
2.1 - Sao obrlgacoes dos Partfcipes: 

ClAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAc;OES 

Praca da lndependencla, 341, Centro, Afonso Claudio, ES, CEP.: 29.600-000 -Tel.: (27) 3735-400 

1.1 - 0 presente Termo de Fomento, decorrente do Extrato da Justificativa de 

lnexigibilidade de Chamamento Publlco, publicada aos 20 (vinte) dias do mes de Marc;o 

do corente ano, tern por objeto a Execucao e Manutencao dos atendimentos na area 

de saude a aproximadamente 130 usuarlos com deftclencla intelectual/multiplica e 

seus Familiares do municfpio de Afonso Claudio no acompanhamento Clinico e 

Psicossocial, conforme Plano de Trabalho, ANEXO I. 

Cl.AUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Federal n2 

13.019/2014; 13.204/2015; e em conformidade com os demais dispositivos da referida 

l.egislacao o Decreto Municipal n 384/2017 ea Lei Orcarnentaria Anual nQ 2.231, de 30 

de Novembre de 2017, consoante o processo administrative n2 002691/2018 e 

mediante as clausulas e condicoes seguintes: 

sede na Prac;a da lndependencla, n2 341, neste ato representado pelo Prefeito e 

Gestor, o Senhor EDELIO FRANCISCO GUEDES, inscrito no CPF nQ 364.080.007-97 e RG 

n2 162355 - SPTC/ES, denominado GESTAO PUBLICA MUNICIPAL e a Associac;ao dos 

Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE/Afonso Claudio inscrita no CNPJ sob n2. 

27.434.240/0001-50, com sede na Rodovia Sebastlao Alves de Lima, S/N, KM Zero, 

Bairro Jcao Valim, nesse municfpio, doravante denominada ORGANIZA~AO DA 

SOCIEDADE CIVIL, representada pela Presidente a Senhora MARGARETH ZORZAL 

FAFA, inscrita no CPF n2 083.759.047-75 e RG n2 510.805 - SSP/ES, resolvem celebrar 

. .---, 

0 MUNICf PIO DE AFONSO Cl.AUDIO, inscrito no CNPJ sob n2 27.165.562/0001-41, com 

CLAUDIO 
APAE/AFONSO EXCEPCIONAIS 

AMIGOS DOS DOS PAIS E 

CELEBRAM ENTRE SI 0 MUNICf PIO DE 
AFONSO CLAUDIO E A ASSOCIACAO 

TERMO DE FOMENTO N9 002/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espirito Santo 



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

a) Manter escrituracao contabil regular; 

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

II - DA ORGANIZAtAO DA SOCIEDADE CIVIL: 

b) Emitir relat6rio Tecnico de Monitoramento e Avaliacao da parceria e o submeter a 

Cornissao de Monitoramento e Avaliacao designada, que o hornologara, 

independentemente da obrigatoriedade de apresentacao da prestacao de contas 

devida pela organizacao da sociedade civil; 

c) Realizar, nas parcerias, pesquisa de satisfacao com os beneficiaries do Plano de 

Trabalho e utilizar os resultados coma subsidio na avaliacso da parceria celebrada e do 

cumprimento dos objetivos pactuados, bem coma na reorlentacao e no ajuste das 

metas e atividades definidas; 

d) Liberar os recurses por meio de transferencia eletr6nica e em obediencia ao 

cronograma de desembolso, que guardara consonancia com as metas, fases ou etapas 

de execucao do objeto do referido termo de Fomento; 

e) Promover o monitoramento e a avaliacao do cumprimento do objeto da parceria; 

f) Na hip6tese da Gestora da parceria deixar de ser Agente Publlco ou ser lotado em 

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

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

respectivas responsabilidades; 

h) Manter, em seu sitio oficial na internet, a relacao das Parcerias Celebradas e dos 

respectivos Pianos de Trabalho, ate 180 (cento e oitenta dias ap6s o respective 

encerramento); 

j) lnstaurar tomada de contas antes do terrnino da parceria, ante a constatacao de 

evidencias de irregularidades na execucao do objeto da parceria. 

a) Fornecer modelos espedficos de Prestacao de Contas a Organizacao da Sociedade 

Civil par ocasiao da celebracao das parcerias, informando previamente e publicando 

em meios oficiais de cornunicacao as referidas organizacoes eventuais alteracoes no 

seu conteudo: 

I - DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL: 
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parcel as; ~ 

3.3 - 0 recurse destinado ao custeio das atividades contidas no Plano de Trabalho #' 
estara sob a respectiva dotac,:ao orc,:amentaria: Ficha n2: 083 - Fonte: 100000 - /1 
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3.2 - A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL transferira o montante do Item 3.1 em 12 

3.1 - O montante total de recurses a serem empregados na execucao do objeto do 

presente Termo de Fomento e de R$ 99.000,00 (Noventa e Nove Mil Reais), cujo 

repasse obedecera ao cronograma de desembolso do Plano de Trabalho; 

CLAUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Termo de Fomento, nao implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da 

adrninistracao publica a lnadimplencla da organizacao da sociedade civil em relacao ao 

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

decorrentes de restricao a sua execucao: 

h) Disponibilizar ao cidadao, na sua pagina na internet ou, na falta desta, em sua sede, 

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

finalidade e o detalhamento da apllcacao dos recurses. 

