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"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022,
QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA E A INSTITUIÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS — APAE DE
ESTÂNCIA VELHA/RS, ATENDIMENTO ESCOLAR E CONTRA TURNO DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS
ÁREAS DE PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA.

PARCEIRO PÚBLICO/PROPONENTE: MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA, ente de
Direito Público sediado na Rua Anita Garibaldi, n° 299, Bairro Centro, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 88.254.888/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito, DIEGO
WILLIAN FRANCISCO, doravante denominado MUNICÍPIO.
PARCEIRO PRIVADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS —
APAE de ESTÂNCIA VELHA/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 88.874.128/0001-25,
estabelecida nesta cidade, na Rua Zeno Schmiedel, n° 342, Bairro Floresta, neste ato
representado por sua Presidente, Sra. MARLI MARGARIDA UTZIG KNORST, brasileira,
viúva, aposentada, portador(a) do RG n° 9017892119 SSP/RS, inscrita no CIC/MF
sob o no 378.516.160-34, residente e domiciliado em Estância Velha/RS, na Rua João
Alfredo, n° 103, Bairro Rincão dos Ilhéus, doravante denominada PROPONENTE.

Por este instrumento, as partes supra qualificadas, resolvem celebrar o presente
TERMO DE COLABORAÇÃO, de n° 001/2022, conforme Expediente Administrativo
anexo a este instrumento, como se nele transcrito estivesse, parceria esta que se regerá
pelo disposto na Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações subsequentes, observado
ainda o estatuído na Lei Complementar n° 101/2000, na Lei Federal n° 4.320/1964, na
Lei Orçamentária Anual do PARCEIRO PÚBLICO, Decreto Municipal 031/2017, e demais
disposições legais aplicáveis, assim como pelas cláusulas e condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Este TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a realização do PROGRAMA que visa
ao atendimento escolar e contra turno de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla
e atendimento especializado a crianças e adolescentes nas áreas de Psicologia,
Psicopedagogia, em conformidade ao Plano de Trabalho proposto pelo PARCEIRO
PÚBLICO, que passa a ser parte integrante deste instrumento, como se nele transcrito
estivesse.
Parágrafo único: O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO está inserido no âmbito
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência desta parceria será de 11 ( onze ) meses, que compreend
período de 02/02/2022 à 31/12/2022, considerando a publicação do respectivcrextrat
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Diário Oficial do PARCEIRO PÚBLICO, no qual são habitualmente divulgados os atos
administrativos oficiais.
§ 1°. Desde que este TERMO esteja em vigor, os prazos de respectiva
vigência e de execução poderão ser prorrogados para assegurar o integral
cumprimento do objeto colimado, mediante:
a)
pedido de qualquer das partes, acompanhado de justificativa
circunstanciada, protocolado ou encaminhando com antecedência de até 30 (trinta) dias
antes do termo estabelecido no caput desta Cláusula;
b) demonstração, do atendimento das metas originalmente pactuadas até
o momento do pedido a que se refere a alínea "a' desta Cláusula;
c) aquiescência formal da parte requerida.

§ 2°. 0 prazo desta parceria também poderá ser prorrogado, por uma única vez,
para ampliação das metas fixadas no Plano de Trabalho que este instrumento integra, em
havendo a respectiva adequação, saldo financeiro de recursos, interesse público, e,
ainda:
a) tiverem sido prestadas e aceitas pelo PARCEIRO PÚBLICO as contas da
PARCEIRA PRIVADA:
b) tiverem sido quitadas todas as despesas geradas pelo objeto desta
parceria;
c) tiverem retornado ao Erário Municipal todos os valores acaso excedentes,
acompanhados dos eventuais rendimentos gerados.

