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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2019 

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES E A 

ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E 

ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS FINS QUE ABAIXO 

ESPECIFICA. 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

inscrito no CNPJ n° 14.768.944/0001-18, sediado na Rua Pedro Zangrande, n° 125, Centro, 

João Neiva/ES, CEP: 29.680-000, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Otávio Abreu Xavier, e pela Secretária 

Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Lucia Helena Cunha da 

Silva, e, do outro lado, a ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, pessoa jurídica, com sede a Rua José Zamperline, s/n°, Guaraná, Aracruz/ES, 

inscrita no CNPJ n° 60.833.803/0027-98, representada neste ato pela Sra. Barbara Cristina 

Ferreira Britto, brasileira, residente e domiciliada na Rua Florianópolis, n° 270, Bairro Vila 

Santa Teresa, Santo André/São Paulo, portador do CPF n° 018.580.597-39, denominada 

para este instrumento particular simplesmente de PROPONENTE, resolvem celebrar o 

presente TERMO DE COLABORAÇÃO com fundamento no Processo Administrativo n° 

4.546/2018 e 5.315/2018 e na Lei Federal n° 13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. 0 presente Termo de 	Colaboração tem 	por 	objeto o Fortalecimento 

da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade destinada a crianças e 

adolescentes acolhida no Abrigo Recanto Feliz, conforme Plano de Trabalho anexo a este 

Termo, o qual é parte integrante e indissociável. 

1.2. Não poderão ser destinados recursos para atender as despesas vedadas pela 

respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

1.3. É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, 

direta ou indiretamente: 
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I — Delegação das funções de regulaçãO, de fiscalização, do exercício do poder de policia 

ou de outras atividades exclusivas do Estado; 

II — Prestação de serviços ou de outras atividades cujo destinatário seja o aparelho 

administrativo do Município. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA GESTÃO 

2.1. 0 presente Termo de Colaboração terá como gestora da Proponente a Senhora  Mara  

Lucia Eliene de Oliveira, portadora do CPF n°008.603.126-07 e RG n° 28.721.097-2/MG, 

que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades e cumprimento 

das metas pactuadas na parceria. 

2.2. A Concedente nomeia como gestora da Parceria a Senhora  Amanda  Santos  Scope!  

Lube, portadora do RG n° 1603664 e do CPF n° 124.100.387-43, conforme Portaria 

Municipal n° 11.178/2019, de 10 de junho 2019. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS 

I. SAO  OBRIGAÇÕES  DA CONCEDENTE: 

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo; 

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto; 

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de 

Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária especifica indicada pela 

Proponente; 

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês 

subseqüente. 

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias 

exigência da restituição dos recursos transferidos; 

f) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado; 

g) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente; 

h) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 

economicidade e avaliar se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho 

apresentado e no  art.  59 da Lei n° 13.019 de 31/07/2014. 

C%-1 
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II.  SAO  OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE: 

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Colaboração. No 

caso de paralisação das atividades, a Administração Pública poderá assumir ou transferir 

a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua descontinuidade; 

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários 

ao acompanhamento e controle da execução do objeto; 

c) Permitir livre acesso do Gestor, ao responsável pelo Controle Interno, dos membros da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação da CONCEDENTE, e de Auditores e Fiscais do 

Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e As informações 

referentes a este Instrumento, junto As instalações da PROPONENTE; 

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito As despesas de custeio, de investimento e de 

pessoal, conforme o caso; 

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e 

comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de 

Colaboração, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando 

responsabilidade solidaria ou subsidiária da Administração Publica pelos respectivos 

pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição A sua execução e 

manter os comprovantes arquivados; 

0Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 

subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a 

prestação de contas; 

g)Identificar o número deste Termo de Colaboração no corpo dos documentos da 

despesa, e em seguida extrair cópia para anexar A prestação de contas a ser entregue no 

prazo A CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga 

parcialmente com recursos do objeto; 

h) Divulgar este Termo de Colaboração em seu sitio na internet, caso mantenha, e em 

locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, 

com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Instrumento, do Órgão 

CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da 

prestação de contas, bem como atender A Lei Federal n° 12.527/2011; 

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da 

legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública 

Municipal, sob pena de suspensão da transferência; 
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j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no 

cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais 

da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução deste 

Termo de Colaboração e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente 

apontadas pela Administração Pública; 

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos 

profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos 

trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres 

ou não; 

I) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os 

custos previstos; 

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou recibo de 

autônomo (RPA), com a devida identificação do Termo de Parceria, ficando vedadas 

informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 

comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados 

ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos; 

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua 

contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula Primeira; 

o) Comprovar a existência de conta bancária especifica e exclusiva para o presente 

instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do 

presente termo nesta conta bancária; 

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 

depósito em sua conta bancária; 

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a 

execução do objeto; 

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações 

correspondentes até 30 de dezembro do exercício; 

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados 

corretamente conforme o Plano de Trabalho; 

i) Comprovar de forma integral no final do Termo de Colaboração todas as metas 

quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho; 

U) Efetuar cotação e pesquisa de preços para aquisição de materiais e serviços (no 

mínimo 03 (três) orçamentos); 

v) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação 
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de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante 

os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal; 

w) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, 

assim como alterações em seu Estatuto. 

CLAUSULA QUARTA — REGIME JURÍDICO DO PESSOAL 

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento 

dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execução 

do objeto previsto neste Termo de Colaboração, não implicando responsabilidade 

solidária ou subsidiária da Administração Pública a inadimplência da organização da 

sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da 

parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. 

4.2. Não se estabelecerá nenhum vinculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer 

espécies, entre a CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a 

realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento. 

CLAUSULA QUINTA — DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Colaboração, no presente 

exercício, a CONCEDENTE transferirá à PROPONENTE, o valor de R$ 1.500,00 (um mil 

e quinhentos reais) mensal por criança/adolescente abrigado, perfazendo um total de no 

máximo 10 crianças/adolescentes abrigadas na Instituição. 

5.2. 0 repasse mensal será de acordo com o número de abrigados no mês de referencia 

(atendido o limite de abrigados previsto e o valor mensal estipulado por abrigamento). 

5.3. Os recursos para atender as despesas decorrentes do presente Termo de 

Colaboração correrão pela Dotação Orçamentária: 0281030824300292200 — Garantir 

apoio técnico e financeiro — Associação Beneditina, 33504300000 — Subvenções Sociais, 

Fonte: 1001000000, Ficha: 96. 

5.4. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento 

orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento 

de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá 

ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade. 
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5.5. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em 

estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a 

seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades: 

a) Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

recebida; 

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

inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas 

no Termo de Colaboração; 

C) Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as 

medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle 

interno ou externo. 

CLAUSULA SEXTA — DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser 

depositados na conta especifica da PROPONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada 

ao objeto, na Agência n° 035, no Banco Banestes, na Conta Corrente n° 29.814.332, e 

aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização. 

conforme dispõe o  art.  51, da Lei n° 13.019/2014. 

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao 

fornecedor (DOC,  TED,  Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos prestadores de 

serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda a 

movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência 

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e 5 obrigatoriedade de depósito em 

sua conta bancária. 

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência 

eletrônica, poderá ser admitida a realização de pagamentos em espécie — mediante 

justificativa devidamente comprovada. 