I) Obedecer rigorosamente a aplicacao e execucao do Plano de Trabalho. 

previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execucao do objeto previsto no 

g) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

e) Dar livre acesso dos servidores dos orgaos ou das entidades publicas repassadoras 

dos recurses, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos 

processes, aos documentos, as inforrnacoes referentes aos instrumentos de 

transferencias, bem como aos locais de execucao do objeto; 

f) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recurses recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio e de pessoal; 

d) Manter e movimentar os recurses na conta bancaria especifica observado o 

disposto no art. 51 da Lei nQ 13.019/2014; 

nQ 13.019/2014; 

c) Divulgar na internet e em locais visfveis de sua sede social e dos estabelecimentos 

em que exerca suas acoes todas as parcerias celebradas com o pcder . publico, 

contendo, no mfnimo, as inforrnacoes requeridas no paragrafo unico do art. 11 da Lei 
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financeiras realizadas, serao devolvidos a administracao publica no prazo ~ 

improrrogavel de trinta dias, sob pena de imediata instaurac;ao de tomada de contas 
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Ill- quando a organizacao da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa 

suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adrninistracao publica ou pelos 

orgaos de controle interno au externo. 

4.5 - Par ocaslao de denuncla, rescisao ou extincao da parceria, as saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicacoes 

estabelecidas no Termo de Fomento; 

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicacao dos recurses au o 

inadimplemento da organlzacao da sociedade civil em relacao a obrigacoes 

Consciencia Antidrogas Comunidade Terapeutica para Dependentes Qufmicos - ICAD 

mediante transferencia eletr6nica sujeita a identificacao e a obrigatoriedade de 

dep6sito por meio da Conta Espedfica n2 1351-0 - Agencia n2 0170 - Banco: Caixa 

Econ6mica Federal. 

4.2 - E obrigat6ria a aplicacao dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto nao 

utilizados, em caderneta de poupanca de lnstltuicao financeira oficial, sea previsao do 

seu uso for igual ou superior a um mes; ou em fundo de apltcacao financeira de curto 

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

quando sua utilizacao estiver prevista para prazos menores. 

4.3 - Os rendimentos das aplicac;5es financeiras serao, obrigatoriamente, aplicados no 

objeto do Termo de Fomento, estando sujeitos as mesmas condicoes de prestacao de 

contas exigidos para os recurses transferidos. 

4.4 - A parcela do recurso transferido no ambito da parceria nao sera liberada e ficara 

retida nos seguintes casos: 

I - quando houver evidencias de irregularidade na apllcacao de outros recurses 

anteriormente recebidos; 

CLAUSULA QUARTA- DA TRANSFERENCIA E APLICA<;AO DOS RECURSOS 

4.1 - A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL transferira os recurses em favor do lnstituto de 

Associacoes, 

Programa/ Atividade: 0701.0412200082.022 - Apoio e Incentive a Entidades e 
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6.1 - 0 presente Termo de Fomento vigera 12 (doze) meses a partir da data da 

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

Trabalho para a consecucao de seu objeto. 

6.2 - Sempre que necessario. mediante proposta da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 

CIVIL devidamente justificada e formulada, no minima, 30 (trinta) dias antes do seu 
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r \ 

J~o.Yt 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA 

VIII - despesas de investimento ou aquisicao e material permanente. 

orcarnentartas: 

a parceria, salvo nas hip6teses previstas em lei espedfica e na lei de diretrizes 

VII - pagar, a qualquer tltulo, servidor ou empregado publico com recurses vinculados 

fins lucrativos; 

Ill - realizacao de despesas em data anterior ou posterior a sua vigencia: 

IV - realizacao de despesas com taxas bancarias, com multas, juros ou correcao 

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

V - realizacao de despesas com publicidade, salvo as de carater educative, informative 

ou de orientacao social, das quais nae constem names, simbolos ou imagens que 

caracterizem promocao pessoal de autoridades ou servidores publicos: e 

VI - repasses coma contribuic;:5es, auxilios ou subvencoes as instituic;:5es privadas com 

ernergencia: 

I - reallzacao de despesas a titulo de taxa de adminlstracao, de gerencia ou similar; 

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em carater de 

5.1 - 0 presente Termo de Fomento devera ser executado fielmente pelos participes, 

de acordo com as clausulas pactuadas e as normas de regencia, respondendo cada 

uma pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial. 

5.2 - Fica expressamente vedada a utilizacao dos recurses transferidos, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZA(;AO DA 

SOCIEDADE CIVIL, para: 

especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente da adrninistracao 

publica. 

CLAUSULA QUINTA - DA EXECU~AO DAS DESPESAS 
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services essenciais a populacao, par ato pr6prio e independentemente de autorizacao 

judicial, a fim de realizar ou manter a execucao das metas au atividades pactuadas: 

7.2 - Na hip6tese de lnexecucao por culpa exclusiva da organlzacao da sociedade civil, 

a adrninistracao publica podera, exclusivamente para assegurar o atendimento de 

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

arnbito da fiscalizacso preventiva, bem coma de suas conclusoes e das medidas que 

tomaram em decorrencia dessas auditorias. 

alcance das metas e resultados estabelecidos no respective termo de fomento; 

de outros elementos, devera canter: 

I - descricao surnaria das atividades e metas estabelecidas; 

II - analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 

beneficio social obtido em razao da execucao do objeto ate o perfodo, com base nos 

indicadores estabelecidos e aprovados no piano de trabalho; 

Ill - valores efetivamente transferidos pela adrninistracao publica: 

IV - analise dos documentos comprobat6rios das despesas apresentados pela 

organizacao da sociedade civil na prestacao de contas, quando nao for comprovado o 

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

FISCALIZAc;AO. 

7.1 - 0 relat6rio tecnico a que se refere o art. 59 da Lei n.2 13.019/2014, sem prejuizo 

retroativos. 

terrnino, e ap6s o cumprimento das demais exigencies legais e regulamentares, serao 

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

6.3 - Caso haja atraso na liberacao dos recurses financeiros, a GESTAO PUBLICA 

MUNICIPAL prornovera a prorrogacao do prazo de vigencia do presente Termo de 

Fomento, independentemente de proposta da ORGANIZA~AO DA SOCIEDADE CIVIL, 

limitado o prazo de prorrogacao ao exato perfodo do atraso verificado. 