§ 3°. Quaisquer alterações relativas ao estatuído neste Instrumento, deverão ser
objeto de pertinente e formal Termo Aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA: - OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO PÚBLICO
Constituem obrigações do PARCEIRO PÚBLICO:
I - realizar os repasses financeiros correspondentes à execução do objeto
desta parceria, à PARCEIRA PRIVADA, na forma prevista pelo Crono grama de
Desembolso constante do Plano .de Trabalho, e observada a legislação orçamentária;
II - avaliar o cumprimento dos objetivos e metas definidos no Plano de
Trabalho;
Ill - aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação de execução do
Plano de Trabalho, mediante solicitação da PARCEIRA PRIVADA, fundamentada em
razões concretas que tal alteração justifiquem;
IV - monitorar, supervisionar, vistoriar, avaliar e fiscalizar a atuação da
PARCEIRA PRIVADA, sempre que julgar conveniente, com vistas ao fiel cumprimento
deste ajuste;
V - fornecer à PARCEIRA PRIVADA instruçOes necesárias à regular Prcataça-c> do
Contas dos recursos recebidos;
VI — analisar a execução físico-financeira do PROGRAMA/PROJETO, e a
prestação de contas da PARCEIRA PRIVADA;
VII — decidir sobre a aprovação, ou não, da prestação de contas da PARCEIRA
PRIVADA, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data do seu recebimento, facultada a
respectiva prorrogação em havendo necessidade;
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VIII - prorrogar a vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, quando houver
atraso na liberação dos recursos, limitada esta prorrogação ao exato período do atraso
verificado, ajustando com a PARCEIRA PRIVADA as necessárias adaptações ao
Plano de Trabalho, e a este instrumento, mediante termo aditivo:
IX — independentemente de prévia autorização judicial, e após notificação para
apresentação de defesa em 5 (cinco) dias, e, se for o caso, subsequente pedido de
reconsideração ao Prefeito Municipal, igualmente no prazo de 5 (cinco) dias, retomar os
bens públicos acaso em poder da PARCEIRA PRIVADA, e assumir a execução do objeto
previsto no PLANO DE TRABALHO, ou dela encarregar terceiro, no caso de paralisação
da respectiva execução pela PARCEIRA PRIVADA, de modo a evitar a descontinuidade
do PROJETO/PROGRAMA.
Parágrafo único. No caso do inciso IX desta Cláusula, nenhum direito indeniza tório
caberá à PARCEIRA PRIVADA.
CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PRIVADA
Constituem obrigações da PARCEIRA PRIVADA:
I — executar o objeto definido na Cláusula Primeira deste instrumento, de acordo
com o Plano de Trabalho que lhe foi proposto, e aplicar os recursos recebidos do
PARCEIRO PÚBLICO visando, exclusivamente, o cumprimento e o atingimento dos
respectivos objetivos e metas, com a estrita observância da legislação vigente;
II - manter atualizadas todas as informações referentes à execução do Plano
de Trabalho, viabilizando a geração de relatórios de execução físico-financeira ao término
de cada período/etapa prevista no cronograma:
Ill — apresentar mensalmente a Prestação de Contas dos recursos recebidos;
IV - manter atualizada e de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, a escrituração contábil da
PARCEIRA PRIVADA, especialmente das ocorrências relativas a execução do Plano de
Trabalho, viabilizando fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;
V - assegurar e destacar a participação do PARCEIRO PÚBLICO em toda e
qualquer ação promocional relacionada com a execução do objeto deste
instrumento, obedecido o modelo padrão estabelecido para tanto;
VI — apresentar aos órgãos de controle central e setoriais, ao término da
vigência deste TERMO DE COLABORAÇÃO, ou a qualquer momento em que tal lhe
seja solicitado pelo PARCEIRO PÚBLICO, relatório contendo comparativo específico
entre as metas propostas e os resultados alcançados através do PROJETO/PROGRAMA,
demonstrando igualmente os indicadores de desempenho e qualidade;
VII - observar, quando da contratação de serviços, realização de obras ou
aquisição de bens vinculados à execução do PROGRAMA/PROJETO, cotação prévia
de preços no mercado, bem assim, os princípios da impessoalidade, moralidade,
legalidade, publicidade e enciericia,
VIII — observar, na seleção e contratação da mão de obra necessária à execução
do PROGRAMA/PROJETO, os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade,
publicidade e eficiência;
IX - restituir ao PARCEIRO PÚBLICO, no prazo estabelecido para a
apresentação da Prestação de Contas, eventual saldo de recursos, juntamente com
eventuais rendimentos auferidos com a respectiva aplicação financeira•
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X - em caso de inexecução do PROGRAMA/PROJETO, e/ou não apresentação
de Prestação de Contas, e/ou utilização de recursos sem observância da finalidade
estabelecida, restituir ao PARCEIRO PÚBLICO, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias contado da formal notificação para tanto,
os valores que lhe tenham sido
alcançados, atualizados monetariamente consoante a variação do IPCA, e acrescidos de
juros de mora de 1 (um) por cento ao mês, contados desde a data do recebimento, na
forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública;
XI - permitir livre acesso de servidores do PARCEIRO PÚBLICO e do
respectivo Setor de Controle Interno, bem como do Tribunal de Contas do Estado,
quando em missão fiscalizatória, a todos os atos e fatos relacionados direta ou
indiretamente com este ajuste;
XIII - movimentar os recursos aportados a este ajuste, em conta bancária
específica;
XIV — divulgar mensalmente em seu sítio na rede mundial de computadores
(Internet), os demonstrativos das transferências realizadas pelo PARCEIRO
PÚBLICO, com a respectiva Prestação de Contas;
XV — divulgar mensalmente em seu sítio na rede mundial de computadores
(intemet), consulta ao extrato deste TERMO DE COLABORAÇÃO contemplando, pelo
menos, respectivos objeto, finalidade, detalhamento da aplicação dos recursos e
correspondente prestação de contas, comparativo específico das metas propostas com
os resultados alcançados, e indicadores de desempenho de qualidade e produtividade;
XVI - arcar, isoladamente, com todas as obrigações diretas e indiretas, civis,
tributárías, comerciais, trabalhistas, previdenciárias, fundiárias, acidentárias, autorais e
assistenciais, diretas, solidárias ou subsidiarias decorrentes de atividades, ações ou
omissões perpetradas em razão desta parceria, desde logo assegurando direito
regressivo ao PARCEIRO PÚBLICO, por tudo o que acaso seja judicialmente forçado a
despender relativamente as mesmas, incluindo honorários advocatícios e periciais, e
custos processuais de qualquer natureza;
XVII - adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste
TERMO DE COLABORAÇÃO, e ao saneamento de eventuais problemas apontados pelo
PARCEIRO PÚBLICO ou pela fiscalização da parceria;
XVIII — executar as etapas/fases do PROGRAMA/PROJETO, observando fielmente
os prazos previstos no Crono grama Físico-Financeiro,
XIX — disponibilizar a contrapartida a que se tiver proposto no Plano de Trabalho,
consoante nele declinado;
XX — arcar, isoladamente, com a reparação de todos os prejuízos causados ao
PARCEIRO PÚBLICO e/ou à terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa
dos respectivos agentes, empregados, pre postos e/ou contratados, desde logo
assegurando direito regressivo aquele, por tudo o que acaso seja judicialmente forçado a
despender relativamente as mesmas, incluindo honorários advocatícios e periciais, e
custos processuais de qualquer natureza;
XXI — manter, ao longo de todo o ajuste, as condições que viabilizaram a respective
concretização.
§ 1° Os encargos decorrentes da mora e/ou inadimplência da PARCEIRA
PRIVADA, relativamente a qualquer das respectivas obrigações, não poderá onerar o
objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO.
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§ 2°. 0 PARCEIRO PÚBLICO poderá solicitar que a PARCEIRA PRIVADA lhe
apresente, a qualquer tempo, prestação de contas extraordinária dos repasses
financeiros correspondentes à execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO.
CLÁUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA CONTRAPARTIDA E
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
Os recursos financeiros necessários à execução do PROJETO objeto deste TERMO
DE COLABORAÇÃO totalizam R$ 1.009,036,00 (UM MILHÃO, NOVE MIL E TRINTA E
SEIS REAIS), sendo custeado pelo PARCEIRO PÚBLICO em 77,31%, conforme a
seguinte discriminação e o exposto no PLANO DE TRABALHO:
I - Os recursos mensais a serem repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO,
durante o prazo de vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, totalizam a quantia de
R$ 780.036,00 (SETECENTOS E OITENTA MIL E TRINTA E SEIS REAIS), a serem
alcançados em parcelas mensais de R$ 70.912,36 (SETENTA MIL, NOVECENTOS E
DOZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) cada, e correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias relativamente ao Exercício de 2022:

Órgão: 06— Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 03— Departamento de Educação — Ensino Fundamental
Atividade: 12.361.0003.2069 — Manutenção do Ensino Fundamental
Dotação: 63281 — 3.3.3.5.0.43.01.000000 — Subvenção Social
Fonte de recurso: 0020 - MDE
II — Conforme o Plano de Trabalho que se constitui em parte indissociável deste
instrumento, haverá aporte de recursos financeiros a título de contrapartida pela
PARCEIRA PRIVADA, no montante de R$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS
REAIS), a serem alcançados em parcelas mensais de R$ 1.300,00 (MIL E TREZENTOS
REAIS) cada.
§ 1°. Acaso ultrapassado este Exercício financeiro, as despesas relativas aos
Exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas,
devendo ser empenhadas no início de cada exercício; e, quando se tratar de
investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, deverão ser
indicados os recursos consignados no Plano Plurianual autorizando o montante a ser
despendido.
a Rat-Pm
§ 2". Os créditos - e corresporidontos númorc>s do omponhoR transferidos serão registrados por Termo Aditivo ou Apostilamento, podendo a celebração
do primeiro ser dispensada havendo a comprovação de que a despesa que ultrapassar o
exercício financeiro encontra-se prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano
Plurianual.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida:'

6

§ 3°

A quantia destinada a cobertura do exercício subsequente, se decorridos
mais de doze meses da data da aceitação do Plano de Trabalho do PARCEIRO PÚBLICO
pela PARCEIRA PRIVADA. será reajustada pela variação do IPCA.
§ 4° - A inadimplência da administração pública municipal não transfere à
organização da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações
vinculadas à parceria com recursos próprios.

§ 5° - A inadimplência da organização da sociedade civil, em decorrência de
atrasos na liberação de repasses relacionados à parceria, não acarreta restrições à
liberação de parcelas subsequentes.

§ 6° - O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da
sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o PARCEIRO
PÚBLICO, e, tampouco, responsabilidade solidária ou subsidiária por qualquer valor e/ou
encargo devido pela PARCEIRA PRIVADA à qualquer empregado e/ou contratado para
atender aos objetivos desta parceria."
CLÁUSULA SEXTA - DOS REPASSES FINANCEIROS DOS RECURSOS
Os recursos do CONCEDENTE destinados à execução deste TERMO DE
COLABORAÇÃO serão realizados na forma da legislação financeira e de acordo
o Crono grama de Desembolso constante do Plano de Trabalho,
com
preferencialmente até o último dia do mês da competência, a crédito de conta corrente
específica aberta pela PARCEIRA PRIVADA em seu nome, em instituição financeira
oficial, a qual ficará vinculada a este ajuste.
§ 1°. Fica vedado o saque de valores, a realização de despesas ou qualquer
aplicação financeira que não se refira ao estrito cumprimento do objeto deste TERMO
DE COLABORAÇÃO , caracterizando, se ocorrer, desvio de finalidade.
§ 2°. Serão glosadas pelo PARCEIRO PÚBLICO as despesas realizadas em
data anterior ou posterior à vigência deste TERMO DE COLABORAÇÃO, salvo quando
o fato gerador tenha ocorrido durante a respectiva vigência do instrumento, e haja
prévia autorização para tanto.