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6 1 . 

poderão ser utilizados pela Proponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto 

e dentro das condições previstas neste instrumento, estando sujeitos às mesmas 

condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 
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6.5. A Proponente devera restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os 

rendimentos não utilizados, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a 

boa execução dos recursos  (art.  52, Lei n° 13.019/2014). 

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a 

participar de novos Termos de Fomento, acordos ou ajustes com a Administração 

Municipal. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado 

monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da 

legislação aplicável, nos seguintes casos: 

a) Inexecução do objeto; 

b) Falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido; utilização dos 

recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em 

caráter de emergência. 

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da 

CONCEDENTE o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado 

financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 

utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que 

não tenha feito aplicação. 

CLAUSULA OITAVA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter 

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

objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades 

realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 

período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes 

informações e documentos: 

I — Extrato da conta bancária especifica; 

II — Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados 

scP 
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da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;  

III  — Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária especifica, quando houver 

IV— Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos,  videos  ou outros 

suportes; 

V — Relação de bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso; e 

VI — Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. 

§ 1°. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 

§ 2°. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos 

recursos recebidos de forma parcial a cada final de exercício e de forma integral no prazo 

de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, se a duração da 

parceria exceder um ano. 

8.2. A prestação de contas relativa á execução do Termo de Colaboração dar-se-á 

mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos 

seguintes relatórios: 

I — Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil. 

contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 

comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

II— Relatório de execução financeira do Termo de Colaboração. com  a descrição das 

despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, 

na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de 

trabalho. 

8.3. A Administração Pública Municipal considerará ainda em sua análise os seguintes 

relatórios elaborados internamente, quando houver: 

I — Relatório da visita técnica  in  loco realizada durante a execução da parceria; 

II — Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do 

objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração. 

8.4. Os pareceres técnicos do Gestor acerca da prestação de contas, de que trata o  art  
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67 da Lei n° 13.019/2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações 

quanto: 

I — os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II — os impactos econômicos ou sociais;  

III— o grau de satisfação do público-alvo; 

IV— a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

8.5. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela Administração Pública 

observará os prazos previstos na Lei n° 13.019, de 2014, devendo concluir, 

alternativamente, pela: 

I — aprovação da prestação de contas; 

II— aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou  

III  — rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada 

de contas especial. 

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas,  sera  concedido prazo 

para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

§ 1°. 0 prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, 

prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a Administração Pública 

possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados. 

§ 2°. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não 

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

responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos 

termos da legislação vigente. 

8.7. A AdministracAo Pública apreciará a Prestação de Contas Final apresentada, no 

prazo de até 150 (cento e cinquenta dias), contado da data de seu recebimento ou do 

cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual 

período. 

Parágrafo único. 0 transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas 

tenham sido apreciadas: 
0) 
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I — não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se 

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

sido causados aos cofres públicos; 

II — nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de 

seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de 

mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido 

neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela Administração Pública. 

8.8. As prestações de contas serão avaliadas: 

I — Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

II — Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 

de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

Ill — Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

a) Omissão no dever de prestar contas; 

b) Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 

trabalho; 

c) Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

8.9. 0 administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de 

contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, 

no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a 

autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 

8.10. Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após, exaurida a fase 

recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar 

autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações 

compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo Plano de 

Trabalho, conforme o objeto descrito no Termo de Colaboração e a área de atuação da 

organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do Plano de Trabalho original, 

desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos 

recursos. 
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8.11. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação 

de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos 

originais que compõem a prestação de contas. 

CLAUSULA NONA — DA VIGÊNCIA 

9.1. Este Instrumento tem sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante solicitação da organização da 

sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à Administração 

Pública em, no minimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto. 

9.2. A prorrogação de oficio da vigência do Termo de Colaboração deve ser feita pela 

Administração Pública quando ela der causa 'a atraso na liberação de recursos 

financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. 

CLAUSULA DÉCIMA — DAS PROIBIÇÕES 

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE: 

a) A redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não; 

b) Integrar dirigentes que também sejam agentes  politicos  do governo concedente; 

C) Realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Colaboração; 

d) Utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a titulo de taxa de 

administração; 

e) Utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto 

deste Termo de Colaboração; 

f) Executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços; 

g) Transferir recursos da conta corrente especifica para outras contas bancárias; 

h) Retirar recursos da conta especifica para outras finalidades com posterior 

ressarcimento; 

I) Deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente 

mensuráveis) pactuada no Plano de Trabalho; 

j)Realizar despesas com: 

I. Multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a 
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recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública 

na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias; 

II. Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto 

da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não 

constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;  

III. Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não 

atendam ás exigências do  art.  46 da Lei n°13.019/2014. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

11.1. 0 presente Termo de Colaboração poderá ser denunciado ou rescindido pelos 

participes a qualquer momento, ficando as partes responsáveis pelas obrigações 

decorrentes do tempo de vigência. 0 prazo mínimo de antecedência para a notificação da 

rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do  art.  42, inciso XVI, da Lei n° 

13.019/2014. 

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Colaboração o 

descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando 

constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 

Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento 

apresentado. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO 

DE TRABALHO 

12.1. 0 Plano de Trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de 

metas, mediante termo aditivo ao plano de trabalho original, mediante proposta 

devidamente formalizada e justificada. 

Parágrafo Único: Admitir-se-6 modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação 

da CONCEDENTE e aprovação do Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, 

ficando vedada a alteração total do objeto. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES 

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as 
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normas desta Lei e da legislação especifica, a Administração Pública poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar a organização da sociedade civil as seguintes sanções: 

a) Advertência, 

b)Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

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

Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

C) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

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

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  sera  concedida 

sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra "h" 

desta cláusula. 

13.2. As sanções estabelecidas nas letras "h" e "c" desta cláusula são de competência 

exclusiva do(a) Secretário(a) Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após dois anos de aplicação da penalidade. 

13.3. Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da 

prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à 

execução da parceria. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE 

14.1. A eficácia do presente Termo de Colaboração ou Aditamentos que implicarem em 

alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento fica 

condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 

deverá ser providenciada pela administração pública municipal no prazo de até 30 (trinta) 

dias a contar da respectiva assinatura. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO 

15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de João Neiva/ES para esclarecer as dúvidas 

de interpretações deste Instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente, 
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nos termos do  art.  109 da Constituição Federal, observado ainda, o  art.  42, inciso XVII, da 

Lei n° 13.019/2014. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal n° 13.019/2014 que não 

foram mencionados neste instrumento. 

E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as 

partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

João Neiva/ES, 26 de junho de 2019. 