6.4 - Toda e qualquer prorrogacao, inclusive a referida no item anterior, devera ser 

formalizada par termo aditivo, a ser celebrado pelos partfcipes antes do termino da 

vigencia do Termo de Fomento au da ultima dilacao de prazo, sendo expressamente 

vedada a celebracao de termo aditivo com atribulcao de vigencia ou efeitos financeiros 
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IV - material comprobat6rio do cumprimento do objeto em fotos, videos ou outros 

suportes; 

V - relacao de bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o case; e 

VI - lista de presenc;:a do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. 

§ 1.2 Serao glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

houver; 

outros, das seguintes inforrnacoes e documentos: 

I - extrato da conta bancaria especffica; 

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, 

dados da organlzacao da sociedade civil e nurnero do instrumento da parceria; 

Ill - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancaria especffica, quando 

8.1 - A prestacao de contas apresentada pela organizacao da sociedade civil, devera 

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

que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descricao pormenorizada 

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

esperados, ate o periodo de que trata a prestacao de contas, a exemplo, dentre 

Cl.AUSULA OITAVA ~DA PRESTA<;AO DE CONTAS 

de Parceria. 

responsabilidades. 

7.3 - Nas atribuicoes de assistir o Gestor do Termo de Fomento e acompanhar e 

fiscalizar sua execucao esta designado o Servidor Rogerio de Vargas Fafa como Fiscal 

II - assumir a responsabilidade pela execucao do restante do objeto previsto no piano 

de trabalho, no caso de paralisacao, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo 

ser considerado na prestacao de contas o que foi executado pela organizacao da 

sociedade civil ate o memento em que a administracao assumiu essas 

bens; 

I - retomar os bens publicos em poder da organizacso da sociedade civil parcelra, 

qualquer que tenha sido a modalidade ou tltulo que concedeu direitos de uso de tais 
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8.5 - A rnanifestacao conclusiva sabre a prestacao de contas pela adrninistracao 

publica observara os prazos previstos na Lei n2 13.019, de 2014, devendo concluir, 

alternativamente, pela: 

Ill - o grau de satisfacao do publico-alvo: 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das acoes ap6s a conclusao do objeto 

pactuado. 

II - os impactos econ6micos ou sociais; 

acoes quanta: 

I - os resultados ja alcanc;:ados e seus beneffcios; 

relat6rios elaborados internamente, quando houver: 

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

II - relat6rio tecnico de monitoramento e avallacao, homologado pela cornissao de 

monitoramento e avaliacao designada, sabre a conformidade do cumprimento do 

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

8.4 - Os pareceres tecnicos do gestor acerca da prestacao de contas, de que trata o art. 

67 da Lei n2 13.019, de 2014, deverao canter analise de eficacia e de efetividade das 

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

objeto, na hip6tese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no piano 

de trabalho. 

§ 2.2 A organizacao da sociedade civil prestara contas da boa e regular aplicacao dos 

recurses recebidos no prazo de ate 90 (noventa dias) a partir do termino da vigencia da 

parceria ou no final de cada exercfcio, sea duracao da parceria exceder um ano. 

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

mediante a analise dos documentos previstos no Plano de Trabalho, bem coma dos 

seguintes relat6rios: 

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

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

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

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

despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vlnculacao com a execucao do 
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responsabilidade solidaria, deve adotar as providencias para apuracao dos fates, 

identificacao dos responsaveis, quantificacao do dano e obtencao do ressarcimento, 

nos termos da legislacao vigente. 

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

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

cumprimento de diligencia por ela determinada, prorrogavel justificadamente por 

igual perfodo. 

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

contas tenham sido apreciadas: 

I - nao significa impossibilidade de apreciacso em data posterior ou vedacao a que se 

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

sido causados aos cofres publicos: 

II - nos casos em que nao for constatado dolo da organlzacao da sociedade civil ou de 

seus prepostos, sem prejufzo da atuallzacao monetaria. impede a incidencia de juros 

de mora sabre debitos eventualmente apurados, no perfodo entre o final do prazo 

referido neste paragrafo e a data em que foi ultimada a apreciacso pela adrntnlstracao 

publica. 

havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de 

§ 22 Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da ornissso, nao 

I - aprovacao da prestacao de contas; 

II - aprovacso da prestacao de contas com ressalvas; ou 

Ill - rejeicao da prestacao de contas e determlnacao de imediata instauracao de 

tomada de contas especial. 

8.6 - Constatada irregularidade ou ornissao na prestacao de contas, sera concedido 

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

obrigacao. 

§ 12 O prazo referido no caput e limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificacao, 

prorrogavel, no rnaxirno, par igual perfodo, dentro do prazo que a adrninistracao 

publica possui para analisar e decidir sabre a prestacao de contas e cornprovacao de 

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

prestacao de contas, a organizacao da sociedade civil deve manter em seu arquivo os 

documentos originais que cornpoern a prestacao de contas. 

permitida delegacao a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegacao. 

8.10 - Quando a prestacao de contas for avaliada como irregular, apes exaurida a fase 

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

autorizacac para que o ressarcimento ao erarlo seja promovido por meio de acoes 

compensat6rias de interesse publico, mediante a apresentacso de novo piano de 

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

organlzacao, cuja rnensuracao econornica sera feita a partir do piano de trabalho 

original, desde que nao tenha havido dole ou fraude e nao seja o caso de restltulcao 

integral dos recurses. 

