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ANEXO V

PRESTACAO ANUAL DE CONTAS DE GESTAO

RELAT6RIO DE GESTAO (Art. 9°, 14, parigrafo |o)

I -INFORMACOES GHRAIS S0BRE A UNIDAI)F. F. RESPECTIVOS RESPONSAVEIS:

a)           Informac6es Gerais:

Entidade: Fundo Municioal de Assistencia Social de Palmitos
CNPJ: 13.798.902/0001-67

Endereco: Rua Almirante Barroso,  170
Telefone: (49) 3647 9600
E-mall social®T)almitos.sc.Q[o.br

S itio Eletr6nico: www.Dalmitos,sc.gov,br

b)           Rot dos Responsaveis

Nome: Cargoffuneao:
Anaclete Secchi Secretdria
CPF: Endereco Residencial: E-mail:

712 .993 .009-87 Rua Padre Manoel daN6brega,s/n social@palmitos.sc.gov.br

Periodo de Gestao: Ato de Nomeapao/data Ato de Exoneracao/data
202 I -2024 Portaria n° 0399/2021

c)           Estrutura organizacioml, incluindo conselhos, quando existentes:

No Munici'pio a estriitura administrativa esfa amparada na lei complementar n° 013/2008, de 25
de janeiro de 2008.

"DISPOE     S0BRE     A    INSTITUICA0    DA    POLfTICA    MUNICIPAL    DE

£2E:SE:E#A9oETEs¥FOEv#£#rAB,?   PESSOAL,   PLANIFlcA   As

Art.  1°.  A  Administragao  Pdblica  do  Municfpio  de  Palmitos,  bern  como  as  ag6es  do  Govemo
Municipal,  se  orientarao  no  sentido  de  desenvolvimento  do  Municfpio  e  de  aprimoramento  dos
servicos  prestados  a  populacao,  mediante  planejamento  de  suas  atividades,  em  obediencia  aos
seguintes principios:

I.    I,ego//.Jade.. que consiste que todos os atos da administrapao phblica sejam baseados na Lei;
11.    Jrmpc§§oa/I.drde..  que  consiste  em  assegurar a todos  os administrados os  mesmos direitos,

sem determina9ao de pessou ou discriminapao de qualquer natureza;
111.    Mom/j.dHdc..  imp5e  que os atos  sejam  amparados por  lei  e aprovados  pela moral  comum.

Dessa forma, os atos administl.ativos devem estar imbuidos de urn substrato moral e 6tico,
de   forma  que   uma  vez  praticados   nao   conflitem   com   a   legislagao,   tao   pouco   sejam
reprovados pela maioria da sociedade;
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lv.    Pwb/i.ci.dade..   que   consiste   na   obrigaeao   de   divulgacao   de   atos,   contratos   e   oiitl.os
instrumentos    celebrados    pela    administrapao    municipal,    direta    ou    indireta,    para    o
conhecimento, controle e inicio de seus efeitos;

V.    Efc!.G#ci.a.. diz respeito a relapao entre a producao de bens e servicos pdblicos e os recursos
utilizados ou produzidos para alcan9a-los, ou seja, esfa relacionado ao alcance dos objetivos
com   o   melhor   uso   produtivo   possivel   dos   bens,   recursos   humanos.   tecnol6gicos   e
financeiros.

De  forma  funcional,  a  estrutura  basica  elementar  6  compreendida  confome  detalhamento  a
seguir:

Na unidade, tambem atua os seguintes conselhos:

Rua lndepe!

Conselho Municipal do ldoso Lei n° 3 .233 de 20 de agosto de 2008

Lei n° 3.822 de 27 de novembro de 2014 -
altera a Lei n° 3.233/2008.

Art.  1°.  Fica  alterada  a  designapao  do  Conselho  Municipal  do  ldoso  que  passara  a
denominar-se de Conse]ho Municipal dos Di reitos da Pessoa Idosa -CMDI - 6rgao
permanente,  paritdrio,  consultivo,  deliberativo,  formulador e  controlador das  politicas
pdblicas  e  ap5es  voltadas  para  o  idoso  no  ambito  do  Municipio  de  Palmitos,  sendo
acompanhado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, 6rgao gestor das politicas
de assist6ncia social do Munici'pio.
Art. 80 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa ldosa:
I   -   Formular   diretrizes   para   o   desenvolvimento   das   atividades   de   prote?ao   e
assistencia que o municipio deve prestar aos idosos, nas areas de sua competencia;
11  -  Estimular  estudos,  debates  e  pesquisas,objetivando  prestigiar  e  valorizar  os