§ 3°. Os repasses financeiros serão retidos até o saneamento das seguintes
eventuais irregularidades pela mesma:
a) não comprovação da boa e regular aplicação de parcela
anteriormente recebida conta deste ajuste;
b) verificação de desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases
c)
programadas;
d) práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração
Pública nas contratações realizadas;
e) inadimplemento de condições básicas deste ajuste.
§ 4°. Ocorrendo irregularidades na aplicação dos recursos repassados, a
PARCEIRA PRIVADA será notificada para proceder ao saneamento devido, tendo para
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tanto o prazo máximo de 30 (trinta) dias, se outro menor não for estipulado, sob pena de
rescisão deste ajuste e instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.
§ 5°. Os saldos do recursos repassados, enquanto não aplicados nas
respectivas finalidades, deverão ser aplicados, obrigatoriamente:
a) em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a
previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias;
b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto lastreada em títulos da dívida publica, quando a utilização dos recursos
dever ocorrer se em prazos menores do que 30 (trinta) dias.
§ 6°. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão
obrigatoriamente computadas a crédito do TERMO DE COLABORAÇÃO e aplicadas
exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar quanto as mesmas
demonstrativo específico nas prestações de contas do ajuste.
§ 7°. Os saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas
com aplicações financeiras, deverão ser devolvidos ao PARCEIRO PÚBLICO, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contado da extinção deste ajuste, seja por
implemento do respectivo termo, seja por denúncia ou rescisão, sob pena de imediata
instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.
§ 8°. Em havendo aditivos a este instrumento, que impliquem em majoração dos
recursos ao mesmo aportados, será indicada a respectiva origem, e o número do
empenho necessário à respectiva garantia.
§ 9°. Caso haja necessidade de redução das despesas do PARCEIRO PÚBLICO,
os quantitativo objeto deste ajuste poderão ser reduzidos até a etapa que apresente
funcionalidade, sem qualquer direito indenizatório à PARCEIRA PRIVADA e/ou a qualquer
envolvido no Projeto.
CLÁUSULA SÉTIMA: - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NAS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:
I - remuneração da equipe encarregada da execução do PLANO DE TRABALHO,
inclusive de pessoal próprio da PARCEIRA PRIVADA durante a vigência da parceria,
compreendendo ainda as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;
II - diárias referentes a deslocarnento, nospecidgern e
que a execução do objeto da parceria assim o exija;

alimontação no

Casos on,

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção
em relação ao valor total da parceria; e
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IV - aquisição de equipamentos e de materiais permanentes essenciais à
consecução do objeto, e de serviços de adequação de espaço físico, desde que
necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
§ 1°. As despesas de pessoal a que se refere o caput desta cláusula deverão:
a) corresponder às atividades previstas e aprovadas no Programa de
Trabalho;
b) corresponder à qualificação técnica para a execução da função a ser
desempenhada;
c) ser compatíveis com o valor de Mercado nesta Municipalidade;
d) ser proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado à parceria.

§ 2°. A PARCEIRA PRIVADA deverá dar ampla transparência aos- valores
pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de
trabalho vinculada à execução do objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO.

§ 3°. 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.
§ 42 Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária
de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, ressalvada demonstração da
impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, quando então
poderá ser admitida a realização de pagamentos em espécie.
CLÁUSULA OITAVA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO, E
DA FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
Este TERMO DE FOMENTO deverá ser executado pelos partícipes com estrita
observância das respectivas cláusulas e da legislação aplicável, sem prejuízo do
atendimento das eventuais exigências complementares dos órgãos de controle interno e
externo.
§ 1°. As atividades de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da
execução das atividades decorrentes deste TERMO DE COLABORAÇÃO serão
realizadas pelos órgãos competentes, de forma permanente, até a data de conclusão
do seu objeto ou da sua extinção, e abrangerão os aspectos de gestão que
impactem o alcance das metas previstas no Plano de Trabalho.

§ 2°. Caberá à PARCEIRA PRIVADA garantir integral acesso a documentos e
informações relativas ao desenvolvimento das respectivas atividades.
§ 3°. A execução das atividades objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO será
que verificará a fidelidade aos
monitorada pela Secretaria Execução e Cultura,
objetivos do ajuste, ao cumprimento físico-financeiro de execução, ao alcance das
metas, e à execução orçamentária, devendo, caso constate algum desvio, emitir
relatório para deliberação, pelo PARCEIRO PÚBLICO, quanto a continuidade ou .não
do ajuste, e proporá as medidas administrativas cabíveis.
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§ 4°. No exercício da função de monitoramento da execução do TERMO DE
COLABORAÇÃO, a Secretaria ao qual o mesmo se vincula poderá determinar à
fiscalização do ajuste, entre outras medidas, a realização de diligências em campo, a
vistoria de locais de execução do PROGRAMA/PROJETO, e a prestação de
esclarecimentos.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA
EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO
A atividade de fiscalização e acompanhamento direto da parceria concretizada neste
instrumento, será realizada pelo GESTOR DA PARCERIA designado para o caso —
servidora DANIELE APARECIDA VIEIRA, que será auxiliada perla fiscal ROSA NE
BECKER, as quais caberá:
I - fiscalizar e gerenciar a fase de execução do TERMO DE COLABORAÇÃO
responsabilizando-se pelas ações destinadas a que a respectiva execução física e
financeira ocorra conforme metas, prazos e recursos previstos no Plano de
Trabalho proposto pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo sua atribuição a prévia
manifestação técnica acerca da possibilidade da transferência dos recursos
financeiros relativos a cada parcela, de acordo com o Crono grama Físico-Financeiro
de Execução, e o cumprimento do objeto;
II - adotar todas as medidas necessárias à fiel execução do TERMO DE
COLABORAÇÃO, e alertar seus superiores e a COMISSÃO DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO, em tempo hábil para as devidas providências, caso execução não esteja
ocorrer como devido;
III - gerenciar a fase de Prestação de Contas da parceria, e elaborar parecer
técnico quanto à mesma, respeitando prazos e normas definidos pela legislação
vigente, e por este instrumento;
IV - responder, sempre que necessário, às diligências solicitadas pelo
PARCEIRO PÚBLICO, e/ou pelos órgãos de controle interno e externo, e/ou pela
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO;
V - manter atualizados todos os sistemas pertinentes ao TERMO DE
COLABORAÇÃO, ou providenciar para que tal atualização ocorra, especialmente no que
refere aos lançamentos relativos ao cadastramento, execução e encerramento;
VI - exercer outras atividades correlatas ao acompanhamento da execução do
TERMO DE COLABORAÇÃO.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
DO TERMO DE FOMENTO
Como instrumento de monitoramento, acompanhamento e fiscalização de cada
período/etapa do TERMO DE COLABORAÇÃO a PARCEIRA PRIVADA deverá manter
atualizadas todas as informações referentes a sua execução, de sorte que o
o . - al
PARCEIRO PÚBLICO possa, ao seu término, ou a qualquer mo
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entender necessário, extrair os relatórios pertinentes, para a comprovação da
adequação da execução físico-financeira.
§ 1°.
A execução do TERMO DE COLABORAÇÃO deverá ser objeto de
exames conclusivos e circunstanciados pela COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO, que verificará se houve o cumprimento das metas, conforme o Relatório
de Execução Físico-Financeira do TERMO DE COLABORAÇÃO, apresentado pelo
GESTOR da Parceria.
§ 2°. 0 reconhecimento do cumprimento das metas pela COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO é condição para a realização de qualquer
transferência financeira pelo PARCEIRO PÚBLICO à PARCEIRA PRIVADA.
§ 3°. Não logrado pela PARCEIRA PRIVADA, conforme reconhecido pela
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, o cumprimento das metas devidas,
sem que para tanto tenha a mesma contribuído com dolo ou culpa, poderão ditas metas
serem revistas e reduzidas, com correspondente revisão e redução dos recursos
originalmente estimados como necessários ao caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A PARCEIRA PRIVADA deverá apresentar MENSALMENTE ao PARCEIRO PÚBLICO
a Prestação de Contas da aplicação dos recursos decorrentes de repasses
financeiros recebidos, em formato contábil, acompanhada de toda a documentação que
amparar os lançamentos contábeis empreendidos.
§ 1°.