8.9 - 0 administrador publico responde pela decisso sobre a aprovacao da prestacao 

de contas ou par ornissao em relacao a analise de seu conteudo, levando em 

consideracao, no primeiro caso, os pareceres tecnico, financeiro e jurf dico, sen do 

c) dano ao erario decorrente de ato de gestao ilegftimo ou antieconcmico: 

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

8.8 - As prestacoes de contas serao avaliadas: 

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

objetivos e metas estabelecidos no piano de trabalho; 

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

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

Ill - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstancias: 

a) omissao no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no piano 

de trabalho; 
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base no inciso II. 

II~ suspensao ternporaria da participacao em chamamento publico e impedimenta de 

celebrar parceria ou contrato com orgaos e entidades da esfera de governo da 

administracao publica sancionadora, por prazo nao superior a dais anos; 

Ill - declaracao de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar 

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja 

promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que 

sera concedida sempre que a organizacao da sociedade civil ressarcir a administracao 

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

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

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

podera, garantida a previa defesa, aplicar a organizacao da sociedade civil parceira as 

seguintes sancoes: 

I - advertencia: 

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIZA<;OES E DAS SAN<;OES 

Fomento. 

parecer. 

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

a efetivacao de alteracoes que tenham por objetivo a mudanc,:a de valor, das metas, do 

prazo de vlgencia ou a utilizacao de recurses remanescentes do saldo do Termo de 

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

de termo aditivo, devendo a solicltacso ser encaminhada com antecedencia minima de 

30 (trinta) dias em relacao a data de terrnino de sua vigencia, 

9.2 - Nao e permitida a celebracao de aditamento deste Termo de Fomento com 

alteracao da natureza do objeto. 

9.3 - As alterac,:5es, com excecao das que tenham por finalidade meramente prorrogar 

o prazo de vigencia, do ajuste, deverao ser previamente submetidas a Procuradoria 

Geral, 6rgao ao qual deverao os autos ser encaminhados em prazo habil para anallse e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espirito Santo 



Pr aca da lndependencia, 341, Centro, Afonso Claudio, ES, CEP.: 29.600-000 -Tel.: (27) 3735-4000 

12.1 - A eficacia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem 

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

condicionada a publlcacao do respective Extrato no Diario Oficial dos Munidpios e no 

Site da Prefeitura, a qual devera ser providenciada pela administracao publics 

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 

11.1 - 0 presente Termo de Fomento pcdera ser: 

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas 

obrigacoes e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente 

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

publicidade dessa intencao: 

II - rescindido, independente de previa notificacao ou interpelacao judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hip6teses: 

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

b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas; 

c) constatacao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecao em qualquer 

documento apresentado; e 

d) verificacao da ocorrencia de qualquer circunstancia que enseje a instauracac 

de Tomada de Contas Especial. 

cLAusuLA DECIMA PRIMEIRA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO 

execucao da parceria. 

10.3 - A prescricao sera interrompida com a edicao de ato administrative voltado a 
apuracao da Infracao. 

Paragrafo (mica. As sancoes estabelecidas nos incises II e Ill sao de cornpetencia 

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

processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser 

requerida ap6s dais anos de aplicacao da penalidade. 

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentacso da 

prestacao de contas, a aplicacao de penalidade decorrente de infrac;:ao relacionada a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espirito Santo 



Pra~a da lndependencla, 341, Centro, Afonso Claudio, ES, CEP.: 29.600-000 -Tel.: (27) 3735-4000 

Presidente -APAE/Afonso Claudio 

I' . \ 
MARGARETH ZORZALYAFA 

Prefeito Municipal de Afonso Claudio 

EDELi 

14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e 

irrenunclavel cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 

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

partfcipes, para que produza seus jurfdicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele. 

Afonso Claudio. 

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

fomento, que nao possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de 

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO 

13.1- Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condicoes: 

I - as comunlcacces relativas a este termo de fomento serao remetidas par 

correspondencla ou e-mail e serao consideradas regularmente efetuadas quando 

comprovado o recebimento; 

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmlssao via e-mail, nao pcderao se 

constituir em pecas de processo, e os respectivos originais deverao ser encaminhados 

no prazo de cinco dias; e 

Ill - as reuni5es entre os representantes credenciados pelos partfcipes, bem como 

quaisquer ocorrenclas que possam ter tmpllcacoes neste termo de fomento, serao 

aceitas somente se registradas em ata ou relat6rios circunsranclados. 

CLAUSULA DECIMA TERCEi RA - DAS CONDl~OES GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO Cl.AUDIO 
Estado do Espirito Santo 

~\ 



Unidade Publica: Municipal: Lei B28 de 15/04179 Certificado de Fins Filantr6picos 
Estadual' Lei 5.129 de 08/12/95 Processo n." 44006.001057/97-66 
Federal: Decreto 50.517 de 20/06/96 CGC 27.434.240/0001 ·50 

Filiada a Federacao Nacional das APAES :36!l 

Rod.: Sebastiao Alves de Lima, Km 0, Bairro Joao Valim - Afonso Claudio - ES - CEP: 29600·000 1 
Tel/FAX: (27) 3735-1144 - EMAIL: afonsoclaudio@apaebrasil.org.br - 

www .afonsoclaudio.apaebrasil.org. br 

Gestao Publica Municipal: 
---, 

I C.N.P.J 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 27.165.562/0001-4~---- - 
Endere(:o: 
Praca da lndependencla, n2 341 
Cidade I U.F. I C.E.P I DDD/Telefone FAX IE.A 
Afonso Claudio E.S 29600-000 (27) 3735-4000 3735-4011 
Nome do Responsavel I C.P.F 
EDELIO FRANCISCO GUEDES 364.080.007-97 
R.G. I Cargo I Fun~ao: 