ifeos;     i±-1,:1    i_`<=,L`+    i  ,
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Ill  -  Propor  medidas  que  visem   a  garantir  ou   ampliar  os  direitos  dos   idosos,
eliminando toda e qualquer disposic5o discriminat6ria;
lv - Incrementar a organizapao e a mobiliza9ao da comunidade idosa;
V  -  Estimular  a  elaboragao  de  projetos  que  tenham  como  objetivo  a  participacao  dos
idosos nos diver§os setores da atividade social;
VI -Participar da elabora9ao do or9amento do municipio, no que se refere a politica
de atendimento ao idoso;
Vll   -   Elaborar  e   supervisionar  a   implementapao   da  poll'tjca  do   idoso   para   o
municipio;
VIII   -   Examinar   e   dar   encaminhamento   a   assuntos   que   envolvam   problemas
relacionados aos idosos;
lx - Fiscalizar o cumprimento do Estatuto do ldoso;
X -Analisar a prestagao de  contas anual  sobre o  Fundo  Municipal  do  ldoso,  a ser
enviada pela Secretaria ou 6rgao municipal gestor;
Xl - Elaborar seu regimento intemo.

Art.  1° Fica instituido o Conselho Municipal de Assistencia Social (CMAS), instancia
deliberativa do sistema descentralizado e participativo da F'olitica da Assistencia Social  do
Municipio de Palmitos, de cardter permanente e de composicao paritalia entre o govemo e a
sociedade civil. observado o disposto no art.169 paragrafo tinicoo da Lei n° 8.742, de 07 de
dezembro de  1993.
Art. 3° Compete ao Conselho Municipal de Assistencia Social (CMAS):

I -elaborar seu Regimento lntemo, conjunto de normas administrativas definidas pelo
Conselho, com o objetivo de orientar o seu funcionamento;

11  -aprovar a Pol(tica Municipal, elaborada em consonancia com a PNAS -  Pol{tica
Nacional de Assistencia Social, na perspectiva do SUAS -Sistema I)nico de Assistencia Social
e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferencias de Assistencia Social, podendo contribujr
nos diferentes esthgios de sua formulagao;

Ill  -  convocar,  mum  processo  articulado com  a Conferencia Nacional  e  Estadual,  a
Conferencia Municipal de Assistencia Social, bern como aprovar as normas de funcionamento
das mesmas e constituir a comissao organizadora e o respectivo Regimento lnterno;

IV - encaminhar as deliberap6es da conferencia aos 6rgaos competentes e monitorar
se iis desdobramentos ;

V  -  acompanhar,  avaliar  e  fiscalizar  a  gestao  dos  recursos.  bern  como  os  ganhos
sociais  e  o  desempenho  dos  beneficios,  rendas,   servigos  socioassistenciais,   programas  e

projetos aprovados na Politica Municipal de Assistencia Social;
VI  -  normatizar  as  ap6es  e  regular  a  presta9ao  de  servi9os  de  natureza  ptlblica  e

privada no campo da assistencia social, exercendo essas func5es nun relacionamento ativo e
dinamico com os 6rgaos gestores, resguardando-se as respectivas compet6ncias;

VII  - aprovar o plano  integrado de capacitapao de recLirsos humanos para a area de
assistencia social, de acordo com as Normas Operacionais Basicas do SUAS (NOB-SUAS) e
de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS);

VIIl - zelar pela implementapao do SUAS, buscando suas especificidades no ambito
do govemo municipal e efetiva participa9ao dos segmentos de representa9ao dos conselhos;

IX  -  aprovar a  proposta or9amentaria  dos  reciirsos  destinados  a todas  as  ag6es  de
assistencia social no municipio, tanto os recursos pr6prios quanto os oriundos de outras esferas
de govemo, alocados no respectivo fundo municipal de assistencia social;

X - aprovar criterios de partilha de recursos, respeitando os parametros adotados na
LOAS e ex licitar os indicadores de acom anhamento;
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XI - propor a¢6es que favorecam a interface e superem a sobreposigao de programas,

projetos, beneficios, rendas e servicos;
XII  -  inscrever  e  fiscalizar  as  entidades  e  organizag6es  de  assistencia  social  no

municipio;

XIII   -   informar   ao   CNAS   sobre   o   cancelamento   de   inscrigao   de   entidades   e
organiza96es de assistencia social, para que este adote as medidas cabiveis;

XIV - acompanhar o processo do pacto de gestao enti.e as esferas nacional, estadual
e  municipal,  efetivado  na Comissao  lntengestores  Tripartite  -  CIT e Comissao  lntergestores
Bipartite - CIB, estabelecido na NOB/SUAS;

XV - divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais;
XVI  -  acionar  o  Ministerio  Pdblico.  como  instancia  de  defesa  e  garantia  de  suas

prerrogativas legais;
XVII - publicar no respectivo Dialio Oficial todas as suas deliberap6es.