A prestação de contas da PROPONENTE deverá conter:

a) Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo representante legal da
PARCEIRA PRIVADA, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do
crono grama físico, com respectivo material comprobatório tais como lista de presença.
fotos, vídeos ou outros suportes, devendo o eventual cumprimento parcial ser
devidamente justificado;
b) Relatório de Execução Financeira, assinado pelo representante legal e
pelo contador responsável, contendo a relação das despesas e receitas efetivamente
realizadas e, quando houver, a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados,
assim como comprovante do saldo da conta bancária específica;
C) cópia das notas e dos comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data
do documento, valor, dados da PARCEIRA PRIVADA e número do instrumento da
Put uur lu.

§ 2°. 0 PARCEIRO PÚBLICO poderá exigir a apresentação de outros
documentos além dos apresentados pela PARCEIRA PRIVADA, relativamente a aplicação feita dos recursos recebidos, e/ou notificá-la para a apresentação de
esclarecimentos necessários, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
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§ 3°. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram serão lançadas no
sítio do PARCEIRO PÚBLICO na "Internet", permitindo a visualização por qualquer
interessado.
§ 4° - A PARCEIRA PRIVADA deverá manter em seu arquivo os documentos
originais que compõem a prestação de contas, durante o prazo de dez anos, contado do
dia útil subsequente ao da respectiva apresentação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ANÁLISE DAS CONTAS
A análise das contas consistirá no exame do cumprimento do crono grama físicofinanceiro, mediante a cotação da execução do objeto e das despesas constantes na
relação de pagamentos, com o previsto no PLANO DE TRABALHO, priorizando-se o
controle dos resultados, com base nos indicadores quantitativos e qualitativos previstos
no PLANO DE TRABALHO

§ 1°. O GESTOR da parceria deverá emitir PARECER TÉCNICO quanto a
análise da prestação de contas, o qual também será disponibilizado no sítio oficial da
Municipalidade na "Internet", para que a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO emita manifestação conclusiva sobre a aprovação, ou não, das contas
apresentadas.
§ 2°. A manifestação conclusiva da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO sobre a prestação de contas, da qual será dada ciência à PARCEIRA
PRIVADA, deverá:
a) aprovar a prestação de contas;
b) aprovar a prestação de contas com ressalvas;
c) rejeitar a prestação de contas.

§ 3°. A hipótese de aprovação com ressalvas poderá ocorrer quando a
PARCEIRA PRIVADA tenha atingido as metas e resultados, mas incorrido em
impropriedades ou faltas de natureza formal no cumprimento da legislação vigente, da
qual não resulte dano ao Erário.
§ 4°. A hipótese de rejeição da prestação de contas poderá ocorrer quando
comprovada:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) prática de atos ilícitos na gestão da parceria;
c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos para o
cumprimento do objeto da parceria;
dOCIGGIMprifTlatliU it ljUillICaCIO aos objetivos e metas estabelecidos no
PLANO DE TRABALHO;
e) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
t) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
§ 5°. Das manifestação conclusiva da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO caberá, com efeito suspensivo, pedido de reconsideração da PA

°

j
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PRIVADA, no prazo de 10 (dez) dias, pedido este que será encaminhado ao Prefeito
Municipal para deliberação final em 30 (trinta) dias, caso não seja reconsiderada a
decisão atacada, em 5 (cinco) dias, pelo mencionado Cole giado.
§ 6°. Quando a prestação de contas for rejeitada, a PARCEIRA PRIVADA, além
do pedido de reconsideração de que trata o parágrafo anterior, poderá:
a) solicitar o parcelamento do débito, na forma da legislação específica;
b) requerer a substituição do ressarcimento ao Erário por ações
compensatórias de interesse público;
C) apresentar novas contas no prazo máximo de até 30 (trinta dias), se a
rejeição tiver se dado por omissão justificada do dever de prestar contas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades pelo atraso na entrega.
§ 7° A aquiescência do PARCEIRO PÚBLICO a uma das solicitações de que
trata o parágrafo anterior, e o início do adimplemento do débito ou das ações nos termos
pactuados, reabilita temporariamente a PARCEIRA PRIVADA nas hipóteses de
suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, devendo ser liberada para a
celebração de novas parcerias e contratos com a administração pública municipal.
§ 8° Inadimplida qualquer das obrigações assumidas na forma do parágrafo
anterior, será revogada a reabilitação, sem prejuízo das demais medidas aplicáveis para a
recuperação do débito restante.
§ 9° Caso haja aquiescência do PARCEIRO PÚBLICO a apresentação das
contas, conforme estabelecido na alínea "c" do parágrafo 6° desta Cláusula, ou haja
recolhimento integral do débito apurado após a rejeição das contas, e antes do
encaminhamento da tomada de contas especial ao TCE, o PARCEIRO PÚBLICO:
a - se aprovada a prestação de contas apresentada, ou comprovado o recolhimento
integral do débito:
a.a) dará conhecimento do fato ao TCE, em forma de anexo, quando da
tomada ou da prestação de contas anual do órgão ou da entidade pública;
a.b) cancelará a sanção aplicada à PARCEIRA PRIVADA;
a.c) solicitará ao TCE a exclusão da PARCEIRA PRIVADA das relações de
suspensos/impedidos de contratar com a administração pública;
b - quando rejeitada a prestação de contas apresentada, ou não comprovado o
recolhimento integral do débito, o PARCEIRO PÚBLICO:
b..2)