---·-·T-· ___ ... - -- - - 
Ato de Norneacao: 

162355 PREFEITO MUNICIPAL GESTOR 

Endere(:o: CEP 
AV. Presidente Vargas, s/n 29.600-000 
E-mail: j E-mail do responsavel 
gabinete@afonsoclaudio.es.gov.br administra~ao@afonsoclaudio.es.gov.br 

Organiza~ao da Sociedade Civil: C.N.P.J 
Assoclacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 27434240/0001-50 
Endere(:o: 
Rodovia Sebastiao Alves de Lima, Km 0, Bairro Joao Valim 

I FAX 
·------·· ..... ' Cidade U.F. I C.E.P DDD/Telefone E.A 

Afonso Claudio ES 29600000 273735 1144 I 
Canta Corrente Banco Agencia Metodo de Recebimento 

1351-0 CEF 0170 Transferencia Eletronica 

Nome do Responsavel C.P.F 
Margareth Zorzal Fata 08375904775 
R.G. I Cargo Fun(:ao I Ato de Nomea~ao: 
510805 Presidente 01/01/2017 
Endere(:O I CEP ·------·-·--·· ··-·i 

Rua Jose Giesta 13 Centro - Afonso Claudio-ES 29.600.000 
E-mail do Proponente I E-mail do responsavel 
apaeac@bsline.com.br Mz.fafa@hotmail.com 

; . 
1 - IDENTIFICAy\O DOS PARTICIPES: 

CAEE - Centro Atendimento Educacional Especializado "MIGUEL GOMES" 

PLANO DE TRABALHO 

Afr.~':' 
C~·'!·E.:: 

APAE-Associacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Claudio 



Certificado de Fins Filantrcpicos 
Processo n." 4·100(;.00 I 0!)7/!)7·(i(i 

CCC :ti. 1:1.1.~ IW!Hl01 ·:,o 

Unidade Publica: Municipal: Lei 828 de 15/04179 
Estadual: Lei 5.129 de 08/12/95 
Federal: Decreto 50.517 de 20/06/96 

Filiada a Federacao Nacional das AP AES 369 

Rod.: Sebastiao Alves de Lima, Km 0, Bairro Joao Valim ·Afonso Claudio· ES· CEP: 29600·000 2 
Tel/FAX: (27) 3735·1144 ·EMA.IL: afonsoclaudio@apaebrasil.org.br - 

www .afonsoclaudio.apaebrasil.org.br 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

' ./ 
-r->, 

2.4- Metas: 

./ Melhoria da qualidade de vida da pessoa com deflclencia atraves da habilitacao e 

reabilitacao: 

Maior envolvimento das familias no desenvolvimento dos filhos, iniciando pelo atendimento 

aos bebes de O a 3 anos e 11 meses; 

Reconhecimento da comunidade pelos services oferecidos pela APAE. 

Realizacao de arquivo individualizado e especffico do servlco da sauce: 

Quantificar os atendimentos realizados atraves de controle de frequencia . 

Maier articulacao com a Secretaria Municipal de Saude, 

Atendimento aos usuarios focando o trabalho em rede com a municipalidade; 

Eliminar lista de espera para atendimentos atraves da parceria com a Secretaria de Saude: 

2.3 - ldentiflcacao do Service: 
Termo de Fomento para realizacao de despesas e Manutencao da Associacao de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Afonso Claudio, com a finalidade de promover atendimentos na 
Area da Saude a 130 usuarios com deficiencia intelectual /multipla e seus Familiares do municipio 
de Afonso Claudio nas areas espedficas de fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, psiquiatria, I 
psicologia e assistencia social. 

2.2 - ldentificacao do Objeto: 
Repasse de Recurses Financeiros, advindos do Cofinanciamento Municipal, para atender cs usuanos 
Pessoa com Deffciencia em Acompanhamento Clinico e Psicossocial do Municipio de Afonso 
Claudio. 

ABR/2018 MAR/2018 

2.1 - Objeto: Acompanhamento Clinico e Psicossocial a Pessoa com 1"':'".~.,e,~ro,d~.t~.~.~~~~~ao ,_,, 
Deticiencla do Municf pio de Afonso Claudio ';1'f'.1'1: '~SJ£: ~ ·~· · :/ '·:""" J'' 

mcio: ermine: 

CAEE - Centro Atendimento Educacional Especializado "MIGUEL GOMES" 

2 - DESCRlc;Ao DA sxscucao DA PARCERIA 

APAE-Associacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Claudio 

Afllt~!I 
~>C£.iii 

.... '\.ii' 

... ·~(~1ulu~~J. 
"'#ii!\ ......... APAE 



3 Rod.: Sebastiao Alves de Lima, Km 0, Bairro -Ioao Valim ·Afonso Claudio· ES· CEP: 29600-000 
Tel/FAX: (27) 3735-1144 ·EMAIL: afonsoclaudio@apaebrasil.org.br - 

www.afonsoclaudio.apaebrasil.org.br 
Unidade Puhlica: Municipal: Lei 828 de 15/04179 Certificado du l·'ins /·'i/a 11 t l'l·'i·"''"·" 

Estadual: Lei 5.129 de 08/12/95 Processo 11." 4·IOOG.001051/D/·(i!i 
Federal: Decreto 50.517 de 20106196 CGC 27.434.240/0001 ·50 

Filiada a Federacao Nacional das AP AES 369 

3.3.50.43 R$ 99.000,00 

• Material de Consumo; 
• Services de Terceiros - 

Pessoa Ffsica; R$ 99.000,00 
• Services de Terceiros 

Pessoa Jurfdica; e 
• Despesas com Pessoa! 

