
Rodovia BR 484, sin, Km 07,E"Ecoestar;:ao" Zona Rural, Distrito Sede, Municipio de Afonso Claudio-ES, Cep. 29600-000; 
Tel: 997758175/ 997146693 

AO: Excelentlssimo Senhor 
Edelio Francisco Guedes 
Prefeito Municipal 

G_&~~- 
, Para as devldu; provid~ncl,n,, 

- . oq 01 cQo10i t:m. __ _!:.._j_ -··'--- 

Respeitosamente, 

Certos de podermos contar mais uma vez com o tao importante apoio dessa municipalidade, 
subscreverno-nos. 

lmpende salientar que tal parceria e de suma irnportancla para que possamos continuar a 
oferecer tratamento na modalidade de Comunidade Terapeutica, prestando servico aos 
munfcipes usuarios abusivos de substanclas psicoativas, oferecendo aos mesmos atendimento 
psicol6gico, social, espiritual dentro de um Projeto Terapeutico elaborado respeitando as 
individualidades, bem coma buscando o entendimento da doenca da dependencia qufmica. 

Considerando que a Lei Federal 13.019/2014, em seu artigo 55, bem coma o Decreto 
Municipal nQ 384/2017, em seu artigo 40, previram a possibilidade de prorrogacao das 
parcerias firmadas, servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelencia a prorrogacao 
por 12 (doze) meses do Termo de Fomento n!! 0001/2018, firmado entre o lnstituto de 
Consciencia Antidrogas - ICAD e o Munidpio de Afonso Claudio/ES, com valor global de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), cujo objeto e a Execucao e Manutencao dos atendimentos a 
dependentes qufmicos, aproximadamente 40 (quarenta) acolhidos do sexo masculino, que 
estejam buscando tratamento e necessitem de afastamento da famflia. 

Excelentfssimo Senhor Prefeito, 

Afonso Claudio, 07 de janeiro de 2019. 

OFf CIO ICAD N!! 003/2019 

ICAD - INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS 
COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPENDENTES QUlMICOS 

CNPJ n!!, 16.731.425/0001-00 

f ... 



/ 
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I 

i I I - DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL: 

2.1 - Sao obrlgacoes dos Partfcipes: 

Cl.AUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGA<;OES 

Cl.AUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

I : 
I I 

0 MUNIClPIO DE AFONSO Cl.AUDIO, inscrito no CNPJ\s6b nQ 27.165.562/0001-41, com 

sede na Praca da lndependencia. n• 341, neste + i representado pelo Prefeito e 

Gestor, o Senhor EDELIO FRANCISCO GUEDES, lnscrlto ~o CPF nQ 364.080.007-97 e RG 
I I 

- , I : 
nQ 162355 -· SPTC/ES, denominado GESTAO PUBLIOA! MUNICIPAL e o lnstituto de 

I I 

Consciencia Antidrogas Comunidade Terapeutica \p\ara Dependentes Quimicos - 
I l 

ICAD, inscrita no CNPJ sob o nQ 16.731.425/0001-00~ fom sede no Sftio Ecoestacao, 

S/N, BR 484, KM 07, Zona Rural, nest~ cidade de AFotro CLAUDIO, nesse municipio, 

doravante denominada ORGANIZAc;Ao DA SOCIEqADE CIVIL, representado pelo 
I ! 

Presidente o Senhor JOAO ANTONIO DE SOUZA, inscrite no CPF'nQ 015.351.317-99 e 
I I 

RG nQ 1.002.280 - SSP/ES, resolvem celebrar o presente: Termo de Fomento, regendo- 
, I 
I I 

se pelo disposto na Lei Federal nQ 13.019/2014; 13.204/2015; e em conformidade com I I 
I i 

as demais dispositivos da referida tegislacao o Decret\o \Municipal n 384/2017 e a Lei 
I 

Orcarnentaria Anual nQ 2.231, de 30 de Novembre 9e1 2017, consoante o processo 

administrative nQ 003305/2018 e mediante as clausula~ e: condicoes seguintes: 

\ ! I I 
I [ 

1.1 - 0 presente Termo de Fomento, decorrente ~d Extrato da Justificativa de 
I ! 

lnexigibilidade de Chamamento Publico, publicada aos 2~ (vinte) dias do mes de Marc;:o 

d bi E - M I i - d di o corente ano, tern por o jeto a xecuc;:ao e anutencao os aten rrnentos a 

dependentes qufmicos em Afonso Claudio, que es+j~m buscando tratamento e 

necessitem de afastamento da familia para aproximadamente 40 (quarenta) acolhidos 
I I 

do sexo masculine, conforme Plano de Trabalho, ANEXq IL 
I . 
I 
I l 

1 ! 
I I 

I I 
i--1,..,,..-":."r• ./l 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AF~N~O CLAUDIO 
Estado do Espirito Santo! 

I I 
TERMO DE FOMENTO N2 ob~/2018 

I I 
I I 
I ' 

CELEBRAIM ENTRE SI 0 MUNICf PIO DE 
AFONspj Cl.AUDIO E 0 INSTITUTO DE 
CONSCIEINCIA ANTIDROGAS 

I I 

COMUINllDADE TERAPEUTICA PARA 
I I , 

DEPENDENTES QUIMICOS - ICAD 



I 
i 

b) Prestar contas dos recurses recebidos por meio cjeste Termo de Fomento; 

c) Divulgar na internet e em locals visiveis de sut f ede social e dos estabelecimentos 

em que exer~a suas a~oes todas as parceria~ ~elebradas com o poder publico, 
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de execucao do objeto do referido termo de fomJnto; 
I I 

e) Promover o monitoramento e a avallacao do cJ~primento do objeto da parceria; 

f) Na hip6tese da Gestora da parceria deixar de ls~r Agente Publico ou ser lotado em 
i I 

outro orgao ou entidade, o Administrador Publico devera designar novo Gestor, 
I 

assumindo, enquanto isso nao ocorrer, todas\ as obrigacoes do Gestor, com as 

respectivas responsabilidades; \ i 
h} Manter, em seu sftio oficial na internet, a relja~ao das Parcerias Celebradas e dos 

respectivos Pianos de Trabalho, ate 180 (cent~ I e oitenta dias ap6s o respective 

encerramento); j 1 

j) lnstaurar tomada de contas antes do termini ~a parceria, ante a constatacao de 

evidencias de irregularidades na execucao do objetb da parceria. 