proosoguiró com EI Tomada

(le contas Especial, sob esse novo

fundamento;
b.b) manterá o impedimento/suspensão da PARCEIRA PRIVADA;
b.c) aplicará a sanção cabível à PARCEIRA PRIVADA.
§ 10. 0 PARCEIRO PÚBLICO apreciará a prestação de contas a que se refere o
parágrafo anterior, em até 150 (canto e cinquenta) dias contados dad
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recebimento, ou, do cumprimento de diligência determinada, prazo este prorrogável
justificadamente por igual período.
§ 11. 0 transcurso do prazo definido § 10 desta Cláusula, sem que as contas
tenham sido apreciadas não inviabiliza tal apreciação, nem impede a adoção de medidas
saneadoras, punitivas, ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados
aos cofres públicos;
§ 12. Não constatado pelo PARCEIRO PÚBLICO qualquer dolo da PARCEIRA
PRIVADA, e/ou dos respectivos representantes legais, sem prejuízo da atualização
monetária, não incidirão juros moratórios sobre eventuais débitos da mesma para com o
Erário Municipal, relativamente ao período entre o final do prazo referido neste parágrafo
e a data em que foi ultimada a apreciação pelo PARCEIRO PÚBLICO.
§ 13. Constatada irregularidade ou omissão, será concedido o prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias, prorrogável, no máximo, por igual período, se dentro do prazo que
o PARCEIRO PÚBLICO possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas para a
PARCEIRA PRIVADA sanar a irregularidade ou desde logo cumprir a obrigação.
§ 14. Transcorrido in albis o prazo para o saneamento da irregularidade ou da
omissão, o PARCEIRO PÚBLICO determinará a apuração dos fatos, a identificação dos
responsáveis, a quantificação do dano, e a obtenção do ressarcimento devido, e,
solicitará ao TCE/RS, a instauração de Tomada de Contas Especial contra o responsável
legal pela PARCEIRA PRIVADA, sem prejuízo das demais sanções cabíveis que serão
concomitantemente impostas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS SANÇÕES
Poderão ser impostas pelo PARCEIRO PÚBLICO à PARCEIRA PRIVADA as sanções
de:
advertência, quando verificadas impropriedades praticadas pela organização
Ida sociedade civil no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade
mais grave.
suspensão temporária, impedindo a PARCEIRA PRIVADA de participar de
IIchamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da
administração pública municipal por até dois anos, nos casos em que forem verificadas
irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da Parceria e não se
justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando a natureza e a gravidade
da infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os danos que dela provieram para o PARCEIRO PÚBLICO;.
III - declaração de inidoneidade, impedindo a PARCEIRA PRIVADA de participar
de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de
todas as esferas de governo, pelo prazo mínimo de dois anos, até que seja promovida a
reabilitação perante o PARCEIRO PÚBLICO, pelo ressarcimento de todos os prejuízos
causados.
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§ 10. Da decisão administrativa que aplicar sanções caberá recurso administrativo
com efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contado da data de ciência formal da
decisão.
§ 2° - Negado provimento ao recurso, e mantida a sanção imposta, serão
registradas no Diário Oficial da Municipalidade na "Internet", para o conhecimento
público, as causas de ressalvas ou de rejeição da prestação de contas, e as punições
impostas.
§ 3°. A imposição das sanções de suspensão temporária e declaração de
inidoneidade, serão concomitantemente informadas ao Tribunal de Contas do Estado.
§ 4°. Juntamente com o recurso da decisão administrativa que impuser sanções,
a PARCEIRA PRIVADA poderá:
a) solicitar o parcelamento do débito, na forma da legislação específica;
b) apresentar as contas, se a rejeição tiver se dado por omissão justificada.
§ 6° - A autorização do PARCEIRO PRIVADO, e o início do adimplemento do
débito reabilita temporariamente a PARCEIRA PRIVADA nas hipóteses de suspensão
temporária e de declaração de inidoneidade, implicando na respectiva liberação para a
celebração de novas parcerias e contratos com a administração pública municipal.
§ 7° - No caso de inadimplemento das obrigações, ficará revogada a reabilitação,
sem prejuízo das demais medidas aplicáveis para a recuperação do débito restante.
§ 8° - Caso seja apresentada a prestação de contas, ou procedido o recolhimento
integral do débito apurado como prejuízo ao Erário após a rejeição das contas e antes do
encaminhamento do pedido de Tomada de Contas Especial do responsável, ao Tribunal
de Contas do Estado, o órgão ou a entidade pública deverá:
a - quando aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento
integral do débito:
a.a) dar conhecimento do fato ao TCE/RS;
a.b) cancelar a sanção aplicada à PARCEIRA PRIVADA;
a.c) solicitar ao TCE/RS a exclusão da PARCEIRA PRIVADA das
relações de suspensos/impedidos de contratar com a administração pública;
b - quando rejeitada a prestação de contas ou não comprovado o
recolhimento integral do débito:
b.a) solicitar ao TCE/RS o prosseguimento da Tomada de Contas
Especial, sob esse novo fundamento;
b.b) manter o impedimento/suspensão da PARCEIRA PRIVADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Será instaurada a Tomada de Contas Especial do responsável nos seguintes casos:

tf

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida:'

15

a
a) não for apresentada prestação de contas,.
b) não for aprovada a prestação de contas em decorrência de:
b.a) inexecução total do objeto pactuado;
b.b) atingimento apenas parcial dos objetivos avençados;
b.c) desvio de finalidade;
b.d) impugnação de despesas:
b. e) não cumprimento dos recursos da contrapartida:
b.f) não aplicação de rendimentos de aplicações financeiras
no objeto pactuado;
c) for praticado qualquer ato/omissão do qual resulte prejuízo ao Erário.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS BENS REMANESCENTES
Todos os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos
deste TERMO DE COLABORAÇÃO, após a sua conclusão ou extinção, deverão ser
formalmente transferidos ao PARCEIRO PÚBLICO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: - DAS VEDAÇÕES
É especialmente vedado à PARCEIRA PRIVADA:
I - utilizar os recursos PÚBLICOS com finalidade diversa da estabelecida no
Plano de Trabalho, ainda que em caráter de emergência;
II — realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de
gerência ou similar;
Ill — realizar pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou
qualquer espécie de remuneração adicional para servidor que pertença ao
entidades das
respectivo Quadro Funcional, ou seja vinculado à órgãos ou
Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal;
IV — realizar despesas em data anterior à vigência do TERMO DE
COLABORAÇÃO, quando então serão glosadas pelo PARCEIRO PÚBLICO;
V - realizar despesas em data posterior à vigência do TERMO DE
COLABORAÇÃO, salvo quando o respectivo fato gerador tenha ocorrido
anteriormente, e haja autorização expressa do PARCEIRO PÚBLICO;
VI - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualização
monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos
prazos devidos;
VII - realizar despesas com publicidade, salvo as que atendam
cumulativamente às seguintes exigências:
sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social;
a)
das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
b)
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos;
coristem uluramente no Plano de Trabaino;
tenham caráter acessório ao objeto principal do TERMO DE
d)
COLABORAÇÃO.
VIII - ter como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou de entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, ate o segundo grau;
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IX — ser punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a
penalidade e enquanto não houver o ressarcimento do dano ao Erário:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
X- ter contas de alguma parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos oito anos;
XI - ter entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos oito anos;
b) tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o
exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, enquanto durar a inabilitação
não houver ressarcimento ao Erário;
c) tenha sido considerada responsável por ato de improbidade
administrativa, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, ll e Ill do art. 12
da Lei Federal no 8.429. de 2 de junho de 1992.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO DA PARCERIA
A parceria de que trata este TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser rescindida a
qualquer tempo pelos partícipes, com o prazo mínimo de publicidade e formalização da
intenção não inferior a 60 (sessenta) dias, permanecendo ambos responsáveis por todas
as obrigações assumidas durante o período da de vigência da parceria.
Constitui motivo justificado para a rescisão da parceria, o
§ 10.
descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas neste instrumento, ou das
normas estabelecidas para o caso na legislação vigente, especialmente nos casos em
que a PARCEIRA PRIVADA:
a) no curso desta parceria, tenha sido declarada omissa no dever de prestar contas
de parceria anteriormente celebrada com uma das três esferas de governo, inclusive com
a administração indireta;
b) indicar como dirigente, durante a vigência desta parceria, agente público de
Órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental, o
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau;
c) ter julgadas irregulares prestações de contas dos últimos 5 (cinco) anos, pela
Administração Pública direta e indireta, federal, estadual ou municipal, no curso desta
parceria;
d) não ter sanado em tempo hábil as irregularidades que motivaram a rejeição de
con toe, o/ou não ter quitado o.s ci&Ditos que inc foram eventualmente imputados, ou for
reconsiderada ou revista pela Administração Pública direta e indireta, federal, estadual ou
municipal, no curso desta parceria, decisão que tenha julgado suas contas regulares;
e) receber, durante a vigência desta parceria, punição de suspensão de participar
em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, e ou ter sido
declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público;
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f) tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham
sido julgadas irregulares ou rejeitadas pelo Tribunal de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
g) tenha entre seus dirigentes pessoa julgada responsável por falta grave e
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto
durar a inabilitação;
h) tenha dirigentes suspensos dos direitos políticos de três a dez anos, conforme o
caso, e proibidos de contratar com o Poder Público e/ou
de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três a
dez anos, conforme o caso.
§ 2°. A parceria poderá ser também extinta pela vontade das partes, ou pela
superveniência de norma legal ou fato que torne material ou formalmente impossível o
cumprimento das obrigações estabelecidas.
§ 3°. No caso de rescisão justificada, caberá ao interessado
indicar o inadimplemento cometido, e notificar formal e expressamente a outra parte
para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias subsequente a notificação.
§ 4°. Não reconsiderada a intenção resilitória ante a defesa apresentada, deverá
haver comunicação formal quanto a tal decisão, a ser proferida no prazo de 10 (dez) dias
contado da apresentação da defesa; ou, lavrado pertinente TERMO DE RESCISÃO pelas
partes, ou ainda, expedido ATO REVOCATÓRIO DA PARCERIA pelo PARCEIRO
PÚBLICO, em sendo o interessado na rescisão, e a PROPONENTE se recuse a fir-mar o
TERMO DE RESCISÃO, em qualquer caso, com detalhamento dos motivos e
consequências decorrentes da rescisão do ajuste, além dos respectivos fundamentos
jurídicos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES DA
PUBLICAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO E DO CONTROLE DO TERMO DE
COLABORAÇÃO
Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas como regularmente
efetuadas, se entregues mediante protocolo ou remetidas por correspondência
eletrônica.
Parágrafo único: As reuniões entre os representantes credenciados pelos
partícipes, bem como dos colegiados envolvidos no caso, serão registradas em atas ou
relatórios circunstanciados.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO FORO
ok,ito o Foro da Comarca de estancia vein8/H5 para dirimir qualquer litígio
decorrente desta parceria que não logre ser solvido administrativamente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DAS PUBLICAÇÕES
As publicações relativas ao ajuste em pauta serão realizadas no Diário Eletrônico do
PARCEIRO PÚBLICO, e no respectivo portal na Internet.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS ANEXOS
Se constitui em anexo deste Instrumento, como se nele transcrito estivesse, o Expediente
Administrativo contemplando a documentação qualificadora da PARCEIRA PRIVADA e
declarações necessárias nos termos da Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações
subsequentes, o Plano de Trabalho proposto pelo PARCEIRO PÚBLICO, pertinente
Parecer Técnico quanto ao mesmo, as informações da Secretaria da Fazenda quanto a
capacidade financeira do PARCEIRO PÚBLICO de arcar com os respectivos encargos, o
Parecer Jurídico quanto ao caso, e a autorização do Sr. Prefeito Municipal ao ajuste.
Parágrafo único.
Eventuais documentos acaso ainda não providenciados,
deverão instruir o Expediente Administrativo referido no caput desta Cláusula, até a data
da liberação de qualquer valor para a PARCEIRA PRIVADA, pelo PARCEIRO PÚBLICO.
Por estarem assim justos e acertados firmam este instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, ante testemunhas, para que dele resultem os efeitos jurídicos necessários.
Estância Velha/RS, I