TAVIO ABREU XAVIER 

Prefeito Municipal de João Neiva 

CONCEDENTE  

LUCIA  HE NA CUNHA DA SILVA 

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

CONCEDENTE 

BARBARA CRISTINA FERREIRA BRITTO 

ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDCUAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ENTI DADE 
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PLANO DE TRABALHO 

(Artigo 22 da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015) 

1. DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Nome 
Secretaria Municipal 	de 	Trabalho, 
Desenvolvimento Social (SEMTADES) 

' CNPJ 
Assistência e 	14.768.944/0001-18 

Logradouro (Avenida, Rua,  Rod.)  
Rua Pedro Zangrande, n° 125 
Bairro 	 Cidade 
Centro 	 Joao  Neiva/ES 

CEP 
29.680-000  

E-mail  da Instituição  
acaosocial@joaoneiva.es.gov.br  

Home Page  

Telefone 1 	 ' Telefone 2 
(27) 3258-4612 

Telefone 3 

2. DADOS GERAIS DA PROPONENTE 
Nome 

, Associação Beneditina de Educação e Assistência Social — 
Recanto Feliz 

! CNPJ 
60.833.803/0027-

; 98 
Logradouro (Avenida, Rua,  Rod.)  
Rua: José Zamperlini, N°02 
Bairro 	 , 
Guarani 

Cidade 
Aracruz - ES 

, CEP 
; 29.195-633 

'  E-mail  da Instituição 	 '  Home Page  
rf@redebeneditina.org.br 	 http://www.redebeneditina.org.br  
Telefone 1 	 Telefone 2 	 Telefone 3 
(27) 3276-1303 	 0 	 0 
Conta: 29.814.332 	Agência: 035 	 ' Banco: Banestes 

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA PROPONENTE  
Nome 
Barbara Cristina Ferreira  Britt°  

; CPF: 
; 018.580.597-39 

N° RG 	Órgão 	Cardo , 
092.966.92- , Expedidor 	Diretora Presidente 
8 IFP/RJ 	IFP/RJ 

Função 

Logradouro (Avenida, Rua,  Rod.)  
' Rua: Florianópolis N° 270 
, Bairro 	 , Cidade 
Vila Santa Teresa 	 Santo André - SP 1 

' CEP 
09030-620 

. Telefone 1 	 : Telefone 2 
(11) 4903-9000 	 ' 0 

; Telefone 3 
' 0 

Rua Jose Zamperlini, n°02 — Distrito de  Guaraná  — Aracruz — ES — Tel.: (27) 3276-1303 
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4 -IDENTIFICA AO DA DIRETORA DA UNIDADE 
Nome:  Mara  Lúcia Eliene de Oliveira CPF: 008.603.126-07 
Formação: Administrador Registro: 26491 
Cargo: Diretora da Unidade Função: 
Rua: José Zamperlini, N° 02 CEP: 29.195-633 
Bairro: Guaraná Cidade: Aracruz 
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5. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 
Nome 
Darnibia Redivo da Silva Nailzel  
Area  de Formação 
Serviço Social 

N° 	do 	Registro 	no 	Conselho 
Profissional  
CRESS  3298/17aR 

Bairro 	 Cidade 
Guaraná 	 Aracruz 

CEP 
29.195-633  

E-mail  do Técnico 
servicosocialrf@redebeneditina.org.br  
Telefone do Técnico 1 
27 3276-1303 

Telefone do Técnico 2 
0 

Rua  José  Zamperlini, n° 02— Distrito de  Guaraná  — Aracruz — ES — Tel.: (27) 3276-1303 
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O Recanto Feliz tem como missão: Acolher, Assistir e Educar crianças e adolescentes 

Por meio de um processo que estimule a autonomia, a aprendizagem, a criatividade e 

a criticidade, assegurando os direitos para que possam ter um futuro promissor. 

A Associação Beneditina de Educação e Assistência Social — ABEAS em 

conformidade com seu Estatuto Social tem caráter beneficente, voltado 5 promoção 

de atividades de finalidades de relevância pública e social, de natureza assistencial, 

educacional e tem como finalidades precipuas: 

• Oferecer Educação Básica e Superior; 

• Prestar Serviços, Programas e Projetos de Assistência Social nas áreas de 

atendimento, de assessoramento, de defesa e garantia de direitos; 

• Atuar no enfrentamento da pobreza; 

Promover a integração ao mercado de trabalho; 

4.) RECANTO 
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8LIVEDIT1M kcipaakAsssra.babo 

ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL— ABEAS 
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6. DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

A Associação Beneditina de Educação e Assistência Social — ABEAS, pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos é Mantenedora da unidade de 

acolhimento institucional Recanto Feliz, localizada no distrito de Guaraná, na cidade 

de Aracruz, Espirito Santo. 

O Abrigo Recanto Feliz foi Fundado em 21 de outubro de 1997. Possui capacidade de 

atendimento para 50 crianças e adolescentes e atualmente encontra-se com 47 

acolhidos. Por se tratar de um serviço ininterrupto, este número pode variar a qualquer 

momento. 

O objetivo da unidade é atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive 

crianças e adolescentes com deficiência, que se encontram em situação de risco 

pessoal e social, cujos responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados 

de cumprir sua função de cuidado e proteção, conforme preconiza o  (Art.  98 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente). 	As crianças e adolescentes são 

encaminhados pelo Juizado da Vara da Infância e da Juventude. 

Rua Jose Zamperlini, n° 02— Distrito de  Guaraná  — Aracruz — ES — Tel.: (27) 3276-1303 
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• Oferecer formação ás pessoas que tenham afinidade com os valores e 

finalidades aqui previstas, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal, 

educacional e cultural, bem como de seus valores e princípios. 

De acordo com o artigo 4° do seu Estatuto Social, no atendimento de suas finalidades 

sociais, a Associação Beneditina de Educação e Assistência Social não fará qualquer 

discriminação de raça, sexo, nacionalidade, cor, credo religioso e  politico,  de 

necessidades especiais ou condição sociais observadas As disposições legais. 

O abrigo institucional tem como valores institucionais a dedicação, competência e 

comprometimento, oferecendo proteção As crianças e adolescentes de ambos os 

sexos de zero a dezoito anos incompletos, as quais tiveram algum (s) de seus direitos 

fundamentais violados. Ou seja, como público atendido pela instituição há situações 

em que as crianças e/ou adolescentes possam ter sido vitimas de abuso sexual, maus 

tratos, situação de rua, abandono, além de outras situações que caracterizam violação 

dos direitos humanos e sociais. 

A Instituição realiza um trabalho de acolhimento, assistência, educação ás crianças e 

adolescentes, desenvolvendo, atualmente, atividades ocupacionais como: informática, 

organização da residência, acompanhamento das tarefas escolares, oficina de 

artesanato, oficina de Taekwondo, inserção em ações socioeducativas da rede de 

proteção articulada, sendo CRAS no distrito de Guaraná e CREAS na sede do 

município de Aracruz, bem como ações de visitas domiciliares e atendimento as 

famílias, visando reestabelecer vínculos, como também a da convivência comunitária 

e social, assim como garantia ao acesso e permanência na rede pública de educação 

e serviços de saúde, esporte, lazer e cultura. 

As atividades citadas que promovemos no dia a dia dos acolhidos se estendem ao 

longo da vida das crianças e adolescentes e impactarão ao longo do seu 

desenvolvimento como cidadãos críticos e coerentes em sua conduta e atitudes na 

sociedade em que vivem. Esperamos com este serviço prestado que haja: 

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou 

reincidência; 

- Crianças e adolescentes protegidas do risco social e pessoal; 

Rua  José  Zamperlini, n° 02— Distrito de  Guaraná  — Aracruz — ES — Tel.: (27) 3276-1303 
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- Construção da autonomia e valores pessoais e familiares; 

- Elevação da autoestima; 

- Esperamos que a qualidade de vida melhore consideravelmente; 

- Aumento do rendimento escolar; 

- Desenvolvimento das potencialidades, habilidades, talentos visando à formação 

cidadã. 

Todas as oficinas e demais atividades citadas ocorreram no ano de 2017, sendo que 

no presente momento não estão sendo executadas as oficinas de música e de dança. 

Todas as atividades e oficinas foram pagas com recurso próprio. 