I i I I 
II - DA ORGANIZA<;AO DA SOCIEDADE CIVIL: i : 
a) Manter escrlturacao contabil regular; 

metas e atividades definidas; 

seu conteudo: I ' I , 

b} Emitir relat6rio Tecnico de Monitoramento e hJalia~ao da parceria e o submeter a I . , I 
Cornissao de Monitoramento e Avaliacao ! ~esignada, que o homolcgara, 

I . 
independentemente da obrigatoriedade de apr~senta~ao da prestacao de contas 

I I 

devida pela organlzacao da sociedade civil; I ! 

c} Realizar, nas parcerias, pesquisa de satisfa~~o i com os beneficiaries do Plano de 

Trabalho e utilizar os resultados como subsfdio n~ avaliacao da parceria celebrada e do 
I I 

i ' cumprimento dos objetivos pactuados, bem co~o na reorientacao e no ajuste das 
I 
I I 

) f A I I d Liberar os recurses por meio de trans erencia eletronica e em obediencia ao 
I I 

cronograma de desembolso, que guardara consoh§ncia com as metas, fases ou etapas 
! ' 

-1C 
·"- 

i 
i ! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE iA~ONSO CLAUDIO 
Estado do Espirito is~nto 

a} Fornecer modelos espedficos de Prestacao dl ~ontas a Organizacao da Sociedade 

Civil por ocasiao da celebracao das parcerias, inW~rmando previamente e publicando 
I ' 
I I 

em meios oficiais de comunlcacao as referidas mrganiza~oes eventuais alteracoes no 
i 
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Ci.AUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIRO~ 

3.1 - O montante total de recurses a serem empr~g1ados na execucao do objeto do 
I i 

presente Termo de Fomento e de R$ 60.000,00 (f e\ssenta Mil Rea is), cujo repasse 

obedecera ao cronograma de desembolso do Plano de\Trabalho; 

3.2 - A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL transferlra ~ \ montante do Item 3.1 em 12 
I 

parcelas; ! 
I 

3.3 - O recurse destinado ao custeio das atividades !contidas no Plano de Trabalho 
I , 

estara sob a respectiva dotacao orcamentaria: Fich~ n2: 083 - Fonte: 100000 - 

Programa/Atividade: 0701.0412200082.022 - Apii~ e lncentivo a Entidad 

Associacoes. \ , 
I ' 

d) Manter e movimentar os recurses na cont\a i bancaria especifica observado o 
I 
I 

disposto no art. 51 da lei n2 13.019/2014; \ 

e) Dar livre acesso dos servidores dos orgaos ou ~~s entidades publicas repassadoras 
I I 

dos recurses, do controle interno e do Tribun~ll de Contas correspondentes aos 
I 

processes, aos documentos, as lnformacoes \ rbterentes aos instrumentos de 
, I 

transferencias, bem como aos locais de execucao dio\objeto; 

f) Responder exclusivamente pelo gerenciamenfol administrativo e financeiro dos 
I 

recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as\d1espesas de custeio e de pessoal; 
i ' 

g) Responder exclusivamente pelo pagame~to dos encargos trabalhistas, 

previdenclarios, fiscais e comerciais relacionados \a\ execucao do objeto previsto no 

Termo de Fomento, nao implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da 

adrninistracao publlca a lnadlmplencla da organiza~a~ da sociedade civil em relacao ao 
' I 

referido pagamento, os onus incidentes sobre o\ bbjeto da parceria ou os danos 

decorrentes de restricao a sua execucao: \ 
I 

h} Disponibilizar ao cldadao, na sua pagina na inter~Jt ou, na falta desta, em sua sede, 
I I 
I I 

consulta ao extrato deste Termo de Fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a 

finalidade e o detalhamento da aplicacao dos recur+s. 

I) Obedecer rigorosamente a apllcacao e execucao db 1Plano de Trabalho. 
I 

n2 13.019/2014; 

' I contendo, no minimo, as informac;6es requeridas] n10 paragrafo uni co do art. 11 da Lei 
I 

i 
' ! 

i I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~FiONSO CLAUDIO 
Estado do Espirito Santo 

! ' 
' 
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publica. 

I 

Ill- quando a organizacao da sociedade civil dkikar de adotar sem justificativa 

suficiente as medidas saneadoras apontadas pel~ l adminlstracao publica ou pelos 
I 

orgaos de controle interno ou externo. \ 
1 

4.5 - Por ocaslao de denuncia, rescisao ou extlncao <!ia parceria, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das \rlceitas obtidas das aplicacoes 
I I 

financeiras realizadas, serao devolvidos a a~ministrac;ao publica no prazo 

improrrogavel de trinta dias, sob pena de imediata\ ihstaurac;ao de tomada de contas 
I 

especial do responsavel, providenciada pela autoridacle competente da adrninistraca 

estabelecidas no Termo de Fomento; 

i 
II - quando constatado desvio de finalidade ha aplicacao dos recurses ou o 

i 

inadimplemento da organizacao da sociedade \ bvil em relacao a obrigacoes 

anteriormente recebidos; 

I 
I - quando houver evldencias de irregularidadej 1'71a aplicacao de outros recurses 

retida nos seguintes casos: 

4.3 - Os rendimentos das aplicacoes financeiras se!rao, obrigatoriamente, aplicados no 

objeto do Termo de Fomento, estando sujeitos as \niesmas condicoes de prestacao de 
i 

contas exigidos para os recurses transferidos. i 

4.4 - A parcela do recurse transferido no arnblto d1 parceria nao sera liberada e ficara 
I 
I 
! 

I 

Ban est es. l 
, J I 

4.2 - E obrigat6ria a aplicacao dos recurses deste' liermo de Fomento, enquanto nao 
' I I I 

utilizados, em caderneta de poupanca de instltuicao financeira oficial, sea prevtsao do 

seu uso for igual ou superior a um mes; ou em fu~do de aplicacao financeira de curto 
i 

prazo, ou operacao de mercado aberto lastreada \em titulo da dfvida publica federal, 

d ·1· - . . I I quan o sua ut! izacao estiver prevista para prazos menores. 

~( 

~ 
I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 1FbNSO CLAUDIO 
Esta do do Espf rito ~ahto 

I 

I 
I 
\ l 

ClAUSULA QUARTA - DA TRANSFERENCIA E APLl~A~AO DOS RECURSOS 
I 

4.1 - A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL transferira dslrecursos em favor do Institute de 
I , 

Consciencia ""?" Comu~i~ade T~r~pe~ti~a \p~.r~ """?" ~uimi~os - ICAD 

mediante transferencia eletronica sujeita a identificacao e a obngatonedade de 

dep6sito por meio da Conta Especifica nQ 23.43\i;679 - Agencia nQ 0137 - Banco: 
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i 
6.2 - Sempre que necessario. mediante proposta dla ORGANIZA<;AO DA SOCIEDADE / 

I , 

CIVIL devidamente [ustificada e formulada, no mi1+o, 30 (trinta) dias antes do seu 

terrnino, e ap6s o cumprimento das demais exigencias legais e regulamentares, sera 

admitidas prorrogacoes do prazo de vigencia do presente Termo de Fomento. 
I : 

i : 
I I ' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE tFiONSO CLAUDIO 
Estado do Espirito Santo 

cLAusuLA QUINTA - DA EXECUc;Ao DAS DESPEsls 

5.1 - O presente Termo de Fomento devera ser Jx~cutado fielmente pelos partfcipes, 
I 

de acordo com as clausulas pactuadas e as norrr~s de regencia, respondendo cada 

uma pelas consequencias de sua inexecucao total bili parcial. 

5.2 - Fica expressamente vedada a utillzacao do~ ~ecursos transferidos, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade do agente ou :rJpresentante da ORGANIZA<;AO DA 

SOCIEDADE CIVIL, para: 

I - reallzacao de despesas a titulo de taxa de admirlis~rac;ao, de gerencia ou similar; 

II - finalidade diversa da estabelecida neste inst\rJmento, ainda que em carater de 
I 
' ernergencia: 1 
I , 

Ill - realizacao de despesas em data anterior ou poh~rior a sua vigencia: 

I . - d d b ,. \ \ It . - IV - rea rzacao e espesas com taxas ancanas: com !TIU as, juros ou correcao 
I 

monetaria, inclusive, referentes a pagamentos ou tiepolhimentos fora dos prazos; 

V - realizacao de despesas com publicidade, salvo ~~ de carater educative, informative 
I ' 

ou de orlentacao social, das qua is nao con stem\ nornes, sf mbolos ou imagens que 

caracterizem prornocao pessoal de autoridades ou \s~rvidores publicos: e 

VI - repasses como contribuicoes, auxflios ou subv\eAc;oes as lnstitulcoes privadas com 
I 
' fins lucrativos; : ; 
I I 

VII - pagar, a qualquer tltulo, servidor ou ernpregado publico com recurses vinculados 
i I ' 

a parceria, salvo nas hip6teses previstas em le'i especlflca e na lei de diretrizes 
! 