de

MUNICÍPIO E Ê-STiN I VELHA
DIEGO WILLIANFN ISCO
Prefeito Munich al
PÃRCE11~3LICO

45‘S /ASS OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ESTÂNCIA VELHA/RS - APAE
MARLI MARGARIDA UTZIG KNORST
Presidente da instituição
PARCEIRA PRIVADA

GESTORA DA PARCERIA

FISCAL DA PARCERIA

de 2022.
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MEMORANDO ADMINISTRATIVO/SEMEC N° 32/2022
DE: SEMEC
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PARA: DEPLIC
DATA: 28/01/2022

Requeremos que sejam tomadas as providências necessárias para a execução do Termo
de Colaboração para Atendimento Escolar e Contraturno de pessoas com deficiência intelectual
e/ou múltipla e Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes nas áreas de Psicologia e
Psicopedagogia, durante o ano de 2022.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Ana Vir inia Botta
Diretora do Departamento Administrativo
Ana Virginia Botte
Matrioula n° 3193
Sect~ Municipal de Educação e Whim
Municlpio fie Est;---.ir x/r,ib _ Rs

Avenida Brasil. 1..308 I Bairro União I Estancia Velha l RS l Fone: (51) 3561-1944
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Justificativa

Considerando o atual cenário em que se encontra a educação, a partir da
Pandemia do COVID-19, onde o prejuízo na aprendizagem ainda está sendo
contabilizado, além da saúde mental e emocional de toda a comunidade que também
foi afetada, desde as crianças da Educação Infantil, alunos do Ensino Fundamental,
bem como professores e famílias. De acordo com a Agência Senado
(https://www12.senado.leq.br), referente às questões emocionais agravadas pelo
momento que vivemos,
Existe, entre esses jovens, uma tendência de sentimentos negativos — 6
a cada 10 entrevistados relatam ansiedade e uso exagerado das redes sociais;
metade deles sente exaustão ou cansaço constante; 4 a cada 10 têm insônia ou
tiveram distúrbios de peso e um a cada 10 já pensou em suicídio e
automutilação.
O distanciamento de amigas ou amigos, a perda de pessoas próximas,
as limitações de conexão com a internet, as incertezas em relação ao próprio
futuro ou de seus familiares são alguns fatores trazidos pela pandemia que
afetam a saúde mental dos estudantes. São questões que precisam de atenção
especial no retorno às aulas, para que consigam compreender o que sentem e
contar com uma rede de apoio para retomar, com segurança, as atividades
fundamentais para o seu desenvolvimento e bem-estar.
Diante desses sentimentos, metade dos jovens considera prioritária a
garantia de atendimento psicológico na saúde pública, e 37% acreditam que
esse atendimento deveria acontecer nas escolas.

Atender a demanda dos alunos, sejam eles com deficiência, com transtornos ou
que apresentem alguma dificuldade de aprendizagem ou comportamental,
principalmente neste momento agravado pela Pandemia do COVID 19, é um desafio
crescente nas instituições de Educação. É preciso que, além de tornar o olhar mais
humanizado, sejam trabalhadas as questões de relacionamentos intrapessoal e
interpessoal, partindo de um pressuposto de um período de isolamento social, no qual
muitas situações foram, e ainda estão sendo vivenciadas, desde perdas de entes
queridos, violência doméstica, agravamentos de transtornos psicossomáticos, entre
outros, os quais impactam

diretamente nas questões de desenvolvimento,

aprendizagem escolar e nos comportamentos produzidos por todas as situações
vivenciadas, por crianças, adolescentes e adultos.
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Referente aos alunos com deficiência, a atual legislação, Lei 13.146/2015, trouxe
uma nova perspectiva de avaliação, na qual não é mais necessário que o sujeito com
deficiência possua um laudo médico (CID), principalmente para caracterizar a
deficiência intelectual. A legislação possibilita que uma equipe multidisciplinar, de
multiprofissionais possa realizar uma avaliação diagnóstica e pedagógica, levando em
consideração, inclusive, o contexto biopsicossocial no qual este sujeito vive.
Outro fator de relevante importância é o tempo e o que foi perdido neste período
em que a Pandemia do COVID 19 impediu que as escolas pudessem efetivar seu
trabalho. Partimos do pressuposto de que a educação no Brasil é organizada a partir da
Base Nacional Comum Curricular - BNCC, onde a Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica, a partir da Resolução CNE/CEB n° 5/2009, em seu Art.4°, vê seu
público alvo como
sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas
que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Levando em conta que as crianças foram privadas de desenvolverem
habilidades e competências fundamentais de serem vivenciadas no tempo em que,
conforme comprova a neurociência, "existem períodos que, se não aproveitados,
levariam a perdas irreversíveis" (COSENZA, 2011, p. 35), incluindo aqui a transição
entre a etapa da Educação Infantil e o Ensino Fundamental, onde a BNCC orienta
"estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto
para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança
sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso
educativo" (p.51).
A nova etapa, no qual a criança está sendo inserida foi planejada, a nível
nacional a partir da BNCC, para que ocorra de forma contínua, destacando-se.
a maior desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e deslocamentos
ampliam suas interações com o espaço; a relação com múltiplas linguagens,
incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permite a participação no
mundo letrado e a construção de novas aprendizagens, na escola e para além
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Juntos vamos mays lonpe *

dela; a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se inserem
resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as
normas que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo
reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e pela valorização
das diferenças. Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento
da oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação,
elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de
outros sistemas de representação, como os signos matemáticos, os registros
artísticos, midiáticos e científicos e as formas de representação do tempo e do
espaço. Os alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem
conceitos e fazeres científicos, desenvolvendo observações, análises,
argumentações e potencializando descobertas. p.56