0 Recanto Feliz é constituído por (4) casas-abrigo institucional, assemelhando-se a 

uma residência unifamiliar sob a responsabilidade de uma educadora em sistema de 

rodízio, tendo como papel administrar a rotina diária das crianças e adolescentes. A 

instituição disponibiliza de equipe técnica, como forma de contratação CLT e conta 

com uma Assistente Social, uma Psicóloga e uma Pedagoga que fazem desde o 

trabalho de acolhida, diálogos, relatórios, projetos, visitas domiciliares, elaboração do 

PIA — Plano Individual de Atendimento, ofícios, inserção ao mercado de trabalho 

aqueles que possuem idade, retirada dos documentos pessoais e trabalho gradativo 

de inserção na comunidade, para que possam retornar de forma mais segura no meio 

social e comunitário. 

CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL: 

Descrição: A Associação Beneditina de Educação e Assistência Social - Recanto 

Feliz se caracteriza como serviço da proteção social especial de alta complexidade, e 

está organizada de acordo a Resolução CNAS N° 109, 11 de novembro de 2009, 

conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, que descreve sobre o 

serviço de acolhimento institucional. 0 serviço prestado pela entidade Recanto Feliz 

corresponde à tipificação na medida em que se caracteriza em proporcionar 

acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os 

sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual, 

gestantes, adolescente com filho (a), crianças e adolescentes em situação de medida 

de proteção ou em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou 

Rua Jose Zamperlini, n° 02 — Distrito de  Guaraná  — Aracruz — ES — Tel.: (27) 3276-1303 
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responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função 

de cuidado e proteção. 

A referida instituição oferece ambiente acolhedor, está inserida na comunidade. 

Possui espaço amplo com quatro residências. 0 Recanto Feliz possui ambiente 

acolhedor e estrutura física adequada, com condições de habitualidade, higiene, 

segurança, acessibilidade. A instituição conta com a utilização dos equipamentos e 

serviços disponíveis na comunidade local, como: Escolas públicas (municipal e 

estadual), CRAS e Unidade de Saúde. 

Publico alvo: 0 público atendido são crianças e adolescentes, com faixa etária de 

zero a dezoito anos incompletos, que por determinação do Poder Judiciário ou em 

caso de extremo risco social e pessoal as crianças e adolescentes são abrigadas no 

Recanto Feliz pelo Conselho Tutelar, sendo que no primeiro dia  OW  deverá o conselho 

tutelar comunicar a autoridade competente conforme previsto no  art.  93 do ECA, para 

que seja expedido a Guia de Acolhimento Institucional. 

Capacidade de atendimento: A capacidade de atendimento da instituição Recanto 

Feliz é de 50 crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social e 

pessoal. 

Objetivos: A instituição Recanto Feliz tem como objetivo acolher crianças e 

adolescentes em situação de risco social e pessoal, garantindo a proteção integral, 

acessibilidade, conforto, prevenindo o agravamento das situações de negligência, 

violência e ruptura de vínculos, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Metodologia de trabalho: A metodologia utilizada pela instituição, no primeiro 

momento é feito a acolhida, a escuta e a ambientação do espaço, são passadas ás 

regras, após são disponibilizados pertences pessoal como: roupas, calçados e 

produtos de higiene pessoal, são levados até a residência, apresentados aos demais 

colegas e a educadora que se encontra na residência, são levados até o quarto, onde 

são disponibilizadas a cama individual e parte do armário individual. Após toda 

apresentação da instituição, na maioria das vezes os acolhidos precisam de um 

banho e uma boa alimentação. Estando todos os documentos necessários para 

efetuar a matricula na rede pública de ensino, os acolhidos são inseridos, e 

disponibilizados todo o material pedagógico. As crianças e adolescentes são 
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acompanhados pela pediatra cedida pela Prefeitura de Aracruz que atende dentro da 

instituição uma vez por semana, após o atendimento são solicitados exames 

rotineiros e específicos de cada caso, ou até mesmo encaminhamentos para 

profissionais específicos, buscando parceria com a rede de atendimento. Há também 

um trabalho em rede com o CREAS quando determinado pela Justiça, ou até mesmo 

detectado pela equipe técnica da instituição, os acolhidos são inseridos no CREAS, 

para um acompanhamento voltado para a área especifica do trauma. Todos os 

acolhidos possuem uma pasta de registro que contém documentos pessoais, o qual é 

atualizado 	pelo 	administrativo 	da 	instituição. 	Como 	o 	serviço 	institucional 	é 

ininterrupto, acolhemos a qualquer hora do dia e da noite, cumprindo-se uma 

determinação Judicial ou em casos de extremo risco social e pessoal ocorre o 

acolhimento sem a referida determinação, sendo comunicado ao Poder Judiciário no 

1° dia  ON  de imediato. 

Recursos Humanos envolvidos: 

Equipe de Profissionais Permanente da OSC 

1 - EQUIPE TÉCNICA 
° NOME FORMAÇÃO VINCULO FUNÇÃO CARGA 

EMPREGATICIO HORARIA 
SEMANAL 

01  Ad  rielly Superior CLT Psicóloga 40h 

Selvatici Santos Completo 

02 DanCibia Redivo 
da Silva Naitzel 

Superior 
Completo 

CLT Assistente 
Social 

30h 

03 NoeIma Neri Superior CLT Pedagoga 44h 

Martins Galvaza Completo 

EQUIPE RH - APOIO 
04 Adriana Cristina 

de Amorin 
Médio 

Completo  
CLT Monitora JR 44h 

Acker  
05 Andréia Médio CLT Educadora 12/36 

Gonçalves Completo 
06 Claudia Paula 

da Silva 
Médio 

Incompleto 
CLT Educadora 12/36 

Monteiro 
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07 Diemerson 
Rosa de Souza 

Fundamental 
Incompleto 

CLT  Aux.  de 
Serviços 
Gerais 

44h 

08 Ednéia 
Rodrigues 
Rocha 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

09  Charlene  
Pereira Lopes 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

10 Eliane Márcia 
da Silva 
Almeida 

Médio 
Incompleto 

CLT Educadora 12/36 

11 Evania Liutti 
Lechi 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

12 Fernanda 
Aparecida S. 
Ribeiro 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

13 Em fase de 
Contratação 

Médio 
Completo 

CLT Assistente 
Administrativo 
JR 

44h 

14 Doralice da 
Silva 
Nascimento 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

15 Ivone da Paixão 
Silva Vieira 

Médio 
Incompleto 

CLT Educadora 12/36 

16 Jumar 
Francisco 

Médio 
Incompleto 

CLT  Aux.  de 
Manutenção 

44h 

17 Jaci Silva 
Pereira 

Médio 
Cursando 

CLT Educadora 12/36 

18 Jocilane 
Tessarolo 
Nossa de 
Souza 

Médio 
Incompleto 

CLT Educadora 12/36 

19 Josiane da 
Vitória Soares 

Médio 
Incompleto 

CLT Educadora 12/36 

20 Keilane Batista 
Zeferino 

Médio 
Completo 

CLT ' Educadora 12/36 

21 Lucineia 
Aparecida S. 
Cao 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

*22 Luiza Maria 
Camilato Araújo 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

23 Marcelene da Médio CLT Assistente 	_ 44h 
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Silva Herculano Completo Administrativo 
JR 