' • I orc;amentanas; I 
I I 

VIII - despesas de investimento ou aquisicao e material permanente. 

\ 

Cl.AUSULA SEXTA- DA VIGENCIA \ 

6.1 - O presente Termo de Fomento vigera 12 \(doze) meses a partir da data da 
' 

publicacao do Extrato do Termo, e conforme pdzo previsto no anexo Plano de 

Trabalho para a consecucao de seu objeto. 

\...__.. 
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I 
7.1 - 0 relat6rio tecnico a que se refere o art. 59 ~a Lei n.Q 13.019/2014, sem prejufzo 

I 

de outros elementos, devera canter: I 
! 

I - descricao sumaria das atividades e metas estabelecidas: 

II - anallse das atividades realizadas, do curnprimento das metas e do impacto do 

beneficio social obtido em razao da execucao do bbjeto ate o periodo, com base nos 
I 

indicadores estabelecidos e aprovados no piano d~ trabalho; 
I 

Ill - valores efetivamente transferidos pela adminis~ra1,;:ao publics: 

IV - analise dos documentos comprobat6rios ! das despesas apresentados pela 

organizacao da sociedade civil na prestacao de co~tlas, quando nao for comprovado o 

alcance das metas e resultados estabelecidos no re~pectivo termo de fomento; 
I 

V - analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 

arnbito da fiscallzacao preventiva, bem como de ~u'.as conclusoes e das medidas que 
I 

tomaram em decorrencia dessas auditorias. ! 
I 

7.2 - Na hip6tese de inexecucao por culpa exclusivr Ida organlzacao da sociedade civil, 

a adrnlnlstracao publica podera, exclusivamente [para assegurar o atendimento de 
I . 

servlcos essenciais a populacao. por ato pr6prio e inCtependentemente de autonzacao 
! 

judicial, a fim de realizar ou manter a execucao das\nietas ou atividades pactuadas: 

I 
I 

Cl.AUSULA SETIMA - DO MONITORAMENTO), 1DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZA~AO. 

I ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HoNso cLAuoio 
Estado do Espirito Santo 

I 

6.3 - Caso haja atraso na liberacao dos recurse's financeiros, a GESTAO PUBLICA 
I 

MUNICIPAL promovera a prorrogacao do prazoj de vigencia do presente Termo de 
i ' - 

Fomento, independentemente de proposta da CDRGANIZA<;AO DA SOCIEDADE CIVIL, 

limitado o prazo de prorrogacao ao exato periodoldb atraso verificado. 

6.4 - Toda e qualquer prorrogacao, inclusive a r~ferida no item anterior, devera ser 
i . 

formalizada por termo aditivo, a ser celebrado Pielos participes antes do termlno da 
I 

vigencia do Termo de Fomento ou da ultima dil,1,;:ao de prazo, sendo expressamente 

vedada a celebracao de termo aditivo com atribui~ab de vigencia ou efeitos financeiros 

retroativos. 

"1( 
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houver; 
I 

IV - material comprohat6rio do cumprimento do ~IDjeto em fotos, videos ou outros 

suportes; \ 
1 

V - relacao de hens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso; e 

VI - lista de presenc;a do pessoal treinado ou capacit~dlo, quando for o caso. 

§ 1.2 Serao glosados valores relacionados a meta\s e resultados descumpridos sem 
I 
i 

justificativa suficiente. i 
I 
I 

I 

i 
I 
I 

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recihd\s, com data do documento, valor, 

dados da organlzacao da sociedade civil e nurnero doiinstrumento da parceria; 
I 

Ill - comprovante do recolhimento do saldo da Fonta bancaria espedfica, quando 
I 

I - extrato da conta bancaria espedfica; 

i 
cLAusuLA OITAVA- DA PRESTA<;Ao DE coNTAS I 
8.1 - A prestacao de contas apresentada pela orJahizac;ao da sociedade civil, devera 

I 

canter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 

que o seu objeto foi executado conforme pactua~o, com a descricao pormenorizada 
I 
i 

das atividades realizadas e a cornprovacao do alcance das metas e dos resultados 
I 

d ' lod d \_ d I d espera os, ate o peno o e que trata a presta;c;ao e contas, a exemp o, entre 
! 

outros, das seguintes inforrnacoes e documentos: 

Parceria. 

responsahilidades. 

hens; i 
I 

II - assumir a responsahilidade pela execucao do \restante do ohjeto previsto no piano 

de trabalho, no case de paratisacao, de modo a ~vitar sua descontinuidade, devendo 
\ 

ser considerado na prestacao de contas o quel foi executado pela organlzacao da 
i 

sociedade civil ate o momenta em que \ a adrninistracao assumiu essas 
I 
I 
I 
I 
I I 

7.3 - Nas atribulcoes de assistir o Gestor do Terrno de Fomento e acompanhar e 

fiscalizar sua execucao esta designado a RogeJio de Vargas Fafa coma Fiscal de 
I 
I 

i 

I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE lAfONSO CLAUDIO 

Estado do Espirito \s3nto 
I 
i 

I - retomar os hens publicos em poder da org1nizac;ao da sociedade civil parceira, 
I 

qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo ~llle concedeu direitos de uso de tais 
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I 

II - os impactos economicos ou sociais; 

pactuado. 

I 

I 

Ill - o grau de satisfacao do publlco-alvo: \ 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ac;~e,s ap6s a conclusao do objeto 
I 
I 
I 

I 
8.5 - A manlfestacao conclusiva sabre a prestacao de contas pela adrninistracao I . . 
publics observara os prazos previstos na Lei n2 13;.019, de 2014, devendo concluir,(!J?. 

alternativamente, pela: \ 
l 
! 

I - os resultados ja alcanc;ados e seus beneficios; 

ac;oes quanta: 

I - relat6rio da visita tecnica in loco realizada duranteia execucao da parceria; 
I 
I 

II - relat6rio tecnico de monitoramento e avalia9\ao, homologado pela comissao de 

monitoramento e avallacao designada, sabre a donforrnidade do cumprimento do 
! 
I 

objeto e os resultados alcanc;ados durante a execucso do termo de fomento. 

8.4 - Os pareceres tecnicos do gestor acerca da preJtac;ao de contas, de que trata o art. 
\ 

67 da Lei n2 13.019, de 2014, deverao center anal\se de eficacla e de efetividade das 

I 
! 
I 

\'- 

de trabalho. 

I 

contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do Termo de 
I 

Fomento e o comparative de metas propostas corn os resultados alcanc;ados; 

II - relat6rio de execucao financeira do termo \de fomento, com a descricao das 

despesas e receitas efetivamente realizadas e Jua vinculacao com a execucao do 
I 

objeto, na hip6tese de descumprimento de metasleresultados estabelecidos no piano 

I 
I . 