Entendendo que, apesar da escola ter reorganizado sua metodologia de trabalho
a fim de, minimamente, dar continuidade a este processo de ensino e aprendizagem,
visto que as famílias não estavam, e não ocupam o lugar de escola, na função de
ensinar, é comprovado que a Pandemia do COVID 19 trouxe prejuízos e perdas que,
em algumas situações são irrecuperáveis.
Levando em conta todos estes fatores, pensar em estratégias que resgate, de
forma urgente, o que se perdeu em 17 meses de isolamento social, é fundamental para
que mais perdas não ocorram, impedindo um processo de desenvolvimento e
aprendizagem, desde a educação infantil, passando pela alfabetização e toda a etapa
do Ensino Fundamental, onde sabemos que ocorrem intensas mudanças decorrentes
de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. "0 treino e a
aprendizagem podem levar à criação de novas sinapses e à facilitação do fluxo de
informações" (COSENZA, 2011, p. 36), portanto, cada dia que passa é uma
oportunidade perdida de resgatarmos e restaurarmos, minimamente o que perdemos
neste período.

REFERÊNCIAS:

BRASIL, LEI 13.146, de 06 de Julho de 2015. institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

BRASIL, Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular. 2018
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Locamail :: Re: MODELO DO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REVISÃO DA PARCEIRA

Assunto:

Re: MODELO DO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REVISÃO DA
PARCEIRA

De

Apae Estância Velha <estanciavelha@apaers.org.br>

Para:

Contratos - Município de Estância Velha/RS <contratos@estanciavelha.rs.gov.br >
10/02/2022 14:05

Data

Boa tarde Tiago!
A Daniele da SEMEC está aqui e fizemos algum ajuste.
1- Por favor, no Plano de Trabalho, item XI, na coluna Meios de Verificação, no último quadro:
retirar todo o texto (Listagem de matrícula/ rematrícula...) e colocar:
- Ficha de inscrição no projeto e lista de presençay

2- 0 percentual do Município na realidade passa a ser 77 51%. Favor corrigir tanto no Plano quanto no Termo.
3-Os percentuais ficam então 77,51 - 3,98 - 18,51
4- Conversei com a Daniele sobre o pagamento ser no último dia do mês de competência. Para ela não haveria
problema quanto aos encaminhamentos dos atendimentos. Pois faríamos fechamento dois dias antes e jogaríamos
os dois dias para o mês seguinte. Se fechar com a Rosane, beleza.
5- Estou enviando para a Presidente ler e também preparando os documentos para te mandar.
Abraços

Edeméa

-> escreveu:
Em qui., 10 de fev. de 2022 às 11:29, Apae Estância Velha <estanciavelhaC&apaers.org,b1
Ok, recebido.
Em qui., 10 de fev. de 2022 às 11:00, Contratos - Município de Estância Velha/RS
<contratosestanciavelha.rs.gov.br> escreveu:
Bom dia!
Segue em anexo a minuta do termo de colaboração para execução do plano de trabalho proposta pela SEMEC
à APAE, peço-lhes a gentileza de o revisarem, saliento que faltaria a confirmação da tesouraria quanto a data
do repasse financeiro pelo município.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204

https://webma il-seguro.com.br/estanciavelha.rs.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=1

9081 &_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Assunto:

esqueci...

Locamail :: esqueci...

De

Apae Estância Velha <estanciavelha@apaers.org.br>

Para:

Contratos - Município de Estância Velha/RS <contratos@estanciavelha.rs.gov.br>

Data

10/02/2022 14:08

Tiago
o quadro XII Recursos fica assim:
PMEV 780.036,00 (77,51%)
Eventos 40.000,00 (3,98%)
Estado 186.226,20 (18,51%)

Obrigada

Edeméa

https://webmail-segu ro.com.briesta nciavel ha. rs.gov.br/?_task=m ail &_safe=08,_u id=19082&_nnbox=INBOX&_action= print&_extwin=1
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
2022

Proposta

(

Secretaria a que se vincula a
Proposta

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA de
ESTÂNCIA VELHA

Objeto da Proposta

Termo de Colaboração para atendimento escolar e contra
turno de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e
atendimento especializado a crianças e adolescentes nas
areas de Psicologia, Psicopeda_gogia.

) Edital n°

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO PRIVADO
DENOMINAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
INSTITUIÇÃO
ESTÂNCIA VELHA - APAE
ENDEREÇO
CIDADE
TELEFONE

Rua Zeno Schmiedel, n° 342
Estância Velha
3561-1286

CEP 93600-820
CNP 88874128/0001-25
J
ENDEREÇO ELETRÔNICO
estanciavelha@apaers.org br
REPRESENTANTE LEGAL
Marli Margarida Utzig Knorst - Presidente
RESPONSÁVEL
PELA Sinara Poersch do Nascimento - Diretora administrativa
EXECUÇÃO
DO PROJETO
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO EM CONSELHO CNAS no 6224 em 29/03/1978
SETORIAL
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
CEED - n° 748