24 Patricia de 
Paula Dias 
Oliveira 

Médio 
Completo 

CLT Monitora JR 44h 

25 Murilo Otioni de 
Souza 

Superior 
Cursando 

CLT Monitor JR 44h 

26 Ozéia Pinto de 
Oliveira 

Fundamental 
Completo 

CLT Motorista 
Carro de 
Passeio 

44h 

27 Raimunda de 
Jesus Alves 
Rodrigues 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

28 Em fase de 
Contratação 

Médio 
Completo 

CLT Marceneiro 44h 

29 Rosângela 
Pinto Soares 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

*30 Saturnino de 
Almeida 

Médio 
Completo 

CLT Marceneiro 44h 

31 Selma Gonzaga 
de Oliveira 

Fundamental 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

32 Suelen 
Nascimento dos 
Santos 

Médio 
Completo 

CLT  Aux.  de 
Limpeza 

44h 

33 Thiarles Santos 
de Oliveira 

Médio 
Completo 

CLT Empreg. 
Serviços 
Gerais II 

44h 

34 Valéria Santos 
de Souza 

Médio 
Completo 

CLT Educador 12/36 

35 Edilson 
Sepulchro 
Silveira Loureiro 

Médio 
Cursando 

CLT Empreg. 
Serviços 
Gerais II 

44h 

36 Waleska Lima 
da Silva 

Médio 
Completo 

CLT Monitora JR 44h 

37 Janete da 
Conceição 
Souza 

Médio 
Completo 

CLT Educador 12/36 

Observação: * Colaboradores Luiza Maria Camilato Araújo e Satumino de Almeida 
estão afastados pela Previdência Social 

X1-7- 
.  L4------- 
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ASSOCIADAS PELA ABEAS 

ITEM NOME VINCULO 
EMPREGATÍCIO 

FUNÇA0 

38  Mara  Lúcia Eliene de 
Oliveira 

Associada Diretora 

39 Maria Marlene Zaniboni Associada Apoio 
40 Sônia Sanca Associada Apoio Pedagógico 

CEDIDA PELA PREFEITURA DE ARACRUZ 

ITEM NOME VINCULO 
EMPREGATICIO 

FUNÇÃO 

41 Cislene 	Gonçalves 
Coelho Castro 

Prefeitura de Aracruz Pediatra 

Fonte/ Parcerias em 2018 	 Valor Anual/2018 

EMENDA PARLAMENTAR - REESTRUTURAÇÃO DO 	R$ 15.000,00 
PARQUINHO 

- 	$R 	1.500, 
PARCERIA ENTRE 0 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU E INSTITUIÇA0 

CRI 	
00 POR

ANÇA 

FIA - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E A DEFESA DOS DIREITOS DA R$ 55.000,00 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 

PARCERIA ENTRE 0 MUNICÍPIO DE ARACRUZ E INSTITUIÇÃO R$464.000,00 

7. SÍNTESE DA PROPOSTA 

7.1. Objeto 

Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade destinada 

a crianças e adolescentes acolhida no Abrigo Recanto Feliz. 

7.2. Objetivo geral 

Fortalecer a Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade por meio da 

oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para 50 Crianças e Adolescentes 

realizado no Abrigo Recanto Feliz. 
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7.3. Objetivos específicos 

• Acolher e garantir a proteção integral e contribuir para a prevenção do 

agravamento das situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; 

• Reestabelecer vínculos familiares e sociais; 

• Possibilitar a convivência comunitária; 

• Promover acesso a rede socioassistencial e demais políticas setoriais; 

• Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e 

oportunidades possibilitando a autonomia; 

• Promover aos portadores de necessidades especiais convivência mista entre 

os acolhidos e acesso ao atendimento de suas necessidades; 

• Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e 

ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, 

desejos e possibilidades do público; 

• Preservar vínculos com a família de origem; 

• Desenvolver com os adolescentes, condições para independência e auto 
cuidado. 
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7.4. Público beneficiário da proposta 

Publico alvo: 0 público atendido são crianças e adolescentes, com faixa etária de 

zero a dezoito anos incompletos, que por determinação do Poder Judiciário ou em 

caso de extremo risco social e pessoal, as crianças e adolescentes são abrigadas no 

Recanto Feliz pelo Conselho Tutelar. Sendo que no primeiro dia  (Ail  o Conselho 

Tutelar comunicará a autoridade competente conforme previsto no  art.  93 do ECRIAD, 

para que seja expedido a Guia de Acolhimento Institucional. 

Capacidade de atendimento: A capacidade de atendimento do Abrigo Recanto Feliz 

é de 50 crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social e 

pessoal. 

Objetivos: A instituição Recanto Feliz tem como objetivo acolher crianças e 

adolescentes em situação de risco social e pessoal, garantindo a proteção integral, 

acessibilidade, conforto, prevenindo o agravamento das situações de negligência, 

violência e ruptura de vínculos, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 
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É de grande importância que as parcerias sejam estreitadas, uma vez que A instituição 

atua há 20 anos no município de Aracruz, com intuito de promover acolhimento As 

crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social e pessoal, 

conforme preconiza o Estatuto da Entidade e o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

primando o trabalho de acordo com a tipificação, pautado no que a lei da assistência 

prevê. Possui ainda, uma estrutura que proporciona conforto, segurança e 

habitabilidade, possibilitando garantir as crianças e adolescentes, a promoção, 

proteção e defesa dos seus direitos. 

'ECANTO 	ASSOCIA pelo BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABEAS 

rE12 

 

Utilidade Pública Federal Decreto n° 85.896 (13/04/1981) 

CNPJ• 60 833 803/0027-98 

    

    

7.5. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 

0 abrigo institucional Recanto Feliz é uma entidade filantrópica de utilidade pública, 

localizada no distrito de Guaraná, na cidade de Aracruz, Espirito Santo. Fundada em 

21 de outubro de 1997, com o objetivo de atender crianças e adolescentes de ambos 

os sexos, em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou 

responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função 

de cuidado e proteção. 

0 Recanto Feliz funciona em regime de Abrigo institucional, destinado ao atendimento 

de Crianças e Adolescentes do Município de Aracruz e adjacentes, atuando em 

parceria com a Vara da Infância e da Juventude dos referidos municípios. São 

acolhidas crianças e adolescentes de todo município de Aracruz, tanto da orla, quanto 

da sede. Considerando o histórico de atendimentos do ano 2018, é possível 

identificar que a maior demanda de acolhimento é de crianças e adolescentes vindos 

da orla, mais precisamente da Vila do Riacho, sendo um número de grande relevância 

contemplando situações de risco pessoal e social, quais sejam: vitimas de abuso 

sexual, uso de drogas pelos próprios acolhidos ou por familiares, dependência 

química dos familiares, filhos de genitores internados devido a dependência química, 

filhos de genitores com problemas psiquiátricos, crianças e adolescentes que 

genitores disponibilizam para adoção, negligência dos familiares, prostituição de 

crianças e adolescentes. 
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A Instituição realiza um trabalho de acolhimento, assistência, educação As crianças e 

adolescentes, desenvolvendo oficinas e atividades ocupacionais como: música, 

taekwondo, informática, trabalhos do lar, apoio escolar (acompanhados pelo 

monitor/pedagoga), inserção em ações socioeducativas da rede de proteção 

articulada, bem como ações em reestabelecer vínculos familiares, como também a da 

convivência comunitária e social, assim como garantia ao acesso e permanência na 

rede pública de educação, saúde e lazer. 