8.3 - A gestao publica municipal considerara ainda em. sua analise os seguintes 
I 

relat6rios elaborados internamente, quando houve\r: 

I 

I 
§ 2.2 A organizacao da sociedade civil prestara cp~tas da boa e regular apllcacao dos 

I 
recursos recebidos no prazo de ate 90 (noventa di\as) a partir do terrnino da vigencia da 

parceria ou no final de cada exercfcio, sea durac;a~ da parceria exceder um ano. 
i 

8.2 - A prestacao de contas relativa a execucao do Termo de Fomento dar-se-a 
! 

mediante a analise dos documentos previstos n~ Plano de Trabalho, bem como dos 

seguintes relat6rios: \ 
i 

I - relat6rio de execucao do objeto, elaborado ~ela organizacao da sociedade civil, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE iAFONSO CLAUDIO 
Estado do Espirito \s~nto 



/' 

\ , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

Estado do Espirito ~anto 

\ 
I - aprovacao da prestacao de contas; \ 

\ 
II - aprovacao da prestacao de contas com ressalvas: ou 

I 
Ill - rejeic;:ao da prestacao de contas e deter~inac;:ao de imediata instauracao de 

tomada de contas especial. ! 
' I 

8.6 - Constatada irregularidade ou ornlssao na sP.alrneasrtac;:ao de contas, sera concedido 

prazo para a organizacao da sociedade civil a irregularidade ou cumprir a 
! 

obrigac;:ao. \ 

§ 12 0 prazo referido no caput e limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notiflcacao, 
! 

prorrcgavel, no maxima, por igual periodo, derltro do prazo que a admlnistracao 

publica possui para analisar e decidir sabre a pre~tac;:ao de contas e cornprovacao de 
I 

resultados. I 
§ 22 Transcorrido o prazo para saneamento da \irregularidade ou da ormssao, nao 

havendo o saneamento, a autoridade adminlstrativa competente, sob pena de 
I 
I 

responsabilidade solldaria, deve adotar as providenclas para apuracao dos fatos, 
I 
I 

lderrtlflcacao dos .responsaveis, quantlflcacao do 9ano e obtencao do ressarcimento, 

nos termos da leglslacao vigente. ! 
i 

8.7 - A adminlstracao publica apreciara a prestacao final de contas apresentada, no 

prazo de ate cento e cinquenta dias, contado d~ data de seu recebimento ou do 

cumprimento de diligencia por ela determinada,\ prorrogavel justificadamente por 

igual periodo. 

Paragrafo unlco. 0 transcurso do prazo definido [nos termos do caput sem que as 

contas tenham sido apreciadas: \ 

I - nao significa impossibilidade de apreclacao em data pos~erior ou vedacao a que se 
I 

adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 'a ressarcir danos que possam ter 
I 

sido causados aos cofres publicos: i 
II - nos casos em que nae for constatado dolo da ork~nizac;:ao da sociedade civil ou de 

seus prepostos, sem prejuizo da atualizacao monetaria, impede a incidencia de juros 
I ,_/ 

de mora sabre debitos eventualmente apurados, rlo1 periodo entre o final do prazo~ 

referido neste paragrafo ea data em que foi ultimaJ1a ·,. apreciacao pela administra,ao?, ';'.. 

publlca. i 
! , 

I 

j( 



Praca da lndependencla, 341, Centro, Afonso Claudio, ES, cEP.: 29.600-000 -Tel.: (27) 3735-4000 
\ / ~---·.....-.....v 

i 

i 
I 
I 

\ 

\ 
I 

Cl.A USU LA NONA - DAS Al TERAc;OES 

I 

8.9 - 0 administrador publico responde pela deci~i:fo sobre a aprovacao da prestacao 

de contas ou por ornissao em relacao a analike de seu conteudo, levando em 
I 
' consideracao, no primeiro caso, os pareceres tecnico, financeiro e juridico, sendo 
I 

permitida delegacao a autoridades diretamente su~ordinadas, vedada a subdelegacao. 

8.10 - Quando a prestacao de contas for avaliada domo irregular, ap6s exaurida a fase 
I 

recursal, se mantida a decisao, a organizacao da sociedade civil podera solicitar 
I 

autorizacao para que o ressarcimento ao erario ~eja promovido por meio de acoes 
! 

compensat6rias de interesse publico, mediante 1 apresentacao de novo piano de 

trabalho, conforme o objeto descrito no Termo de Fomento e a area de atuacao da 

organtzacao, cuja mensuracao econornlca sera fe\ita a partir do piano de trabalho 

original, desde que nao tenha havido dolo ou frau~e e nao seja o caso de restltuicao 
I 

integral dos recurses. \ 
I 

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia utll subsequente ao da 

prestacao de contas, a organlzacao da sociedade ci~il deve manter em seu arquivo os 
I 

documentos originais que cornpoern a prestacao de ;contas. 
I 

JC 
\ -~. 
l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE \AFONSO CLAUDIO 
Esta do do Espf rito ~anto 

i 
i 

8.8 - As prestacoes de contas serao avaliadas: I 
I 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 
I 

I 
objetivos e metas estabelecidos no piano de trabalho: 

I 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 

I 
falta de natureza formal que nao resulte em dano\ao erario: 

Ill - irregulares, quando comprovada qualquer das\seguintes circunstanclas: 

a) ornlssao no dever de prestar contas; ! 
' 

b) descumprimento injustificado dos objeti~os e metas estabelecidos no piano 

de trabalho; \ 

c) dano ao erario decorrente de ato de gest\ao ilegitimo ou antieconomlco: 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens oJ valores publicos. 



seguintes sanc;5es: 

i 

9.3 - As alteracoes, com excecao das que ten ham \par finalidade meramente prorrogar 

o prazo de vlgencia, do ajuste, deverao ser previarnente submetidas a Procuradoria 

Geral, orgao ao qual deverao as autos ser encami~hados em prazo habll para analise e 
I 
I 

parec~r. \ 

9.4 - E obrigat6rio o aditamento do presente instnrrnento, quando se fizer necessaria 
I 

a efetlvacao de alterac;5es que tenham por objetivo a mudanc;a de valor, das metas, do 

prazo de vigencia au a utilizacao de recurses reianescentes do saldo do Termo de 

Fomento. I 
I 
! 

Cl.AUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIZA<;OES E\DAS SAN<;OES 
I 

10.1 - Pela execucao da parceria em desacordo 9om o piano de trabalho e com as 

normas da Lei n2 13.019, de 2014, e da legislacao \especffica, a adrnmlstracao publica 

podera, garantida a previa defesa, aplicar a organiJac;ao da sociedade civil parceira as 
I 
I ; 
i 
I 

I - advertencia: \ 

II- suspensao ternporaria da partlcipacao em chamamento publico e impedimenta de 
I 

celebrar parceria au contrato com orgaos e ent(dades da esfera de governo da 

adrninistracao publica sancionadora, par prazo nao superior a dais anos; 

Ill - declaracao de inidoneidade para participar de \chamamento publlco au celebrar 
I 

parceria ou contrato com orgaos e entidades d\e todas as esferas de governo, 

enquanto perdurarem os motives deterrninantes da punicao au ate que seja 

promovida a reabilttacao perante a pr6pria autoridJde que aplicou a penalidade, que 

sera concedida sempre que a organizacao da socied~de civil ressarcir a administracao 

publica pelos prejufzos resultantes e ap6s decorridd\ o prazo da sancao aplicada com 

base no incise 11. \ 

I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~FONSO CLAUDIO 
Estado do Espirito ~anto 

l 

9.1 - A presente parceria podera ser alterada a Jualquer tempo, mediante assinatura 

de termo aditivo, devendo a scllcitacao ser enca~inhada com antecedencia minima de 

30 (trinta) dias em relacao a data de terrnino de s~a vigencia. 