4 ~ PLANO DE APLICAtAO (R$ 1,00) 

ABR/18 130 USUARIOS MAR/18 

Acompanhamento 
Clinico e 

Psicossocial a 
Pessoa com 

Deftciencia do 
Municf pio de 

Afonso Claudio 

• Melhoria da qualidade de vida da pessoa 
com deflciencia atraves da habilltacso e 
reabilltacso: 

• Maior envolvimento das famflias no 
desenvolvimento dos filhos, iniciando pelo 
atendimento aos bebes de O a 3 anos e 11 
meses; 

• Reconhecimento da comunidade pelos 
services oferecidos pela APAE; 

• Reallzacso de arquivo individualizado e 
especffico do Service da saude: 

• Quantificar os atendimentos realizados 
atraves de controle de frequencla: 

• Maior articulacao com a Secretaria 
Municipal de sauce: 

• Atendimento aos usuarios focando o 
trabalho em rede com a municipalidade; 

• Eliminar lista de espera para atendimentos 
atraves da parceria com a Secretaria de 
Saude: 

3 ~ CRONOGRAMA DE EXECU~AO 

Af!Xl)'l 
Clhd~·U: 

!" 
\; 

CAEE - Centro Atendimento Educacional Especializado "MIGUEL GOMES" APAE 

APAE -Associacio dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Claudio 



Unidade Publica. Municipal: Lei 828 de 15/04179 Certificado de Fins Filantr6picos 
Estadual: Lei 5.129 de 08/12/95 Processo n." 44006.001057/97·66 
Federal: Decreto 50.517 de 20106196 CGC 27.434.240/0001 ·50 

Filiada a Federacao Nacional das AP AES 369 

Rod.: Sebastiao Alves de Lima, Km 0, Bairro Joao Valim ·Afonso Claudio· ES· CEP: 29600·000 4 - 
Tel/FAX: (27) 3735·1144 ·EMAIL: afonsoclaudio0'ap_:1(.~QL1-h"-i.l1n:g.hr -- 

www.afonsoclaudio.apaebrasil.org.br 

.__ J Presidente - APAE de Afonso Claudio 

Prefeito 

EDELi 

Afonso Claudio, de 2018. 

Declaramos para todos os fins de direito, sob pena de responsabillzacao pessoal, seja na esfera cfvel, penal 

ou administrativa, que todas as lnformacoes acima prestadas ostentam veracidade e que a celebracao do 

referido Termo de Fomento esta decorrente da rela<;:ao jurfdica estabelecida form a lmente entre a 

·~ - <, Adminlstracao Publlca e a Organlzacao da Sociedade Civil, em regime de rnutua cooperacao, para a 

consecucao de finalidades de interesse publlco e redproco. 

6 - DECLARA<;AO 

R$ 8.250,00 R$ 8.250,00 

Mar/2019 Jan/2018 

R$8.250,00 

Fev/2018 

CAEE - Centro Atendimento Educacional Especializado "MIGUEL GOMES" 

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

APAE - Associacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Claudio 



Data de Assinatura: 28/03/2018. 

PARTlCIPES: EDELIO FRANCISCO GUEDES - Prefeito Municipal, inscrito no CPF nQ 364.080.007- 
97 e RG n2 162355 - SPTC/ES e a Senhora MARGARETH ZORZAL FAFA - Presidente APAE, 
inscrita no CPF n2 083.759.047-75 e RG n2 510.805 - ES. 

VIGENCIA: 12 meses a partir da publicacao. 

NATUREZA DA DESPESA: Ficha nQ: 083 ..:: '. · Fon.te: -, ,10000<;) - Program a/ Atividade: 
0701.0412200082.022 - Apoio e Incentive a Entldades' e Associa~oes - Elemento de Despesa: 
3350430000. 

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

AMPARO LEGAL: Art. 31, da Lei nQ 13.019/2014; e Decreto Municipal nQ 384/2017. 

OBJETO: Execucao e Manutencao dos atendim~to~-~~a,·.,s~~ f!!f~aµd-e~ar~pi:oximadamente 130 
usuarios com deflciencia lntelectual/multlpllca=e" seus Famili-ares do.manlclplo de Afonso 

\ " .... 
Claudio no acompanhamento Clinico e Psicossocial,.confdtmel>'lano de Trabalho. 

PROCESSO: 002691/2018 
Termo de Fomento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, inscrita no CNPJ 
sob nQ 27.165.562/0001-41 ea Assoclacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE/Afonso 
Claudio inscrita no CNPJ sob nQ. 27.434.240/0001-50. 

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

~. PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
~ Estado do Espirito Santo 
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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: Execucao e Manutenc;ao dos atendimentos na 
area de sauce a aproximadamente 130 usuarios com de- 
ficiencia intelectual/multiplica e seus Familiares do muni- 
cipio de Afonso Claudio no acompanhamento Clfnico e Psi- 
cossocial, conforme Plano de Trabalho. 

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

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

PROCESSO: 002691/2018 

Publicac,;ao No 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 Associacoes - 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 Deere- 
to Municipal n° 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 conscrencra Antidrogas Comunidade 
Terapeutica para Dependentes Qufmicos - ICAD, inscrita 
no CNPJ sob o no 16.731.425/0001-00. 