Tendo em vista a complexidade dos aspectos necessários para o cuidado integral de 

crianças e adolescentes, os quais são seres em desenvolvimento e, por isso, 

precisam de propostas de práticas de cuidado que abranjam suas necessidades de 

higiene, alimentação, saúde, educação, lazer, vestuário, desenvolvimento psíquico e 

motor, o trabalho elaborado nessa instituição para atender crianças e adolescentes 

acolhidos envolve colaboradores de diversas áreas, incluindo equipe técnica 

interdisciplinar, manutenção do espaço físico, garantia de alimentação, medicação, 

materiais escolares e  etc.  Trata-se de um serviço ininterrupto e de alta complexidade. 

Desenvolver todo este trabalho gera custos altos. Mas, o Recanto Feliz, com seus 

valores de caridade, amor, dedicação, ética, liberdade, competência e 

comprometimento, visa atender com qualidade, dando conforto, garantindo os direitos 

até que seja possível o retorno A família de origem (nuclear ou extensa) ou colocação 

em família substituta. 

Para tanto se propõe nesta parceria, a cooperação técnica e financeira para auxiliar 

nos custos previstos na planilha de aplicação, para que o objetivo institucional de 

garantir o melhor cuidado e proteção, visando o bem estar e conforto dos acolhidos, 

sempre pautado no que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, possa 

continuar a ser efetivado atendendo todas as frentes de cuidados que englobam as 

necessidades das crianças e adolescentes. Levando em consideração a 

preponderância na área da assistência social que aliada aos seus objetivos 

estatutários e missão, faz com que seu plano de trabalho para o ano de 2018/2019, 

reafirme esta predominância, pelo exposto justifica-se a continuidade do serviço de 

acolhimento institucional de forma a contribuir para o atendimento integral de crianças 

e adolescentes institucionalizadas. 
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Desta forma, é de suma importância que a Prefeitura Municipal de João Neiva e 

Associação Beneditina de Educação e Assistência Social — Recanto Feliz estabeleça 

, parceria, uma vez que a Instituição é a única entidade próxima do município de João 

Neiva que oferta esse serviço, com o maior número de vagas e que contempla a faixa 

etária de 0 a 18 anos incompletos. 
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7.6. Eauje de profissionais aue atuarão na execu do da proposta 
1 - EQUIPE TÉCNICA 

N° NOME FORMAÇÃO VINCULO 
EMPREGATÍCIO 

FUNÇÃO CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

01 Adrielly 
Selvatici 
Santos 

Superior 
Completo 

CLT Psicóloga 40h 

02 DanCibia 
Redivo da 
Silva 
Naitzel 

Superior 
Completo 

CLT Assistente 
Social 

30h 

03 Noelma 
Neri Martins 
Galvaza 

Superior 
Completo 

CLT Pedagoga 44h 

EQUIPE RH - APOIO 
04 Adriana 

Cristina de 
Amorin  
Acker  

Médio 
Completo 

CLT Monitora JR 44h 

05 Andréia 
Gonçalves 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

06 Claudia 
Paula da 
Silva 
Monteiro 

Médio 
Incompleto 

CLT Educadora 12/36 

. 

07 Diemerson 
Rosa de 
Souza 

Fundamental 
Incompleto 

CLT  Aux.  de 
Serviços 
Gerais 

44h 

08 Ednéia 
Rodrigues 
Rocha 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

09  Charlene  
Pereira 
Lopes 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

10 Eliane 
Marcia da 
Silva 
Almeida 

Médio 
Incompleto 

CLT Educadora 12/36 

11 Evania Liutti 
Lechi 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 
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12 Fernanda 
Aparecida 
S. Ribeiro 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

13 Em fase de 
Contratação 

Médio 
Completo 

CLT Assistente 
Administrativo 
JR 

44h 

14 Doralice da 
Silva 
Nascimento 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

15 Ivone da 
Paixão 
Silva Vieira 

Médio 
Incompleto 

CLT Educadora 12/36 

16 Jumar 
Francisco 

Médio 
Incompleto 

CLT  Aux.  de 
Manutenção 

44h 

17 Jaci Silva 
Pereira 

Médio 
Cursando 

CLT Educadora 12/36 

18 Jocilane 
Tessarolo 
Nossa de 
Souza 

Médio 
Incompleto 

CLT Educadora 12/36 

19 Josiane da 
Vitória 
Soares 

Médio 
Incompleto 

CLT Educadora 12/36 

20 Keilane 
Batista 
Zeferino 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

21 Lucineia 
Aparecida 
S. Cao 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

*22 Luiza Maria 
Camilato 
Araújo 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

23 Marcelene 
da Silva 
Herculano 

Médio 
Completo 

CLT Assistente 
Administrativo 
JR 

44h 

24 Patricia de 
Paula Dias 
Oliveira 

Médio 
Completo 

CLT Monitora JR 44h 

25 Murilo 
Otioni de 
Souza 

Superior 
Cursando 

CLT Monitor JR 44h 

26 Ozéia Pinto 
de Oliveira 

Fundamental 
Completo 

CLT Motorista 
Carro de 
Passeio  

44h 
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27 Raimunda 
de Jesus 
Alves 
Rodrigues 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

28 Em fase de 
Contratação 

Médio 
Completo 

CLT Marceneiro 44h 

29 Rosângela 
Pinto 
Soares 

Médio 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

*30 Satumino 
de Almeida 

Médio 
Completo 

CLT Marceneiro 44h 

31 Selma 
Gonzaga de 
Oliveira 

Fundamental 
Completo 

CLT Educadora 12/36 

32 Suelen 
Nascimento 
dos Santos 

Médio 
Completo 

CLT  Aux.  de 
Limpeza 

44h 

33 Thiarles 
Santos de 
Oliveira 

Médio 
Completo 

CLT Empreg. 
Serviços 
Gerais II 

44h 

34 Valéria 
Santos de 
Souza 

Médio 
Completo 

CLT Educador 12/36 

35 Edilson 
Sepulchro 
Silveira 
Loureiro 

Médio 
Cursando 

CLT Empreg. 
Serviços 
Gerais II 

44h 

36 Waleska 
Lima da 
Silva 

Médio 
Completo 

CLT Monitora JR 44h 

37 Janete da 
Conceição 
Souza 

Médio 
Completo 

CLT Educador 12/36 

Observação: * Colaboradores Luiza Maria Camilato Araújo e Saturnino de 
Almeida estão afastados pela Previdência Social 
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7.7. Metodologia para avaliação do grau de satisfação do usuário 

Um ambiente acolhedor e digno não diz respeito somente a um espaço físico de 

habitabilidade com instalações adequadas. Para que um ambiente que atende 

crianças e adolescentes seja acolhedor, além de suprir as necessidades básicas dos 

cuidados com moradia, alimentação balanceada, higiene, vestuário, educação, saúde 

e lazer, precisa ofertar espaços de escuta e atendimento atento As necessidades 

singulares de cada criança ou adolescente. Isso possibilita o fortalecimento da 

autonomia dos sujeitos na medida em que eles sentem que suas opiniões tem lugar e 

são valorizadas, além de operar na construção do sentimento de pertencimento uma 

vez que ao acolher cada criança ou adolescente em sua alteridade, o próprio ambiente 

vai se transformando. 