9.2 - Nao e permitida a celebracao de aditam~nto deste Termo de Fomento com 
I 
I 

alteracao da natureza do objeto. \ 



I - denunciado a qualquer tempo, ficando os pa~fcipes responsaveis somente pelas 

bri - feri d t d I . . I . o ngac;:oes e au erm o as van agens o tempo em que partlciparam vo untanamente 
! 

da avenc;:a, respeitado o prazo minima de 60 (sessenta) dias de antecedencia para a 
I 
i 

publicidade dessa intencao: \ 
I 

II - rescindido, independente de previa notific~c;:ao ou lnterpelacao judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hip6teses: \ 
! 

a) utilizacao dos recurses em desacordo com' o Plano de Trabalho; 
I 

b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas; 

c) constatacao, a qualquer tempo, de falsida~e ou incorrecao em qualquer 
I 

documento apresentado; e \ 

d) verificacao da ocorrencia de qualquer circilinstancia que enseje a lnstauracao 

de Tomada de Contas Especial. \ 
I 

I 
Cl.AUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE ! 

12.1 - A eficacla do presente Termo de Fomento al dos aditamentos que impliquem 
! 

em alteracao ou ampliacao da execucao do objetd descrito neste instrumento, fica 
I 

condicionada a publicacao do respective Extrato no bario Oficial dos Municipios e no 
\ 

Site da Prefeitura, a qual devera ser providenciada pela admlnistracao publica 
I 

municipal no prazo de ate 20 (vinte) dias a contar da ~espectiva assinatura. 

I ~- Prac;a da lndependencla, 341, Centro, Afonso Claudio, ES, c~1P.: 29.600-000 -Tel.: (27) 373 -~0- .. "./'__,,. . 
. .d" ..... ..--- 
\ ~ _./-". 

apuracao da lnfracao. 

I 

I , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ~FONSO CLAUDIO 

Estado do Espirito ~anto 
I 

Paragrafo unlco. As sancoes estabelecidas nos \incises II e Ill sao de cornpetencla 

exclusiva de Secretario Estadual, facultada a defesa do interessado no respective 

processo, no prazo de dez dias da abertura d~ vista, podendo a reabllitacao ser 
I 

requerida ap6s dois anos de aplicacao da penalidade. 

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a 9artir da data da apresentacao da 

prestacao de contas, a aplicacao de penalidade d\ecorrente de infracao relacionada a 
execucao da parceria. \ 

10.3 - A prescricao sera interrompida com a edi~ao de ato administrativo voltado a 
I 
I 
I 
I 
I 

Cl.AUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DENUNCIA E D~ RESCISAO 
! 

11.1 - 0 presente Termo de Fomento podera ser: ! 



Praca da lndependencla, 341, Centro, Afonso Claudio, ES, CEPJ 29.600-000 -Tel.: (27) 3735-4000 

Presidente - ICAD 

JOAO ANTONIO DE SOUZA 

Prefeito Municipal de Afonso Claudio 
I 
I 

I 
I 

EDELIO FR 

Afonso Claudio. 

i 
I 
I 

14.1 - Sera competente para dirimir as controversias decorrentes deste termo de 

fomento, que nae possam ser resolvidas pela via ad~inistrativa, o fora da Comarca de 
\ 
i 

I 
14.2 - E, par assim estarem plenamente de acordo, qs partfcipes obrigam-se ao total e 

I 
irrenunciavel cumprimento dos termos do presente [nstrurnento, o qual lido e achado 

I 

conforme, foi lavrado em 3 (Tres) vias de igual teor !e forma, que vao assinadas pelos 
I 

partfcipes, para que produza seus juridicos e legais eff itos, em Jufzo ou fora dele. 
: 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO 

I 

Ill - as reunioes entre os representantes credenci\ados pelos partfcipes, bem como 

quaisquer ocorrencias que possam ter irnplicacoes neste termo de fomento, serao 
I 

aceitas somente se registradas em ata ou relat6rios ~ircunstanciados. 

no prazo de cinco dias; e 

i 

II - as mensagens e documentos, resultantes da trarismissao via e-mail, nao poderao se 

constituir em pecas de processo, e os respectivos o\riginais deverao ser encaminhados 
I 

comprovado o recebimento; 

\ , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE A~ONSO CLAUDIO 

Estado do Espirito S~nto 
i 

, , - 1 . 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS CONDlc;OES G~RAIS 