Art.   1°   Fica  criado   o  Conselho   Municipal  dos   Direitos   da   Pessoa  com   Deficiencia  de
Palmitos/SC,  com  o  objetivo  de  assegurar-lhes  o  pleno  exercicio  dos  direitos  individuais  e
sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Art. 4° 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici6ncia sera urn 6rgao de cafater
deliberativo relativo a sua area de atuagao, com os seguintes objetivos:

I  -elaborar os  planos,  programas  e  projetos  da  poli'tica  municipal  pare  inclusao  da

pessoa com deficiencia e propor as providencias necessarias a sua completa implantagao e ao
seu adequado desenvolvimento,  inclusive as pertinentes a recursos financeiros e as de cafater
legislativo;

11 - zelar pela efetiva implantapao da politica municipal para inclusao da pessoa com
deficiencia;

Ill  -  acompanhar  o  planejamento  e  avaliar  a  execugao  das  politicas  municipais  da
acessibilidade  a  educagao,  sadde,  trabalho,  assist6ncia  social,  transporte,  cultura,  turismo,
desporto, lazer, urbanismo e outras relativas a pessoa com deficiencia;

IV - acompanhar a elaborapao e a execugao da proposta orgamentaria do Municipio,
sugerindo  as  modifica96es  necessalias  a  consecugao  da  politica  municipal  para  inclusao  da

pessoa com deficiencia;
V  -  zelar  pela  efetiva9ao  do  sistema  descentralizado  e  participativo  de  defesa  dos

direitos da pessoa com deficiencia;
Vl -pi.opor a elaboragao de estudos e pesquisas que visem a melhoria da qualidade de

vida da pessoa com deficiencia;
VIl  -  propor  e  incentivar  a  realizapao  de  campanhas  que  visem  a  preven9ao  de

deficiencias e a promo9ao dos direitos da pessoa com deficiencia;
VIII  -  acompanhar,  mediante  relat6rios  de  gesfao,  o  desempenho  dos  programas  e

projetos da politica municipal para inclus5o da pessoa com deficiencia;
IX  -  manifestar-se,  dentro  dos  limites  de  sua  atuagao,  acerca  da  administrapao  e

conduefro  de  trabalhos  de  prevencao,  habilitapao,  reabilitagao  e  inclus5o  social  de  entidade

particular ou  pdblica,  quando  houver not{cia de  irregularidade,  expedindo,  quando  entender
cabivel, recomendagao ao representante legal da entidade;

X  -   avaliar   anualmente   o   desenvolvimento   da   poli'tica   Estadual/   Municipal   de
atendimento  especializado  a  pessoa  com  deficiencia  de  acordo  com  a  legislapao  em  vigor,
visando a sua plena adequacao;

XI -elaborar o seu regimento intemo.
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Art.1° Nos termos da Lei n° 8.069 de  13 dejulho de  1990, que aprova o Estatuto da Crianga e
do  Adolescente,  esta  lei  dispe)e  sobre  a  politica  municipal  de  atendimento  dos  direitos  da
crianga e do adolescente e estabelece normas gerais para a sua adequada aplicagao.
Art. 10 Compete ainda ao CMDCA:
I -propor alterap6es na legislagao em vigor e mos crit6rios adotados para atendimento a crian¢a
e ao adolescente, sempre que necessdrio;
11  -  assessorar  o  Poder  Executivo  Municipal  na  definicao  de  dotagao  ongamentdria  a  ser
destinada a ¢xecu¢ao das politicas sociais de que trata o artigo 2° desta Lei;
Ill  -  definir  a  poli'tica  de  administraefro  e  aplicacao  dos  recursos  financeiros  que  venham
constituir o Fundo Municipal dos Direitos da Crian9a e do Adolescente, em cada exercieio;
IV -difundir e divulgar amplamente a politica municipal destinada a crianga e ao adolescente;
V  -  promover  capacitapao  dos  tecnicos  e  educadores  envolvidos  no  atendimento  direto  a
crianga e ao  adolescente,  com  o objetivo  de  difundir e reavaliar as  politicas pdblicas sociais

asicas;
VI - encaminhar e acompanhar, junto aos 6rgaos competentes, dendncias de todas as formas
de negligencia, omissao, discriminapao, exclusao, explorapao, violencia, crueldade e opressao
contra a crianca e adolescente, controlando o encaminhamento das medidas necessdrias a sua
apurapao;
VII  -  efetuar  o  registro  das  entidades  govemamentais  e  nao-govemamentais  em  sua  base
territorial,  que  prestam  atendimento  a  criangas,  adolescentes  e  suas  respectivas  familias,
executando os programas a que se refere o artigo 90, paragrafo I a, e, no que couber, as medjdas
previstas mos artigos  101,112 e  129, todos da Lei n° 8.069/90;
VIII  -  efetuar  a  inscrigao  dos  programas  de  atendimento  a  crianeas,  adolescentes  e  suas
respectivas   famf lias   que   estejam   em   execugao   na   sua   base   territorial    por   entidades

govemamentai s e nao-governamentais ;
IX  -  manter  intei.cambio  com  entidades  federais,  estaduais  e  municipais  congeneres  com
outras, que atuem na protegao, promogao e defesa dos direitos da crianga e do adolescente;
X - incentivar e apoiar campanhas promocionais e de conscientizag5es dos direitos da crianga
e do adolescente;
XII  -  propor  modificap6es  nas  estruturas  dos  sistemas  municjpais  que  visam  a  protecao,