Para acompanhar e avaliar a manutenção desse ambiente acolhedor, é realizada a 

observação do cotidiano pela equipe técnica composta por uma assistente social, uma 

pedagoga e uma psicóloga em conjunto com a equipe de educadoras. Por esta pratica 

cotidiana privilegiada - uma vez que esse é um acompanhamento efetuado 

diariamente - é possível acompanhar e avaliar os estados afetivos e físicos das 

crianças e adolescentes no presente, bem como o desenrolar de seu desenvolvimento 

no tempo em que estão no abrigo. 

Além disso, de forma mais direta, é possível e importante elaborar assembleias 

coletivas mensais em cada casa, que permitam tanto o acesso ao grau de satisfação 

das crianças com a oferta do acolhimento institucional, quanto a manutenção e/ou 

renovação do cotidiano das casas e das relações entre acolhidos (as) e equipe de 

cuidado. As assembleias são historicamente espaços democráticos de construção de 

participação e fortalecimento da autonomia. No que toca o contexto institucional, as 

mesmas contribuem para que os acolhidos possam ter suas falas legitimadas e 

valorizadas e não se sintam subjugados As vozes dos adultos. Por meio das 

assembleias, garante-se o respeito A criança e ao adolescente como sujeito de direitos 

e a consequente construçâo de uma relaçâo no infantilizada ou tutelar. 

 

tl'EANTO 	ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- ABEAS 

FELIZ 	
Utilidade Pública Federal Decreto n° 85.896 (13/04/1981) 

CNPJ: 60.833.803/0027-98 

 

  

UENEDRVA Acrawco.A.59a•Eacka 
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ASSOCIAÇÃO BENEDMNA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL — ABE-AS 

Utilidade Pública Federal Decreto n° 85.896 (13/04/1981) 

CNPJ: 60.833.803/0027-98 

Assim, a direção e as ações que envolvem o projeto "Fortalecimento da Rede de 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade destinada a crianças e adolescentes 

acolhida no Abrigo Recanto Feliz.", visam à oferta dos direitos fundamentais para as 

crianças e adolescentes, a partir de propostas livres e direcionadas pela equipe 

técnica, de monitores e educadoras do abrigo. 

7.8. Sustentabilidade da proposta 

Descrição das 
Atividades 

Estratégias 

Cooperação 
técnica e financeira Ao 	término 	da 	vigência 	deste 	projeto, 	a 	Associação 
para aquisição de Beneditina de Educação e Assistência Social — Recanto 

gêneros Feliz, tem como intuito dar continuidade no Serviço de 
alimentícios, água, 
luz, pois se trata de 

Acolhimento Institucional uma vez que em todo o ano a 
referida entidade recebeu e custeou a manutenção do 

um serviço de serviço com 25% de recurso do poder público, sendo 75% 
acolhimento 
institucional 

das atividades executadas financiada pela mantenedora. 

_ 	ininterrupto. 

 

7.9. Período de execução do objeto 

Inicio: 05/2019 

    

   

Término: 05/2020 
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ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL — ABEAS 

Utilidade Pública Federal Decreto n°85.896 (13/04/1981) 

CNPJ: 60.833.803/0027-98 

8 - CRONOGRAMA FiSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Meta 

(Baseados nos objetivos da 

Tipificação) 

Atividade / Ação 

(Baseados no Censo SUAS) 
Periodicidade  

Cronograma - 2019/2020 

Mai/ 

19 

Jun/ 

19 

Jul/ 

19 

Ago/ 

19 

Set/ 

19 

Out/  

19 

Nov/1 

9 

Dez/  

19 

Jan/ 

20 

Fey/  

20 

Mar/ 

20 

Abr/  

20 

Mai/  

20 

Meta 01: 
• Acolher e garantir a proteção 

integral; 

Oferta de ambiente em condição de 
habitabilidade, higiene, respeito, 
salubridade e segurança favoráveis ao 
processo de desenvolvimento peculiar da 
criança e adolescente. 

Diário x x x x x x x x x x x x x 

Meta 02: 
• Contribuir para a prevenção do 

agravamento das situações de 
negligência, violência e ruptura 
de vínculos; 

Atendimento psicossocial individualizado Diário x x x x x x x x x x x x x 

Atendimento psicossocial em grupos Diário x x x x x x x x x x x x x 

Elaboração de relatórios técnicos sobre 
casos em acompanhamento 

Diário x x x x x x x x x 
,- 

x x x x 

Envio de Relatório semestral ao judiciário Semestral x 

Elaboração do PIA Diário x x x x x x x x x x x x x 

Meta 03: 
• Reestabelecer vínculos 

familiares e sociais: 

Visitas dos familiares aos acolhidos Diário x x x x x x x x x x x x x 

Visitas domiciliares da equipe técnica da 
unidade á família do usuário 

Diário x x x x x x x x x x x x x 

Atendimento psicossocial das famílias 
das pessoas acolhidas (orientação 
familiar) 

Diário x x x x x x x x x x x x x 

Participação da família na vida do 
usuário 

Diário x x x x x x x x x x x x x 

Meta 04: 
• Promover acesso 6 rede 

Discussão de casos com outros 
profissionais da rede 

Trimestral x x x x 
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ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDIL ;AO E ASSISTENCIA SOCIAL- ABEAS 

Utilidade Pública Federal Decreto n° 85.896 (13/04/1981) 

CNPJ: 60.833.803/0027-98 

socioassistencial, SGD e 
demais políticas setoriais; 

Acompanhamento escolar Diário x x x x x x x x x x x x x 

Meta 05: 
• Promover o acesso a 

programações culturais, de 
lazer, de esporte ocupacionais 
internas e externas, 
relacionando-as a interesses, 
vivências, desejos e 
possibilidades do público; 

Passeios com os usuários Bimestral x x 

Atividades com a participação da 
comunidade 

Bimestral x x 

Participação dos acolhidos em serviços, 
projetos, ações na comunidade 

Bimestral x x 

Meta 06: 
• Favorecer o surgimento e o 

desenvolvimento de aptidões, 
capacidades e oportunidades 
possibilitando a autonomia; 

Oficina de Informática Diário x x x x x x x 

, 

x x x x x x 

Oficina de artesanato Diário x x x x x x x x x x x x x 

Esporte / Lazer Diário x x x x x x x x x x x x x 

Meta 07: 
• Desenvolver com os 

adolescentes, condições para 
independência e auto cuidado. 

Organização e discussão da rotina com 
os acolhidos 

Diário x x x x x x x x x x x x x 

Encaminhamento para retirada de 
documentos 

Diário x x x x x x x x x x x x x 
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ASSOCIAW BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL — ABEAS 
Utilidade Pública Federal Decreto n°85.896 (13/04/1981) 

CNPJ: 60.833.803/0027-98 

9. PLANO DE APLICAÇÃO 

DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Código Especificação Indicador Físico Duração 

Unidade Qtde. Valor Inicio Término 
3.3.50.43 Atendimento em regime 

de abrigo institucional a 
crianças e adolescentes. 

Valor por 
criança/adolescente 
deste município. 

Pessoa 

Pessoa 

10* 

- 

- 

R$1.500,00 

Mai/2019 

Mai/2019 

Mai/2020 

Mai/2020 

* o número de atendidos poderá ser de até 10 crianças ou adolescentes, se houver vagas 
existentes na instituição. 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
VALOR PAGO POR BCE'S 	 R$ 1.500,00 

GASTOS 
COM: 

GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA E UTILIDADES. 
DESPESAS FIXAS - AGUA E LUZ 

TOTAL MENSAL 	 R$ 1.500,00 
*TABELA REFERENTE A (OS) ACOLHIDO (S) 

Justificativa: Os valores recebidos do plano de parceria, serão utilizados como auxilio de 
pagamentos das despesas fixas e gêneros alimentícios. 