13.1 - Acord am os participes, ainda, em estabelece1 as seguintes condlcoes: 
I 

I - as cornunicacces relativas a este termo de fomento serao remetidas por 
! 
I 

correspondencia ou e-mail e serao consideradas regularmente efetuadas quando 
I 



Rodovia BR 484, sin, Km 07,E"Ecoesta~ao" Zona Rural 
997 

ABR/2018 

2 - DESCRlc;Ao DA EXECUc;Ao DA PARCERIA 
~~~~- I 

3.1 - Objeto: \ Periodo de E;xecus;ao 
Execucao e Manutencao dos Servicos de Comunidade Terapeutica. 

1 lnicio: Termino: 

Gestao Publlca Municipal: I I C.N.P.J i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO ! 27.165.562/0001-41 I 

Enderes:o: I 

Praca da lndependencia, n2 341 I 
Cidade I U.F. I C.E.P I DDDfTelefone FAX IE.A 
Afonso Claudio E.S 29600-000 i (27) 3735-4000 3735-4011 
Nome do Responsavel I I C.P.F ! 
EDELIO FRANCISCO GUEDES i 364.080.007-97 
R.G. ·-!Cargo I Fun<;ao: Ato de Norneacao: 
162355 __l_PREFEITO MUNICIPAL GESTbR 
Endere<;o: I CEP 
AV. President~_yargas, s/n I 29.600-000 
E-mail: I E-mail db responsavel 
gabinete@af(),Q~oclaudio.es.gov.br adminis~ra~ao@afonsoclaudio.es.gov.br 

1- : 

Organizas:ao da Sociedade Civil: I C.N.P.J: 
INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS - ICAD 16. 731.425/0001-00 

Enderes:o: 
Ecoesta<;ao, Rodovia BR 484, s/n9, Km 07, Zona Rural 
Cid a de U.F. I C.E.P DOD/Tel~fone \FAX IE.A 
Afonso Claudio ES 29600000 (2~) 99775-8175 

··-- 

\ 

Metodo de Recebimento Canta Corrente Banco Agenda 
23.431.679 BAN ESTES 0137 Transferencia Eletronica 
Nome do Responsavel I C.P.F 
JOAO ANTONIO DE SOUZA 

I 015.351.317-99 I 
I 

R.G. Cargo Fun<;ao I Ato de Nomeacao: I 
I 

1.002.280 SSP /ES PRESIDENTE PRESIDENif'E Ata de Assembleia Geral para eleicao e 
: posse da Diretoria - 02/07 /2015 I 

Endereco i I CEP 
Rua Analla Vie.ira de Souza, 177, bairro Sao Vicente, Afonso Claudio/d 29600000 
E-mail do Proponente I E-mail do responsavel 
Qrojetoresgah:vida@y-ahoo.com.br Qrjoaoalntonio@hotmail.com 

IDENTIFICA<;:AO DOS PARTICIPES 

ANEXO I 

PLANO DE TRABAL~O 

~ I 
ICAD - INSTITUTO DE CONSCIENGIA ANTIDROGAS 

~ I , 
COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPiENDENTES QUIMICOS 

CNPJ n2. 16.731.425/0001-00 
I 
I 

PROJETO\ 

Resgate "?~\ 
°':'· I . 

.... ; 

~Vi~a 



Rodovia BR 484, s/n, Km 07,E"Ecoesta9ao" Zona Rural, Distrito Sede, Mu~ic' 
997758175/9971466931 

I 
1 

RS 60.QOo,oo R$ 6~.000,00 TOTALGERAL 

R$ 60.000,00 

I 

\ 
R$ 60.000,00 

l 

I 
I 

I 

Gestor Publico 

Subvencao Social para atender nas 
respectivas despesas: 

• Services de Terceiros Pessoa 
Juridica; e 

• Despesas com Pessoa! 3.3.50.43 

C6digo 
Natureza da Despesa Orgaoi·zac;:ao 

.Civil, Especlflcacao 

4 - PLANO DE APLICAc;AO (RS 1,00) 

Metas Fornia de Execuc;:ao lndicado? FisiCo[ _ · '··'.l),ur~~~(ji' ~,··· ' '··"··.- 
i· ., 

Unidade 1 ; 0.~1.int. .. i lr{ICic)' 
. . ,'.'-- ·' 

Te.d'ii~no 
,.', 

4.1 Pagamento de energia eletrlca 01 40 
acolhidos ABR/2018 MAR/2019 

··-··· 
4.2 Pagamentos de pessoal e encargos 01 40 

acolhidos ABR/2018 MAR/2019 

3 - CRONOGRAMA DE execucso 

3.2 - Identlficacao do Objeto: 
I 
i 

Solicitacao de Parceria para Repasse de Recursos Financeiros, advindos do cofinanciamento Municipal, para atender 
dependentes qufmicos, que estejam buscando tratamento e necessitern de afastamento da famflia e da comunidade, 
e que estejam buscando auxflio para o enfrentamento das Drogas. ~suarios do sexo masculino, acima de 18 anos. 

i 
I 

3.3 - ldentificac;:ao do Servic;:o: \ 
Atendimento dos acolhidos com transtornos decorrentes da dependencia de substancias psicoativas proporcionando 
o seu tratamento, recuperacao da dependencia qufmica e reinserc;:a\o social, em sistema de Comunidade Terapeutlca, 
utilizando recursos terapeuticos especializados. i 

i 
3.4- Metas: I 

3.4. l. Despesas de custeio i 
3.4.2. Despesas de Pessoa! l 

I 
3.5 - Atividades a serem executadas para o cumprimento do Objet~: 
3.5.1. Pagamento de energia eletrica ' 
3.5.2. Pagamento de pessoal e encargos \ 

.. i 

PtlOJETO 

Res~ate ---;_] 

~Vida 
I 
I 
I 

ICAD - INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS 
A I , 

COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPiENDENTES QUIMICOS 
CNPJ n!!. 16.731.425/0\01-00 



Rodovia BR 484, sin, Km 07,E"Ecoestac;:ao" Zona Rural, Distrito Sede, Municipio de Afonso Claudio-ES, Cep. 29600-000; Tel: 
997758175/9971466931 

I 

"~ ~ - 
JOAO ANTONIO DE SOUZA i 

I 
INSTITUTO DE CONSCl~NCIA ANTIDROGAS - ICAD 

I 

Afonso Claudio, __ de de 2018. 

Declaramos para todos os fins de direito, sob pena de responsabil1zac;ao pessoal, seja na esfera cfvel, penal ou 

administrativa, que todas as informacoes acima prestadas ostentam vJracidade e que a celebracao do referido Termo 
I 

de Fomento esta decorrente da relacao juridica estabelecida forriialmente entre a Adrnlnlstracao Publica e a 
i 

Organizacao da Sociedade Civil, em regime de rnutua ccoperacao, para a consecucao de finalidades de interesse 

pubiico e recfproco. 

6 - DECLARA<;AO 

Abr/18 Mai/18 Jun/18 Ju1/zo:18 Ago/2.6i~ -; . :~e.~t:~~,~~,x:·:;· I . '· . ' 

RS 5.000,00 R$ 5.000,00 RS 5.000,00 RS s.ooo.oo RS 5.000,00 RSS.000,00 
I 

Out/18 Nov/18 Dez/18 Jan/~Oi9 ·Fev/201!} 
. ' : .fyicifr/2()i9 ', :··· .. 

I 
. ,, .. ,• 

RS 5.000,00 R$ 5.000,00 RS 5.000,00 RS s.doo.oo RS 5.000,00 RS 5.000,00 
~ 

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

PROJ£TO 

llesga!e ~)J 

@vi4a 
I 

- I ICAD - INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS 
COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DE~ENDENTES QUlMICOS 

CNPJ n!!. 16.731.425/0QOl-OO 



Data de Assinatura: 28/03/2018. 

' \ 

PARTfCIPES: EDELIO FRANCISCO GUEDES - Prefeito Munici~al, inscrito no CPF n2 364.080.007- 
- ~ I 97 e RG n2 162355 - SPTC/ES e o Senhor JOAO ANTONIO DE SOUZA- Presidente !CAD/Afonso 

Claudio, inscrito no CPF n2 015.351.317-99 e RG n2 1.002.2~p- SSP/ES, 

VIGENCIA: 12 meses a partir da publicacao: 

PROCESSO: 003305/2018 \ 
Termo de Fomento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, inscrita no CNPJ 
sob n2 27.165.562/0001-41 e o lnstituto de ConscienciJ Antidrogas Comunidade Terapeutica 
para Dependentes Qufmicos - ICAD, inscrita no CNPJ sob b n2 16.731.425/0001-00. 

OBJETO: a Execucao e Manutencao d~s· ~t~riciirhkntb~~a.;d~eiid~ntes qui mi cos em Afonso 
Claudio, que estejam buscando tratarnento- ~ neces~it¢m .de !'afastamento da famflia para 
aproximadamente 40 (quarenta) acolhidos do sexo mascullno, conforme Plano de Trabalho. 

AMPARO LEGAL: Art. 31, da Lei n2 13.019/2014; e Decretl Municipal n2 384/2017. 
\ 

.· ·:.' : '' '', ,l .. ,, 
RECURSOS: Valor Global R$ 60.000,00(Sessenta)1,1,il13~a[sl 1 ,,.·:: · ·:·' .. ·,,,;.~;:·.,! ~- ..... 1 

NATUREZA DA DESPESA: Fi cha n2: 083 - Fonte: 'ibOOOO - Program a/ Atividade: 
0701.0412200082.022 - Apoio e lncentivo a Entidades e Associac;:oes - Elemento de Despesa: 
3350430000. I 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N°: 001/2018. 