promo¢ao e defesa dos direitos da crianga e do adolescente;
XIIl -elaborar seu regimento intemo, que devera ser aprovado par pelo menos 2/3 (dois tercos)
de  seus membros,  prevendo,  dentre outros,  os  items  indicados no artigo  14,  da Resolu9ao  n°
105/2005, do Conanda, atendendo tambem as disposic6es desta Lei;
XIV - regulamentar, organizar e coordenar o processo de escolha dos conselheiros tutelares,
segujndo  as  determina96es  da  Lei   n°  8.069/90,  com  as  alterap6es   inseridas  pela  Lei   n°
12.696/2012,  da  Resolugao  n°  139/2010  do  Conanda,  ben  como  o  disposto  no  artigo  15  e
seguintes desta Lei;
XV -convocar o suplente no caso de vacincia ou afastamento do cargo de Conselheiro tutelar,
nos termos desta Lei;
XVI - instaurar sindicancia para apurar eventual falta grave cometida por conselheiro tutelar
no  exercfoio  de  suas  fung6es,  observando  a  legislapao  municipal  pertinente  ao  processo  de
sindicancia ou administrativo/disciplinar, de acordo com a Resolugao n° 139/2010 da Conanda.

d)           Competencias institucionais, indicando as not.mas legais e I.egulamentares
correspondentes:

-Lei Estadual n°  133  de 30 de dezembro de  1953 -Cria o Municipio de Palmitos.

- Lei Organica do Mumcl-pio de Palmitos de 21  de janeiro de 2008.
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11 - INFORMACOES S0BRE A GESTA0 0RCAMENTARIA E FINANCEIRA DA
UNIDADE

a)           Programas de governos sob a rcsponsabilidade da unidade jurisdicionada:

I  e 2 - Planejamento e Execu9ao  dos  programas  de  Governo  sob a  responsabilidade  da
Unidade:

Programas e ac6es Previsac Execucfro Diferenca

Cnd Functo, subfrocto.Droffana/acao Finceira Financeira Financeira

Nominal %

2037 Manu[encao do SCFV -6-15  anos 319.290.93 236.528.47 82.762.46 74.08

1029 Ampl iacao/reforma do CRAS 50.000,00 0,00 50.000.00 0.00

2040 Manuten¢o das atividades do CRAS/PAIF 385.580,39 283.546,08 I 02.034.3 I 73,54

1052

Aquisicao de veiculos e materials permanentes
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00para a Assistencia Social

2038
Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia

633.461,58 423.319.13 210.142,45 66,83Social

2075 Manuten¢ao de Medidas Sociocducativas 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

2062 Manutengao das atividades do CREAsn]FMC  11 472.039,31 260.9] 2749 2]  I.126,82 55.27

2070 Manuten¢ao do Programa de Abrigo Domiciliar 260.000,00 50.096,65 209.903,35 19,27

2030
Manutencao do Fundo Municipal da Crianca e

98.745`50 1.750.00 96.995,50 1.77Adolescente

1026 Coni un`o hat)itacional 10.U00,00 0,00 10.OUO.00 0.OU

2063 Manutencao do Fundo Municipal do ldoso
446.432.05 245.5 I 6.10 200.915.95 54,99

2074
Manuten9ao dan atividades de Atendimento a

115.000,00 8.163,24 106.836.76 7.10oessoa ldosa
2035 Aooio Financeiro a APAE de Palmitos 163.000,00 134.600,00 28.400,00 82,58

2076
Manutencfro do  Fundo Municipal dos Direitos

15.000,00 0,00 15.000,00 0.00da Pessoa com Deficiencia

Durante a execucao ongament5ria do exercicio, muitas sao as necessidades que siirgem e se tomam

prementes,  obrigando  o  Municipio  a  rever  o  planejamento  inicial,  demandando  alocapao  de
recursos  em  ag6es  especifica  em  detrimento  das  inicialmente  pactuadas,  nao  obstante,  a  grave
crise financeira que se instalou, aliada a crescente demanda da populapao por servigos pdblicos
essenciais, obrigou-se a alterar significativamente as metas de investimentos para podemos suprir
despesas de custeio daf decorrentes.