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

PROCESSO: 003305/2018 

EXTRATO DOTERMO DE FOMENTO N°: 001/2018 
Publicac,;ao No 127289 

Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda 

Wanderson Giliard Caetano Piris 
Contratada 

~ 
t ~11do Municipal de Ass. Social 

Luzia Alves Stein Rodrigues 

Gestora/Sec. Mun. de Ass. Social 

Contratante 

CONTRATO N° 013/2018 

Processo NO 2236/2018 

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

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

Objeto: contratacao do saldo remanescente da Ata de Re- 
gistro de Precos no 063/2017, oriunda do Preqao Presen- 
cial no 011/2017 - Proc. n° 1481/2017, para aqurslcao de 
cestas basicas, em atendimento aos usuarios advindos de 
_..,..._ 1ac;oes de vulnerabilidade temporaria, conforme con- 
cessao do beneficio, regulamentado pela Lei n° 1.870/09 

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

Assinatura: 27 de rnarco de 2018. 

Vigencia: ate o encerramento do exercicio financeiro, ou 
seja, 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado 
desde que se enquadre em uma das hip6teses previstas 
no art. 57 da Lei 8.666/93, mediante previa justificativa e 
autortzacao da autoridade competente, devendo ser pre- 
cedida, ainda, de rnanifestacao da Procuradoria Municipal. 

Dotacao Orcamentarla: 06 01 08 244 0022 Projeto/ Ativl- 
dade: 2.050 - Beneffcio Eventual por Vulnerabilidade Tem- 
porarta - Elemento de Despesa: 33903200000 - Material, 
Bern ou Service para Distriuicao Gratuita - Fonte de Recur- 
so: 1000000 - Recurses Ordinaries. 

Publicac,;ao N° 127966 
CONTRATO N° 013/2018 

PREFEITURA 

,,,. "' Afonso Claudio 
' 

DOM/ES - Edic;ao N° 979 
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Prefeito Municipal 

EDELIO FRANCISCO GUEDES 

Data de Assinatura: 28/03/2018. 

PARTicIPES: EDELIO FRANCISCO GUEDES - Prefeito Mu- 
nicipal, inscrito no CPF n° 364.080.007-97 e RG n° 162355 
- SPTC/ES e a Senhora MARGARETH ZORZAL FAFA - Pre- 
sidente APAE, inscrita no CPF no 083.759.047-75 e RG no 
510.805 - SSP/ES. 

VIGENCIA: 12 meses a partir da publicacao. 
" 

NATUREZA DA DESPESA: Ficha n°: 083 - Fonte: 100000 
- Proqrama/Atlvtdede: 0701.0412200082.022 - Apoio e 
Incentive a Entidades e Associacoes - Elemento de Despe- 
sa: 3350430000. 

Pagina 4 
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Unidade Publica: Municipal: Lei 828 de 15/04/79 Certificado de Fins Filantr6picos 
Estadual. Lei 5.129 de 08/12/95 Processo n." 44006.001057/97-66 
Federal: Decreto 50.517 de 20/06/96 CGC 27.434.240/0001-50 

Filiada a Federacao Nacional das AP AES 369 

Rod.: Sebastiao Alves de Lima, Km 0, Bairro -Ioao Valim - Afonso Claudio - ES - CEP: 29600-000 1 
TelJFAX: (27) 3735-1144 - EMAIL: afonsoclaudio@apaebrasil.org.br - 

www .afonsocla udio.apae brasil.org. hr 

Gestao Publica Municipal: I C.N.P.J 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 27 .165.562/0001-41 
Endere~o: 
Prac;:a da lndependencla, nQ 341 
Cidade I U.F. I C.E.P I DDD/Telefone FAX IE.A 
Afonso Claudio E.S 29600-000 (27) 3735-4000 3735-4011 
Nome do Responsavel I C.P.F 
EDELIO FRANCISCO GUEDES 364.080.007-97 
R.G. I Cargo I Fun~ao: Ato de Nomea~ao: 
162355 PREFEITO MUNICIPAL GESTOR 
Endere~o: CEP 
AV. Presidente Vargas, s/n 29.600-000 
E-mail: I E-mail do responsavel 
gabinete@afonsoclaudio.es.gov.br administra~ao@afonsoclaudio.es.gov.br 

Organiza~ao da Sociedade Civil: I C.N.P.J 
Assoclacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 27434240/0001-50 
Endere~o: 
Rodovia Sebastiao Alves de Lima, Km 0, Bairro Jcao Valim 
Cidade U.F. I C.E.P DDD/Telefone IFAX IE.A 
Afonso Claudio ES 29600000 273735 1144 
Conta Corrente Banco Agencia Metodo de Recebimento 
1351-0 CEF 0170 Transferencia Eletronica 
Nome do Responsavel C.P.F 
Margareth Zorzal Fata 08375904775 
R.G. I Cargo Fun~ao I Ato de Nomea~ao: 
510805 Presidente 01/01/2017 
Endere~o I CEP 
Rua Jose Giesta 13 Centro - Afonso Claudio-ES 29.600.000 
E-mail do Proponente I E-mail do responsavel 
apaeac@bsline.com.br Mz.fafa@hotmail.com 

1- IDENTIFICA<;AO DOS PARTICIPES: 

CAEE - Centro Atendimento Educacional Especializado "MIGUEL GOMES" 

PLANO DE TRABALHO 

APAE -Associacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Claudio 



Unidade Publica: Municipal: Lei 828 de 15/04/79 Certificado de Fins Filantr6picos 
Estadual: Lei 5.129 de 08/12/95 Processo n." 44006.001057/97·66 
Federal: Decreto 50.517 de 20/06/96 CGC 27.434.240/0001·50 

Filiada a Federacao Nacional das AP AES 369 

Rod.: Sebastiao Alves de Lima, Km 0, Bairro -Ioao Valim - Afonso Claudio - ES - CEP: 29600-000 2 
Tel/FAX: (27) 3735-1144 - EMAIL: afonsoclaudio@apaebrasil.org.br - 

www .afonsocla udio .apae brasil.org. hr 

2.3 - ldentlflcacao do servlco: 
Termo de Fomento para realizacao de despesas e Manutencao da Associacao de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Afonso Claudio, com a finalidade de promover atendimentos na 
Area da Saude a 130 usuarios com deflclencla intelectual /multipla e seus Familiares do municipio 
de Afonso Claudio nas areas especificas de fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, psiquiatria, 

\ psicologia e assistencia social. 