. ~.< . PREFEITURA MUNICIP~L ~E AFONSO CLAUDIO 
· .. · Estado do Espinto Santo 



www.diariomunicipales.org.br tOM /ES AssINADO DIGITALMENTE 

RECURSOS: Valor Global R$ 99.000,00 (Noventa e Nove 
Mil Reais). 

AMPARO LEGAL: Art. 31, da Lei no 13.019/2014; e Decre- 
to Municipal no 384/2017. 

OBJETO: Execuc;ao e Manutenc;ao dos atendimentos na 
area de saude a aproximadamente 130 usuarios com de- 
ftciencla intelectual/multiplica e seus Familiares do muni- 
cipio de Afonso Claudio no acompanhamento Clinico e Psi- 
cossocial, conforme Plano de Trabalho. 

Termo de Fomento celebrado entre a Prefeitura Mu- 
nicipal de Afonso Claudio, inscrita no CNPJ sob n° 
27.165.562/0001-41 ea Associacso dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE/Afonso Claudio inscrita no CNPJ sob 
no. 27.434.240/0001-50. 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N°: 002/2018. 

PROCESSO: 002691/2018 

Publicasao N° 127288 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N°: 002/ 
2018. 

Prefeito Municipal 

EDELIO FRANCISCO GUEDES 

Data de Assinatura: 28/03/2018. 

PARTicIPES: EDELIO FRANCISCO GUEDES - Prefeito 
Municipal, inscrito no CPF n° 364.080.007-97 e RG no 
162355 - SPTC/ES e o Senhor JOAO ANTONIO DE SOU- 
ZA - Presidente !CAD/Afonso Claudio, inscrito no CPF no 
015.351.317-99 e RG n° 1.002.280 - SSP/ES, 

VIGENCIA: 12 meses a partir da publicacao. 

NATUREZA DA DESPESA: Ficha no: 083 - Fonte: 100000 
- Programa/Atividade: 0701.0412200082.022 - Apoio e 
Incentive a Entidades e Associacces - Elemento de Despe- 
sa: 3350430000. 

RECURSOS: Valor Global R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Re- 
ais). 

AMPARO LEGAL: Art. 31, da Lei no 13.019/2014; e Decre- 
to Municipal no 384/2017. 

OBJETO: a Execucao e Manutencao dos atendimentos a 
dependentes qufmicos em Afonso Claudio, que estejam 
buscando tratamento e necessitem de afastamento da fa- 
mflia para aproximadamente 40 (quarenta) acolhidos do 
sexo masculine, conforme Plano de Trabalho. 

Termo de Fomento celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Afonso Claudio, inscrita no CNPJ sob n° 27.165.562/0001- 
41 e o Institute de Consclencia Antidrogas Comunidade 
Terapeutica para Dependentes Qufmicos - !CAD, inscrita 
no CNPJ sob o nv 16.731.425/0001-00. 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N°: 001/2018. 

PROCESSO: 003305/2018 

EXTRATO DOTERMO DE FOMENTO N°: 001/2018 
Publica)ao N° 127289 

Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda 

Wanderson Giliard Caetano Piris 

Contratada 

Fundo Municipal de Ass. Social 
Luzia Alves Stein Rodrigues 

Gestora/Sec. Mun. de Ass. Social 

Contratante 

Objeto: contratacao do saldo remanescente da Ata de Re- 
gistro de Prec;os n° 063/2017, oriunda do Pregao Presen- 
cial n° 011/2017 - Proc. n° 1481/2017, para aquisicao de 
~~tas baslcas, em atendimento aos usuarios advindos de 

"ac;oes de vulnerabilidade ternporarta, conforme con- 
cessao do beneffcio, regulamentado pela Lei n° 1.870/09 

Valor Total: R$ 40.164,00 (quarenta mil cento e sessenta 
e quatro reais). 

Assinatura: 27 de rnarco de 2018. 

Viqencia: ate o encerramento do exercicio financeiro, ou 
seja, 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado 
desde que se enquadre em uma das hlpoteses previstas 
no art. 57 da Lei 8.666/93, mediante prevla justificativa e 
autortzacao da autoridade competente, devendo ser pre- 
cedida, ainda, de rnenifestacao da Procuradoria Municipal. 

Dotacao orcamentarta: 06 01 08 244 0022 Projeto/Ativi- 
dade: 2.050 - Beneffcio Eventual por Vulnerabilidade Tem- 
poraria - Elemento de Despesa: 33903200000 - Material, 
Bern ou Service para Distrlulcao Gratuita - Fonte de Recur- 
se: 1000000 - Recurses Ordinaries. 
"\ 

CONTRATO N° 013/2018 

Processo NO 2236/2018 

Contratante: Fundo Municipal de Asslstencia Social, CNPJ 
NO 14.935.427/0001-96. 

Contratado: Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda, CNPJ N° 
14. 024. 944/0001-03. 

CONTRATO N° 013/2018 

PREFEITURA 

Afonso Claudio 
DOM/ES - Edi ao N° 979 Pa ina 3 28/03/2018 (Quarta-feira) 
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Desta forma, o ICAD oferece tratamento nesta modalidade, prestando service aos munfcipes, 

As Comunidades Terapeuticas sao um modelo de tratamento residencial utilizado durante muito 

tempo para pacientes com patologias psiqulatricas cronicas. Seu funcionamento e fundamentado na 

premissa de que, quando nao se e possfvel promover mudanc;as no indivfduo dependente, passa a ser 

necessarlo alterar a sua condicao, seu meio ambiente e remove-lo da situacso onde o consumo 

ocorre. O processo terapeutlco focaliza intervencdes pessoais e sociais, atribuindo funcoes, direitos e 

responsabilidades ao indivfduo dependente em ambiente seguro em relacao ao consumo de drogas. 

locais fora do espaco da CT. 

mas tarnbern as consequencias de uma reabilitacao social envolvendo intervencao tarnbern em outros 

Ressalta-se, que os objetivos das Comunidades Terapeuticas nao sao s6 os resultados do tratamento, 

JUSTIFICATIVA: A comunidade terapeutica (CT) e uma modalidade de atencao grupal/cornunltarla a 

usuarios abusivos de substancias psicoativas influenciadas por diversos modelos te6ricos, que focam 

mudanc;as de comportamento e de crencas como objetivos terapeuticos (DE LEON, 2003). Dois 

modelos de tratamento influenciaram ativamente essas primeiras comunidades: o Modelo de 

Minnesota e o Modelo Synanon. 

OBJETO DO PROJETO: MANUTEN<;AO DO PROJETO RESGATE VIDA 

PERIODO DE REALIZA<;AO: 

lnfcio: 01/03/2019 

Termino: 01/03/2020 

TITULO DO PROJETO: 

PROPONENTE: INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS - ICAD 

DATA PROJETO TECNICO SOCIAL 

ICAD - INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS 
COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPENDENTES QUlMICOS 

CNPJ n!!, 16.731.425/0001-00 



di rigid as; 

• Promover palestras, pesquisas e grupos psicoeducativos sabre dependencia qufmica; 

autoconhecimento e ressoclalizacao: 

• Possibilitar a readaptacao a sociedade, desenvolvendo a orientacao psicossocial, por meio de 

individuais; 

• Possibilitar a relntegracao social e psicol6gica do acolhido, ajudando-o a estabelecer pianos 

• Conhecer os 12 Passos do NA, para que possa lidar melhor com essa doenca: 

• Possibilitar o conhecimento sabre a doenca da dependencia qufmica em suas mutifacetas, 

propiciando ao acolhido a chance de buscar alternativas para evitar recafdas; 

• Possibilitar ao acolhido um relacionamento saudavel em um ambiente de acolhimento, 

aceitacao e de cornpreensao a sua pessoa e ao seu problema; 

• Estimular o acolhido, a manter-se em abstinencia total de substancias psicoativas e refletir 

sabre sua situacao emocional, social, e espiritual; 

OBJETIVOS ESPE Cf FICOS 

OBJETIVO GERAL: Atender os acolhidos com transtornos decorrentes da dependencia de substancias 