3 - Contingepcia_mento de despesas Ilo exercieio:
Rualnde!,,t:`,"   i     I
CNPJ:  85.361.86J,'tJf.`J{ ( i +  _'  i

® palmitos sc.got £~F
®facebook.com/goverr`odepa!mitu>
® (49) 3647-9cOO



REife"fi"decrfe.ffiie§
.1''^®  I  A,Ae

Deeretono Iiespesfl Valor Razdes Efeitos/Consequ6ncias

Sem informapdes a relatar

4  -  Informa€6es  sobre  o  reconliecimento  de  passivos  por  insuficiencia  de  creditos  ou
recursos:

Despesa reconheeida semor¢anento Valores Mctivos do reconhecimento

Sem infomap6es a relatar

5-  A  raz6es  e/ou  circunstancias  para  permanencia de Restos  a Pagar  pi.ocessados  e  nao
processados por mais de urn exercicio rLnanceiro:

Empenhos de restosapagarinscritosapartirdosegundounopreteritoaodaprestacaodecontas Fomecedor Motivos

Sem informa96es a relatar

In -INFORMAcoEs SOBRE A GESTAo DE pEssoAs E TERCERlzACAo DE MAo
DE OBRA:

3.a)   quadro   de   pessoal,   informando   a   qunntidade   de   agentes   pdblicos   (agentes   politicos,
servidores   e   militares)   ocupaiites   de   cargos   efetivos,   comissionados,   empregos   pdblicos,
contratados  por  tempo   determinado  (art.   37,   lxm   CF),   conselheiros  tutelares  e  estngidrio,
discriminando os comissionados qiie sao titu]ares de cargo efetivo ou emprego pdb]ico, bern como
os valores consolidados na folha de pagamento, mes a mss.

Item  "facultativo"  para  as  prestap6es  de  contas  relativas  ao  exercicio financeiro  de  2021
conforme Portaria n° TC 016/2022 de 20 de janeiro de 2022.

3 .b) Demonstrativo da quantidade de pessoas executando tl.abalhos na unidade jurisdicionada por
meio de contratos de terceirizacao de servi9os, contendo o posto de trabalho ocupado, bern como
as despesas totais das contrataO6es. mss a mes.

Item  "facultatlvo"  para  as  preslapi5es  de  contas  relativas  ao  exercicio financeiro  de  2021
conforme Portaria n° TC 016n022 de 20 de janeiro de 2022.

3.c) demonstrativo dos beneficios previdenci5rios, informando a quantidade de agentes pdblicos

(agentes    politicos,    servidores    e    militares)    inativos/aposentados,    de    pensionistas    e    de
complementap6es de aposentadoria ou pensao ao valor percebido do Regime Geral da Previdencia
Social, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mss a mes.

Item  "facultativo"  para  as  I)restac6es  de  contas  relativas  ao  e]cercicio fi.nanceiro  de  2021
corforme Portarla na TC 016/2022 de 20 de janelro de 2022.
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3.d) discriminagfro da remunerapao mensal e anual paga aos membros de diretoria,  de conselho
de administragao e de conselho  fiscal, incluindo bonus, participapao em lucros e a qualquer outro
titulo.

Item  "facultativo"  para  as  prestap6es  de  conlas  relativas  ao  exercicio financeiro  de  2021
conforme Portaria n° TC 016/2022 de 20 de janeiro de 2022.

lv   -  INFORMACOES   S0BRE   TRANSFHRfiNCIAS   I)E   RECURSOS   MEDIANTE
CONvfiNIO,     TERMO     DE     PARCERIA,     TERM0     DE     C00PERACA0     0U
INSTRUMENT0    CONGENERE,    DISCRIMINANI)0    VOLUME    I)E    RECURSOS
TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIARI0S.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A TERCERIOS PELA UNDADE GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SC -EXERCICIO 2021

Entidade Beneficiada Especie de Formaliragao Valor Anual
Transferencia (Convenio, Termo de Transferido

(Subvengao, Auxilio, Parceria/Cooperapao,
Contribui¢ao) etc)

APAE Subvengao Termo de Fomentono01/2017(30TermoAditivo). 75.000,00

APAE Subvengao Termo de Fomentono01/2021 59.600,00

NUPAI Subvencao Temo deColaborapao no02/2021 0,00

V -INFORMACOES SOBRE LICITACOES E CONTRATOS:

a)           Informacao sobre os valores anuais dan des|)esas rea[izndas referentes a aquisic5es
e contrata€6es de bens e servi€os, por moda]idade de ]icitacao, ben como as decorrentes de
dispensas e inexigibilidades de ]icitl¢ao:

Modalidadefforma Obras e Servigo Compras Contrfugao de Despesa
de servigos Realizada

Engenharia (anual)
Concorrfencia 0,00 0,00 0,00 0,00
Tomada de Prego 0,00 0,00 29.813,48 29.813,48

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00
Concurso 0,00 0,00 0,00 0'00
Pregao Presencial 0,00 132.888,54 216 .108,68 348.997,22
Pregao Eleti.6n ico 0,00 101.659,93 25.778,55 127.438,48

Dispensa deLicitagao(art. 24,Iell) 0,00 22.681,60 126.614,90 149.296,50

Dispensa deLicitapao(outraship6teses) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rue  lndeper`d6nci.i,loo,  ( ,~  ,1
CNPJ:85.361.863/OO0|-4hf`
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Inexigibilidade deLicitapao 116.509,69 0,00 0,00 116.509,69

RegimeDiferenciado deContratapao(RDC) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 116.509,69 257.230`07 398.315,61 772.05S37

b)           Indica€ao  do  6rgao  de  imprensa  oficial,  mos  termos  do  art.  6°,  XIII,  da  Lei  n°
8.666/1993:

Didrio Oficial dos  Municipios,  insli[uldo pela Lei Municipal n° 3.285/2009 de  24/06/2009,  site
do municipio e mural ptiblico.