2.2 - ldentifica~ao do Objeto: 
Repasse de Recurses Financeiros, advindos do Cofinanciamento Municipal, para atender os usuarios 
Pessoa com Deflclencla em Acompanhamento Clinico e Psicossocial do Municipio de Afonso 
Claudio. 

ABR/2019 MAR/2020 

lnicio: Termino: 

2.1 - Objeto: Acompanhamento Clf nico e Psicossocial a Pessoa com 
Deflciencla do Munici pio de Afonso Claudio 

2.4- Metas: 

./ Melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiencia atraves da habilitacao e 

reabilitacao: 

./ Maier envolvimento das familias no desenvolvimento dos filhos, iniciando pelo atendimento 

aos bebes de O a 3 anos e 11 meses; 

./ Reconhecimento da comunidade pelos servicos oferecidos pela APAE . 

./ Realizacao de arquivo individualizado e especifico do Service da saude: 

./ Quantificar os atendimentos realizados atraves de controle de frequencia . 

./ Maier articulacao com a Secretaria Municipal de Saude, 

./ Atendimento aos usuarios focando o trabalho em rede com a municipalidade; 

./ Eliminar lista de espera para atendimentos atraves da parceria com a Secretaria de Saude; ., 

CAEE - Centro Atendimento Educacional Especializado "MIGUEL GOMES" 

2 - DESCRltAO DA EXECUtAO DA PARCERIA 

,., APAE 
A~. 
~·-~s 

APAE-Associacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Claudio 



Certificado de Fins Filantr6picos 
Processo n." 44006.001057/97-66 

CGC 27.434.240/0001-50 

Unidade Publica: Municipal: Lei 828 de 15/04179 
Estadual: Lei 5.129 de 08/12/95 
Federal: Decreto 50.517 de 20/06/96 

Filiada a Federacao Nacional das AP AES 369 

Rod.: Sebastiao Alves de Lima, Km 0, Bairro -Iojio Valim - Afonso Claudio - ES - CEP: 29600-000 3 
Tel/FAX: (27) 3735-1144 - EMAIL: afonsoclaudio@apaebrasil.org.br - 

www .afonsoclaudio.apaebrasil.org .hr 

R$ 99.000,00 R$ 99.000,00 

• Material de Consumo; 

• Services de Terceiros - 
3.3.50.43 Pessoa Ff sica; 

• Services de Terceiros 
Pessoa Jurfdica; e 

• Despesas com Pessoa! 

Subvencao Social para atender nas 
respectivas despesas: 

4 - PLANO DE APLICA<;AO (R$ 1,00) 

130 USUARIOS ABR/19 

Acompanhamento 
Clinico e 

Psicossocial a 
Pessoa com 

Deficiencia do 
Municipio de 

Afonso Claudio 

• Melhoria da qualidade de vida da pessoa 
com deflciencia atraves da habilitacao e 
reabllltacao: 

• Maior envolvimento das famflias no 
desenvolvimento dos filhos, iniciando pelo 
atendimento aos bebes de 0 a 3 anos e 11 
meses; 

• Reconhecimento da comunidade pelos 
services oferecidos pela APAE; 

• Realizacao de arquivo individualizado e 
especifico do Servlco da saude: 

• Quantificar os atendimentos realizados 
atraves de controle de frequencia: 

• Maior articulacao com a Secretaria 
Municipal de Saude: 

• Atendimento aos usuarios focando o 
trabalho em rede com a municipalidade; 

• Eliminar lista de espera para atendimentos 
atraves da parceria com a Secretaria de 
Saude: 

3 - CRONOGRAMA DE EXECU<;AO 

MAR/18 

CAEE - Centro Atendimento Educacional Especializado "MIGUEL GOMES" - APAE ...... 
Cli1id!o.-£iS 

APAE -Associacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Claudio 



Unidade Publics: Municipal: Lei 828 de 15/04179 Certificado de Fins Filantr6picos 
Estadual: Lei 5.129 de 08/12/95 Processo n." 44006.001057/97-66 
Federal: Decreto 50.517 de 20/06/96 CGC 27.434.240/0001-50 

Filiada a Federacao Nacional das AP AES 369 

Rod.: Sebastiao Alves de Lima, Km 0, Bairro -Ioao Valim - Afonso Claudio - ES - CEP: 29600-000 4 
Tel/FAX: (27) 3735-1144 - EMAIL: afonsoclaudio@apaebrasil.org.br - 

www.afonsoclaudio.apaebrasil.org.br 

Presidente - APAE de Afonso Claudio 

ARGARETH ZORZAL FAFA 

Afonso Claudio, de 2018. 

/ 
Prefeito Municipal 

Declaramos para todos os fins de direito, sob pena de responsabllizacao pessoal, seja na esfera clvel, penal 

ou administrativa, que todas as informacoes acima prestadas ostentam veracidade e que a celebracao do 

referido Termo de Fomento esta decorrente da relacao jurfdica estabelecida formalmente entre a 

Adrninistracao Publica e a Organizacao da Sociedade Civil, em regime de rnutua cooperaca r para 

consecucao de finalidades de interesse publico e recfproco. 

6 - DECLARA~AO 

CAEE - Centro Atendimento Educacional Especializado "MIGUEL GOMES" 

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

APAE -Associacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Claudio 