psicoativas, utilizando recursos terapeuticos especializados. Bern coma, oferecer um ambiente 

propfcio ao seu amadurecimento pessoal, favorecendo sua reinsercao na sociedade e ressigniflcacao 

do seu projeto de vida. 

qufmica. 

oferecendo atendimento psico16gico, social, espiritual dentro de um Projeto Terapeutico elaborado 

respeitando as individualidades, bem coma buscando o entendimento da doenca da dependencia 

• Favorecer mudancas comportamentais aos acolhidos, por meio de estrategias intencionais e 

ICAD - INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS 
COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPENDENTES QUfMICOS 

CNPJ n!!. 16.731.425/0001-00 

PROJETO 

Resgate -;:>~ 

~~ 

~Vida 
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service Psicossocial 

A equipe tecnica e responsavel tarnbem pela tlcenca Terapeutlca (Ressocializacao), que consiste na 

liberacao de um final de semana dos acolhidos que completaram quatro meses e meio de tratamento. 

Neste momenta e feito um planejamento estrategico do acolhido junto com seus familiares para 

programar as atividades que serao realizadas neste perfodo, bem coma, sao esclarecidas as regras 

para a safda. Sendo que os familiares, os acolhidos ea equipe tecnica assinam o documento (anexo). 

desenvolve seu psiquismo mediado pelas emocces, a linguagem e o pensamento. A rnediacao das 

ernocoes se da atraves das relacces travadas com grupos a que este indivfduo pertence ao longo de 

seu desenvolvimento. 

Service Psicol6gico 

0 psic61ogo na Comunidade Terapeutica deve intervir em todos os aspectos relacionados a saude 

mental, tanto do individuo quanto das suasrelacoes com o outro. 0 indivfduo e uma sfntese do 

particular e do universal e se constitui, necessariamente, na relacao com o outro e, com isso, 

servlco Social 

Na Comunidade Terapeutlca ICAD o atendimento do Assistente Social deve amparado na 16gica da 

garantia de direitos para os acolhidos. Logo, durante todo o processo de atendimento, o acolhido sera 

acompanhado, direta ou indiretamente, pelo profissional de Service Social. As atividades do Assistente 

Social podem ser divididas em tres etapas: ingresso dos acolhidos na CT; acompanhamento do 

atendimento; ea alta terapeutica do acolhido da CT. 

A porta de entrada do service e a triagem inicial realizada pelos conselheiros, onde sao repassadas 

orlentacoes baslcas de funcionamento e as regras da comunidade, onde e firmado Contrato de Adesso 

ao Programa Terapeutico ea Ficha de Adesao as Atividades Programadas. Ap6s este momenta inicial 

o acolhido e levado para o alojamento da Fase 01. Posteriormente e realizado acolhimento social e 

psicol6gico individual de cada acolhido, com a forrnulacao do PAS - Plano de Atendimento Singular. 

Acolhimento 

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS EM 2018 

ICAD - INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS 
COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPENDENTES QUfMICOS 

CNPJ n!!, 16.731.425/0001-00 
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Avicultura: Cuidar das aves do Projeto e recolher os ovos diariamente. 

Campo: Capinar as areas do Projeto que necessitem de tal cuidado. 

Cozinha: Auxiliar nas atividades inerentes a cozinha (descascar legumes, lavar louca, organizacao do 

ambiente, dentre outros). 

Despensa: Cuidar do abastecimento de alimentos do Projeto. 

Horta: Cuidar da horta. 

Jardim: Cuidar do paisagismo do Projeto. 

Laborterapia 

As laborterapias oferecidas pela comunidade !CAD sac: 

Almoxarifado: Cuidar das ferramentas, zelando por seu emprestimo e devolucao por parte dos 

acolhido. 

0 trabalho terapeutico no Projeto !CAD se da por: 

• Grupo de Escuta (reuniao da casa), memento em que o acolhido pode relatar o que o 

incomoda, fazer questionamentos e dar sugestoes, tarnbem e 0 memento em que e orientado. 

• Videoterapia:Momento em que sao selecionados filmes de cunho social, espiritual e/ou de 

reflexao para a vida, e posteriormente e feito uma reflexao do aprendizado. 

• Reflexao diaria: 56 por Hoje 

• Grupo do Programa de Doze Passos, Memento de reflexao em um Poder Superior, sem fazer 

alusao a qualquer religiao, procurando preservar as conviccoes de cada um, de forma a redirecionar 

seus atos em funcao dos valores morais mais elevados, melhorando tambern sua convivencia. 

• Grupos psicossociais da Fase 01,02, 03. 

Terapia Familiar 

A equipe tecnica realiza mensalmente encontros com familiares, sempre no terceiro domingo do mes, 

com o intuito de trabalhar as diversas interfaces da dependencia qufmica no arnbito familiar. 

Durante o tratamento sao realizadas pela equipe tecnlca, atividades em grupo que levam a uma 

reflexao inicial do tratamento. Essas atividades sao planejadas com dlnarnicas, palestras, debate, 

videos, entre outros, levando-se em consideracao cada fase. 

\ 

ICAD - INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS 
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As avaliacoes se darao par meio de reunices de planejamento para avallacao com a equipe tecnica, 

conselheiros terapeuticos e administrativo da CT. 

ACOMPANHAMENTO E AVALIA(:AO 

PUBLICO ALVO:Dependentes qufmicos, que estejam buscando tratamento e necessitem de 

afastamento da famflia e da comunidade, e que estejam buscando auxflio para o enfrentamento das 

Drogas. usuartos do sexo masculine, acima de 18 anos. 

• Pesca esportiva 

• Assistir TV 

No Projeto ICAD, para as atividades ffsicas e de lazer, os acolhidos podem: 

• Utilizar jogos de mesa: tote, sinuca, ping-pong, xadrez, dama. 

• Participar de jogos de futebol no Projeto, bem coma participar de Jogos fora do ICAD, 

organizados pelo Conselheiro. 

• Participar dos jogos de Voleybol, dentro do projeto. 

• Utilizar dos aparelhos da Academia. 

• Tamar banho de cachoeira. 

No tratamento da dependencia qufmica o exercfcio serve para muitos prop6sitos, mas existem alguns 

beneffcios principais tais coma: o alfvio e reducao do estresse; a liberacao de endorfinas; melhora no 

humor e aspecto social. 

Atividades de Lazer 

Limpeza: Cuidar da limpeza dos corredores, banheiros e area em geral da fazenda. 

Oficinas: Cursos profissionalizantes em parceria com o SENAR, inclusive com possibilidades de 

reinsercao do acolhido no mercado de trabalho. 

ICAD - INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS 
COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPENDENTES QUlMICOS 
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- " na Ruta\ D\s\.t\\.o Seoe, Mun\c\?io oe Monso C\audio-ES, Ce?. 2.<doClCl-ClCl\J', 

PRESIDENTE 

Afonso Claudio, 07 de janeiro de 2019. 

EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL 

NOME CARGO OBSERVAc;OES 

Vanjeane Silva de Freitas Camargo Assistente Social 20 hs semanais 

Noemia B. kusterHarchbart Psic61oga 20 hs semanais 

ICAD - INSTITUTO DE CONSCIENCIA ANTIDROGAS 
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