº Débito | Valorl Crédito Valor

Pagamento- Diversos- -Pagamantos
0 1 622130300000 - CREU! IU EMPENHADO LIQUIDADO A PA 53. 200, 00 6221 WNHADD LIQUIDADO PAG 53.200,00
0 1 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 53.200,00 622920104000- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 53.200,00
C 1 812210101000 - CONVENIOS A LIBERAR 53.200,00 512210102000 CONVENIOS A COMPROVAR 53.200,00
0 1 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 53.200,00 821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE 5320000- Pagamentoiaanco - Bancos1 1 - 53.2 0,00 11111190 00 - « - | 3, 00.00

' ' ' ' ' *LocalL/Data/A'ssinatu ras
ECOPORANGA, 31 de agosIo de 2018

Elias De] Col Kleber Remigio CarvalhoPrefeito Tesoureiro

Eru. Contabilidade Pública Eletrônica [3] Page 100 «war.: Edi], Pruduçôct de Software HUA