¥b-N[FT8EEMA[£:Ei£%BREEAASsREpCR°o¥E[DNEDNAcC]3gsEEPoETDATE£§PFOLu°°NRAGo3°R8
EXERcicIO, DEMONSTRANDO:

a)  e  b) Recomendac5es expedidas,  providencias adotadas e recomendac6es pendentes:

Recomendac6es atendidas
Recomendap5es Providencin Setor Providencias Resultados

Sugerida Responsivel adotadas obtidos
001/2021 Recomenda€ao  de Secretari a        de Orientado   para Recomenda96es

que                      sej a Assistencia que             fosse sugeridas   estao

preenchido Social. preenchido com sendo adotadas.
corretamente       as todas                as
autoriza96es        de informa96es
abastecimento    decombustiveisdosvefoulosemaquinasdomunic(plo. necessdrias

Obs:  Indmeras  outras  ap6es  foram  alinhadas junto  ao  6rgao  de  Controle  lntemo,  de  forma
informal. A grande maioria das orientap6es e contribui96es ocorreu com atuagao direta, de forma
oral no ato da respectiva necessidade.

VII  -  ACOMPANHAMENT0  DAS  AC6ES  RELACI0NADAS  A  CONTRAT0  DE
GESTA0  VIGENTES  N0  EXERcicIO  (EXIGivEIS  SOMENTE  PARA  OS  6RGAO
ENCARREGADOS   DA   SUPERVISAO   I)ESTES   CONTRATOS,   N0   AMBIT0   D0
ESTADO E DOS MUNIcipI0S):

Nao  howveram  ac6es  relacionadas  a  contratos  de  gestdo nesta  Unidade  Gestora no  periodo
analisado.

vlll ~ AVALIACAo I)os TERMoS DE PARCHRIA cnLEBRADoS PELA UNII)AI)E
JURISDICIONADA         (EXIGivEL         SOMENTE         PARA         AS         UNIDADES
JURISDICI0NADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)

Rua lndependencla, loo, Centro
CNPJ: 85.361.863/0001-47
® palmitos.sc.gov.br
® facebook.com/governodepalmitos
® (49) 3647-9600
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TERMO DE PARCERIA N° 01/2017

a)           Identificacao dos termos de parceria vigentes no exercicio
I )            Dados da entidade parceira

None: Associapao de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ:  80.629.165/0001 -66

2)            Ambito de atuapao da entidade (art. 30 da Lei 9.790/99 e legislagao estadual equivalente)

Promogao da assistencia social

3)            Regulamento  da  contratapao  de  obras  e  servigos  (art.  t4  da Lei  9.790/99  e  legislagao
estadual equivalente)

Pesquisa de pregos

b)          Informac5es sobl.e o termo de parceria:
I)           N° e data da celebrapao

NO  01/2017

Data Celebrapao: 28/06/2017

2)        Formade escolhada unidade parceira

Foi lan¢ado Edital de Chamamento e a entidade foi a inica proponente.

3)         Objeto:
Colaboracao   institucional   da   Entidade   com   a   finalidade   de   promover   atendimentos

educacionais  especializados  aos  educandos  com  deficiencia  intelectual  que  nao  puderem  se
beneficiar  pela  inclusao  em  classes  comuns  do  ensino  regular  e  atuar  sobre  as  condi95es  que

gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiencias ou de incapacidades.

4)            Un idade j urisdie ionada parceira:

Municipio de Palmitos/ Fundo Municipal de Assistencia Social

5)            Periodo de vigencia (inicio e fin)

Inicio:  28/06/2017

Fin: 28/06/2018

I ° termo aditivo ao termo de Parceria n° 01/2017:

In{cio:  28/06/2018

Fim:  28/06/2019

2° termo aditivo ao termo de Parceria n° 01 /2017:

lnfoio:  29/06/2019

Fim: 29/06/2020

3° tei.mo aditivo ao temio de Parceria n° 0 I /2017:

Inicio:  29/06/2020
Rua  lndepend6nc!<`    1i`  ``
CNPJ:85.361.863/0001:4',-
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Fim:  29/06/2021

6)            Valor global em reais (da unidade jurisdicionada e da entidade)

Unidade jurisdicionada;  RS  12.500900 mensal

Entidade: R$ 0,00

c)           Valores repassados em razao de termos de parceria rirmados:

Valores mensais repassados:
Janeiro:          RS  12.500,00
Fevereiro:     R$  12.500,00
Marco:           R$  12.500,00
Abril:               RS  12.500,00
Maio:             RS  12.500,00
Junho:             RS  12.500,00