9.1 LISTA DE MATERIAIS DE CONSUMO (3.3.50.43) 

*A QUANTIDADE  SERA  DE ACORDO COM A DEMANDA 
PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS — JOÃO NEIVA — 2019/2020 

1- Aquisição de material de consumo para Associação Beneditina de Educação e 
Assistência Social - Recanto Feliz 

ITEM ESPECIFICAÇÕES - ALIMENTOS QUANTIDADE 
1 Macarrão 50 Kg 

2 Açúcar 200  Pct  de 5kg 

3 Arroz 200  I'd  de 5kg 

4 Feijão 150 Kg 

5 Achocolatado 150 Kg 

6 Amendoim 150 Kg 
7 Café 54 Kg 
8 Farinha 275 Kg 
9 Fubá 200 Kg 
10 Chá 200 unid 
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FELIZR D 	 Utilidade Pública Federal Decreto n°85.896 (13/04/1981)  
MGM  Aarea•Assom•Eoucazo 

11 Milho 350 Unid 
12 Mistura para bolo 150 unid 
13 Molho de tomate 220 unid 
14 Vinagre 200 unid 
15 Maionese 100 unid 
16 Margarina 100 unid 
17 Canela 25 unid 
18 Coco 216 unid 
19 Fermento 100 unid 
20  Oregano  50 unid 
21 Caldo Knnor 50 unid 
22 Queijo 50 unid 
23 Sal 100 unid 
24 Suco 75 unid 
25 Colorau 100 unid 
26 Gelatina 150 unid 
27 Miojo 175 unid 
28 Ervilha 200 unid 
29 Refresco 200 unid 
30  Oleo  192 unid 
31 Azeite 25 unid 
32 Batata 100 pcts 
33 Tempero 75 unid 
34 Palmito 50 unid 
35 Sardinha 360 unid 
36 Pão 10140 unid 
37 Biscoito 250  pets  
38 Rosquinha 200 pcts 
39 Refrigerante 675 unid 
40 Leite 2194 unid 
41 Creme de leite 144 unid 
42  Catchup  50 unid 
43 Mingau nutribom 100 unid 
44 Papel alumínio 25 unid 
45 Verduras 500 kg 
46 Legumes 525 kg 
47 Frutas 760 Kg 
48 Ovos 100 caixas 
49 Balas 75 pcts 
50 Bombom 50 pcts 
51 Iogurte 100 bandejas 
52 Picolé 2254 unid 	 \ 
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117) FELIZ 
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53 Sorvete 50 unid 
54 Chocolate 50 unid 
55 Mariola 25 pcts 
56 Pé de Moleque 25 pcts 
57 Pirulito 25 pcts 
58 Paçoca 25 pcts 
59  Chips  39 pcts 
60 Pizza 200 unid 
61 Carnes bovinas, suínas e aves 1322 kg 
62 Peixe 50 kg 
63 Camarão 94 kg 
64 Salame 20 kg 
65 Trigo para quibe 50 pcts 
66 Salsicha 50 kg 
67 Mortadela 50 Kg 

ESPECIFICAÇÕES 	 - 
ITEM 	HIGIENE/LIMPEZA 	 QUANTIDADE 
68 Adesivo super  bonder  25 unid 
69 Saco de lixo 100 pcts 
70 Desinfetante 150 unid 
71 Sabão 400 kg 
72 Agua sanitária 100 unid 
73 Detergente 75 unid 
74 Veja multiuso 50 unid 
75 Poliflor 50 unid 
76 Saponácio 50 unid 
77 Bombril 400 pcts 
78 Bucha vegetal 100 unid 
79 Esponja para lavar louça 100 unid 
80 Cera 50 unid 
81 Papel higiênico 500 unid 
82 Limpa forno 	 . 24 unid 
83 Inseticida 72 unid 
84 Brilha alumínio 72 unid 
85 Fósforo 75 caixas 
86 Copos descartáveis 50 pcts 
87 Guardanapos 100 pcts 
88 Desodorante 200 unid 
89 Condicionador 300 unid 
90 Creme de pentear 200 unid 
91  Shampoo  300 unid 
92 Sabonete 1100 unid 
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ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL — ABEAS 

Utilidade Pública Federal Decreto n° 85.896 (13/04/1981) 

CNPJ: 60.833.803/0027-98 

93 Escova de dente 400 unid 
94 Creme dental 500 unid 
95 Fralda 100 pcts 
96 Hidratante 100 unid 
97 Absorvente 300 pcts 
98 Pente de cabelo 20 unid 
99  Anti-Séptico bucal 10 unid 
100 Escova de cabelo 10 unid 

2- Aquisição da Associação Beneditina de Educação e Assistência Social - 
Recanto Feliz 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 

1  Ague  12 meses 

2 Luz 12 meses 

10— CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

REPASSE(S) DO CONCEDENTE  
Mai/ 

19 

Jun/ 

19 

Jul! 

19 

Ago/ 

19 

Set/ 

19 

Out/ 

19 

Nov/  

19 

Dez/  

19 

Jan/ 

20 

Fey/  

20 

Mar/ 

20 

Abr/  

20 

Mai;  

20 

De 
acordo 
com a 
demanda 

De acordo 
com a  
demanda 

De acordo 
corn  a 
demanda 

De acordo 
com a 
demanda 

De acordo 
com a 
demanda 

De acordo 
COTT a 
demanda 

De acordo 
com a 
demanda 

De acordo 
com a 
demanda 

De acordo 
com a 
demanda 

De acordo 
com a 
demanda 

De acordo 
com a 
demanda 

De acordo 
com a 
demanda 

De acov,r,  
com a 
demanda 1  

; 

APORTE(S) DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO 

MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO 
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11. DECLARAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil (OSC) proponente, 
declaro, para fins de prova junto a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social (SEMTADES), para os efeitos e sob as penas da Lei, que: 

a) A OSC garante a gratuidade e a universalidade em todos os seus serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, conforme artigo 6°,  III,  da Resolução n°14, de 15 de maio de 2014, 
do Conselho Nacional de Assistência Social; 

b) A OSC não se enquadra em nenhuma das condições de impedimento dispostas no artigo 39 da 
Lei n° 13.019/2014; 

c) Se o termo de fomento tiver como um de seus objetos a compra de veiculo, a OSC será 
responsável pelo custeio de seguro do respetivo bem; 

d) Todos os  preps  propostos para aquisição de bens e/ou serviços apresentados por essa OSC 
foram apurados por meio de orçamentos atualizados, junto a fornecedores regulares e estão 
compatíveis com os pregos médios praticados no mercado regional; 

e) Quando for proposta contrapartida, a OSC garante que os respectivos recursos, bens ou serviços 
indispensáveis a esta contrapartida estarão devidamente assegurados. 

Nos termos em que pede e espera deferimento. 

Em 	de 	 de 2019. 

Assinkusa do Representante egal da OSC 
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12.. APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

APROVA-SE 0 PLANO DE TRABALHO, 0 QUAL DEVE SER ANEXADO AO TERMO DE 
COLABORAÇÂO ASSINADO. 

ARACRUZ (ES) Em de 	de  

Assinatura do Representante Legal/Carimbo 
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