Unidade parceira (name e CNPJ):
Municfpio de Palmitos/ Fundo Municipal  de Assistencia Social
CNPJ:  85.361.863/0001-47

d)           Avalia¢ao dos resultados obtidos com a parceria:
A Associacao de Pais e Amigos dos Excel)cionais de Palmitos -APAE,  com sede na Rua

Elmiro  Petry  n°   121,   inscrita  no  CNPJ:   80.629.165/0001-66,  no  municipio  de  Palmitos/SC,
fundada  em  assembleia  realizada  em  27  de  agosto  de  1990.  representada  pelo  Presidente  Sr.
Aderjan Bortoli, 6 uma associapfro  civil beneficente com atuacao nas areas de assistencial social,
educa¢ao,   satide,   prevengao,   trabalho,   profissionalizaeao,   defesa   de   direito,   esporte,   lazer,
culturas,  pesquisa e outros, sem fins  lucrativos ou de fins nao econ6micos. A APAE conta hoje
com varios profissionais: psic6logos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudi6loga, terapeuta
ocupa¢ional, professores e aproxiinadameiite 88 alunos.

Com a parceria entre o Fundo Municipal de Assistencia Social foi possivel desenvolver
servi9os   de  educapao  especial   e   servicos  de   assistencia   social   destinados  as  pessoas  com
defici6ncia    intelectual,    possibilitou    executar    programas    educacionais    que    favore9ain    o
desenvolvimento  cognitivo,   psicomotor  e  social  dos  alunos,   programas  e  projetos  voltados
prioritariamente  para a defesa e efetivapao  dos direitos  socioassistenciais,  construgao de novos
direitos, promo9ao da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articula9ao com 6rgaos

ptlblicos  de   defesa  de  direitos  ao  ptlblico  alvo  e  famflia,   prestar  servico  de  habilitacao  e
reabilitacao ao pdblico no objeto deste projeto e a promogao de siia integrapao a vida comunifaria
no  campo  da  assistencia  social,  realizando  atendimento,  assessoramento,  defesa  e  garantia  de
direitos de forma isolada e cumulativa.

TERMO DE PARCERIA N° 01/2021

e)           Identifica¢ao dos termos de parcel.in vigentes no exercicio
4)            Dados da entidade parceira

Nome: Associapao de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ:  80.629.165/0001-66

5)            Ambito de atuacao da entidade (art. 3° da Lei 9.790/99 e legislapao estadual equivalente)
F`ualndepender\c)t     .i      t
CNPJ:  85.361.863/uU(.i ( I .'i  .
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Promogao da assistencia social

6)            Regulamento  da  contratapao  de  obras  e  servi9os  (art.14  da  Lei  9.790/99  e  legislagao
estadual equivalents)

Pesquisa de precos

0           lnformac5es sobre o tei'mo de parceria:
7)           N° e data da celebragao

NO o I /202 I

Data Celebra9ao: 20/09/2021

8)        Forma de escolhadaunidade parceira

Foi langado Edital de Chamamento e a entidade foi a hnica proponente.

9)        Objeto:
Colaboragao   institucional   da   Entidade   com   a   finalidade   de   promover   atendimentos

educacionais  especializados  aos  educandos  com  defi¢iencia  jnte!ectual  que  nao  puderem  se
beneficiar  pela  inclusao  em  classes  comuns  do  ensino  regular e  atuar  sobre  as  condic6es  que
gerem desvantagens pessoais resultantes de defl¢iencias ou de incapacidades.

I 0)         Unidadejurisdicionada parceira;

Municipio de Palmitos/ Fundo Municipal de Assistencia Social

11)          Periodo de vigencia (inicio e fin)

Inieio:  20/09/2021

Fim: 20/09/2022

12)         Valor global em reais (da unidade jurisdicionada e da entidade)

Unidade jurisdicionada: R$  14.900,00 mensal

Entidade: R$ 0,00

g)          Va]ores repassados em razao de termos de parceria firmados:

Valores mensais repassados:
setembro:             RS  14.900,00
outubro:                RS  14.900,00
novembro:           RS  14.900,00
dezembro:           RS  14.900,00

Unidade parceira (nome e CNPJ):
Municipio de Palmitos/ Fundo Municipal de Assistencia Social
CNPJ:  85.361.863/0001-47

h)          Ava]iacao dos resultados obtidos com a pal.ceria:
A Associapao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmitos -APAE,  com sede na Rua

f`ua  lndeF ,I ..Ehairo,`Petryin°) 121,,\  inscrita  no  CNPJ:   80.629.165/0001-66,  no  municipio  de  Palmitos/SC,
CNPJ:  85. 36 I ,8o3/ UUu ( . .;i `¥t,

® palmitos sc gov 'm
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fundada  em  assembleia  realizada  em  27  de  agosto  de  1990,  representada  pelo  Presidente  Sr.
Aderjan Bortoli, 6 uma associac5o  civil beneficente com atuapao nas areas de assistencial social,
educa9ao,   salde,   preven9ao,   trabalho,   profissionalizagao,   defesa   de   direito,   esporte,   lazer,
culturas, pesquisa e oiitros, sem fins  lucrativos ou de fins nao econ6micos.  A APAE conta hoje
com varios profissionais: psic6logos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudi6loga, terapeuta
ocupacional, professores e aproximadamente 88 alunos.

Com  a  parceria entre o  Fundo Municipal  de  Assist6ncia  Social  foi  possivel  desenvolver
servigos  de  educagao  especial   e   servicos  de   assistencia   social   destinados  as  pessoas  com
deficiencia    intelectual,    possibilitou    executar    programas    educacionais    que    favoregam    o
desenvolvimento  cognitivo,  psicomotor  e  social  dos  alunos,   pl.ogramas  e  projetos  voltado§

prioritariamente para a defesa e efetivagao dos direitos  socioassistenciais,  construgao  de  novos
direitos, promocao da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulagao com 6rgaos

phblicos  de   defesa  de  direitos  ao  pdblico  alvo  e  familia,  prestar  servigo  de  habilitagao  e
reabilitac5o ao pdblico no objeto deste projeto e a promocao de sua integracao a vida comunitiria
no  campo  da  assistencia  social,  realizando  atendimento,  assessoramento,  defesa  e  garantia  de
direitos de forma isolada e cumulativa.

TERMO DE COLABORACAO N° 02/2021

a)            Identificacao dos termos de parceria vigentes no exercicio
I )            Dados da entidade parceira

Nome:  Associagao Ndcleo de Profissionais Amigos dos Idosos -NUPAI

CNPJ:  15.291.036/0001-49

2)            Ambito de atuapao da entidade (art. 3° da Lei 9.790/99 e legislagao estadual equivalente)

Promogao da assistencia social

3)            Regulamento  da  contratagao  de  obras  e  servigos  (art.14  da  Lei  9.790/99  e  legislagao
estadual equivalente)

Pesquisa de pregos

b)            Informac6es sobre o termo de parceria:
I)            N° e data da celebragao

N° o2/2021

Data Celebragao:  28/12/2021

2)            Forma de escolha da unidade parceira

Foi lancado Edital de Chamamento e a entidade foi a dnica pl.oponente.

3)            Objeto:

Formalizapao de parceria com a OSC, para execuc5o de reformas e amplia¢ao do centro
de reabilitapao de idosos.

4)            Unidade jurisdicionada parceira:

Municipio de Palmitos/Fundo Municipal de Assistencia Social

Rua lndeperfa€„ ic t,Per{do 4e vigthcia (inl'cio e fin)
CNPJ:  85.361.863/ OOU i -i4 iT
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Inicio:  28/ 12/2021

Fin:  28/12/2022

6)            Valor global em reais (da unidadejurisdicionada e da entidade)

Unidade jurisdicionada:  RS  116.509,69

Entidade: R$ 0,00

Valores repassndos em razao de termos de parceria rirmados:
Valores mensais repassados: 0,00

Unidade parceira (none e CNPJ):
Municipio de Palmitos/ Fundo Municipal de Assistencia Social
CNPJ:  85 .361.863/0001 -47

d)            Ava[ia€ao dos resultados obtidos com a parceria:
A Associacao Nhcleo de Profissionais Amigos dos ldosos -NUPAI, com sede na Avenida

Brasil n°2077, jnscrita no CNPJ:  15.291.036/000149, no municipio de Palmitos/SC, representada

pelo Presidente Si.. Asdir Elton Kratz, e uma instituicao de Longa Permanencia para ldosos (ILPI),
sem  fins  lucrativos  que  ten  por  objetivo  propiciar  atengao  integral  em  carater  residencial,
estendido com urn conjunto de servi9os especializados que visam a promocao e maniitencao da
sadde  fisica  e  emocional.  Cuidados  pessoais  e  convicio  social,  com  condic6es  de  liberdade  e
dignjdade.

Desdejaneiro de 2012, a NUPAI atende uma demanda significativa de idosos de ambos
os sexos, oriundos de vdrios municipios da regiao oeste de Santa Catarina. Altemativa de cuidado
integral   e   moradia   para   a   populapao   idosa,   reduzindo   o   estresse   do   cuidador   familiar
possibilitando urn atendimento especializado atraves de uma equipe multidisciplinar.

0 projeto visa melhorar e fortalecer o atendimento e qualidade aos idosos de residencia
lLPIS  (lnstituicao  de  Longa  Permanencia  para  Idosos)  de  nosso  municipio.  Atendefa  idosos
institucionalizados na NUPAI que totalizam 489 com faixa etdria de 60 a 95 anos.

%uNapLnd8e5¥6n,d8e6n3%oT8t°.'4?entro
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