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
a) Atendimento educacional escolar de pessoas com deficiência intelectual e/ou
múltipla
b) Atendimento clínico especializado a crianças e adolescentes matriculadas na rede
pública municipal de educação nas áreas de Psicologia, Psicopedagogia.
C) PROCAN (Programa de Contratumo e Atendimentos Necessários)
III. APRESENTAÇÃO DO PARCEIRO PRIVADO E DO PROJETO
A APAE de Estância Velha é uma instituição que busca a valorização do ser, respeitando a
diversidade.
É uma instituição filantrópica. fundada em 10 de outubro de 1974, e tem uma trajetória de
crescimento resultante do apoio de uma comunidade participativa e de uma equipe de trabalho
dedicada e comprometida.
A APAE mantém uma escola especial com atenaimento a 04 aitnios e wild crírlica epecializecia.
Com a meta de ser uma escola de qualidade que propicie romper paradigmas alusivos a deficientes
intelectuais, a deficientes múltiplos e a educação como um todo, é que a APAE de Estância Velha
se inseriu na aventura de buscar novos métodos e metodologias para o processo de aprendizagem.
Busca propiciar espaços. dentro e fora da escola, para refletir sobre a educação, as múltiplas
inteligências, e a diversidade humana.
Criativos projetos anuais inserem os alunos no mundo do letramento, das ciências, culinária, hábitos
sociais, educação artística e esportes.
O objetivo enquanto escola é ampliar a aprendizagem dos alunos, promovendo a autonomia,
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estimulando a superação de desafios, respeitando a diversidade, sempre valorizando e
reconhecendo as múltiplas Inteligências.
Conta com a participação de alunos, pais. funcionários, diretoria voluntária e comunidade, neste
processo de ensino aprendizagem.
O projeto anual é dividido em semestres e os registros e avaliações são apresentados às famílias,
em forma de vídeos.
A clínica, aberta à comunidade oferece atendimentos terápicos semanais nas áreas de:
psicopedagogia. psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e estimulação precoce.
Projetos promovem apoio aos docentes do município:
a) GADE (Grupo de Apoio a Diversidade Escolar), trabalha demandas trazidas pelas escolas:
b) PROCAN (Programa de Contratumo e Atendimentos Necessários) visa atender um número
significativo de crianças e adolescentes que apresentam transtorno gIobal do
desenvolvimento e/ou deficiência intelectual, que estão matriculados na rede de ensino,
mas necessitam de atenção multidisciplinar para favorecer aquisições psico
neuropedagógica social.
Uma equipe de 36 profissionais e 25 voluntários, incluindo a diretoria executiva, tem a
responsabilidade de manter esta instituição como uma referência nas ações pela vida.
Certificada por órgãos de Assistência Social. Educação e Saúde, a APAE EV considera-se habilitada
a prestar serviços com a Escola Especial Recanto da Esperança para pessoas com deficiência
intelectual e múltipla. Assim como a clínica, com profissionais nas áreas de Psicologia,
Psicopedagogia, Fisioterapia e Fonoaudiologia habilita-se a atender demandas para um público na
faixa etária de O a 17 anos e 11 meses.
Com estrutura física e técnica adequadas, a instituição tem condições de oferecer os serviços
propostos com qualidade.
IV. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
A APAE EV, tem condições de disponibilizar vagas na Escola, no PROCAN e no atendimento na
clínica, dentro do que se propõe, para até 32 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, 08
vagas/ano no PROCAN e 150 vagas de atendimento especializado (cada vaga tem direito a 4
consultas mensais) às crianças e adolescentes das escolas públicas Municipais nas áreas de
Psicologia e Psicopedagogia.
No entanto. isoladamente. não dispõe de recursos para tanto.
Estatuindo a Lei Federal no 7.853/1989, no seu art. 9°. que "Art. 9° A Administração Pública
Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras de deficiência tratamento
prioritário e apropriado, para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno exercício de seus
direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social:, e dispondo o
Decreto Federal no 3.298/1999. que a regulamenta a Lei Federal n° 7.853/1989. nos seus arts. 7°e
8° que "Art. 7° São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência: ...II - integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas
áreas de saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública,
previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das
deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão social; ... Art. 8o São
instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: I a articulação entre entidades governamentais e não-governamentais que tenham
responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, em nível
pu.s.siDificIdUe clo 1-1xler Uulifruo
!et:feral, estacluaí, cio Distrito reuerar e municipal; ..."",
local atender ao respectivo múnus auxiliando a APAE no desenvolvimento do Projeto em questão.
que indiscutivelmente melhora a qualidade de vida das pessoas atendidas, e, quiçá, logrará integrar
a maioria delas na sociedade local.
Daí a resente proposta ao Município de Estância Velha,
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V. OBJETIVOS DO PROJETO
Oferecer atendimento educacional escolar para pessoas com deficiência
intelectual e/ou .múltipla, e atendimento clínico especializado aos Alunos de
GERAIS
escolas públicas da rede Municipal de Educação nas áreas de, Psicologia,
Psicopedagogia.
AÇÕES NECESSÁRIAS
RESULTADOS OBJETIVADOS

ESPECÍFICOS

Ministrar ensinamentos na Escola Especial
para
32 pessoas com deficiência
intelectual e/ou múltipla.
Oferecer 150 vagas de atendimento
clínico, dentro das seguintes áreas:
Psicologia e Psicopedagogia.

Ampliar
a
capacidade
de
funcionamento das pessoas com
deficiência intelectual e/ou múltipla.
Atendimento às demandas de
alunos das Escolas públicas
Municipais nas terapias oferecidas,
com redução dos respectivos
problemas.

c)
PROCAN
(Programa
de
Contra turno e Atendimentos Necessários)
visa atender um número significativo de
crianças e adolescentes que apresentam
transtorno global do desenvolvimento e/ou
deficiência
intelectual,
que
estão
matriculados na rede de ensino municipal.
mas
necessitam
de
atenção
multidisciplinar para favorecer aquisições
psico neuropedagógica social. Serão 08
vagas anuais com dois turnos de
atendimento semanal.

Atendimento às demandas de
alunos das Escolas
públicas
Municipais
que
apresentam
transtorno
global
do
desenvolvimento e/ou deficiência
intelectual.

VI. PERFIL DA POPULA CÃO A SER ATINGIDA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇAO

À0
FAIXA ETARIA DA POPULAÇNÚMERO DE INDIVÍDUOS VISADOS

Município de Estância Velha/RS
Ensino fundamental — escola
Alunos de Escolas Públicas da rede Municipal de
Educação - clínica
Sem limite de idade para - escola
Dela 17 anos e 11 meses—clínica
32 pessoas mês - escola
150 pessoas (ou mais) por mês„ conforme o n°
de consultas realizadas por pessoa/Mês— clínica
PROCAN: 08 vagas/ano para crianças e
adolescentes

VII. METAS DE ATINGIMENTO DA POPULAÇÃO
ESCOLA ESPECIAL RECANTO DA ESPERANÇA
( ) Mensal
1 ( ) Semanal
( X) Diária
PERIODICIDADE MÉDIA DAS AÇÕES
4 HORAS
DURAÇÃO MÉDIA DE CADA AÇÃO
Snr n~na nnm riPfinir=ncia infp.14t-q.lial ‘.../ni, mlíltinh--)
CRITÉRIOS DE ACESSO PELA
ou, ser encaminhado via Transferência de uma
POPULAÇA0
Instituição de Ensino da Rede Pública de Ensino e
ser morador do Município de Estância Velha.
11 meses
DURAÇÃO TOTAL DAS AÇÕES
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CLÍNICA ESPECIALIZADA
PERIODICIDADE MÉDIA DAS AÇÕES
DURAÇÃO MEDIA DE CADA AÇÃO
CRITÉRIOS DE ACESSO PELA
POPULAÇÃO.

DURAÇÃO TOTAL DAS AÇÕES
C) PROCAN
PERIODICIDADE MÉDIA DAS AÇÕES
DURAÇÃO MÉDIA DE CADA AÇÃO

( ) Diária
( X ) Semanal ( ) Mensal
30 MIN
Mediante
apresentação
de
Ficha
de
Encaminhamento, emitida pelas Escolas públicas
municipais de Educação, para o atendimento nas
áreas de: Psicologia. Psicopedagogia; ser aluno de
escolas públicas Municipais, ou, ser aluno da Rede
Municipal matriculado em escolas Con veniadas
com o setor Público e ser morador do Município de
Estância Velha.
Entre 06 a 11 meses

CRITÉRIOS DE ACESSO PELA
POPULAÇÃO.

( ) Diária
( X ) Semanal ( ) Mensal
4 horas (2x p/semana c/ 4 horas cada)
crianças e adolescentes que apresentam transtorno
global do desenvolvimento e/ou deficiência
intelectual, que estão matriculados na rede de
ensino pública municipal, mas necessitam de
atenção multidisciplinar para favorecer aquisições
psico neuropedagógica social.

DURAÇÃO TOTAL DAS AÇÕES

Entre 06 a 11 meses

VIII. METODOLOGIA DAS AÇÕES
A

ESCOLA
LOCAL DE
DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES
FORMA DE
DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES

ATIVIDADES ESPECÍFICAS
A SEREM DESENVOLVIDAS

Sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Estância Velha
Acolher na Escola Especial de Ensino Fundamental incompleto,
pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla oferecendo
meios de desenvolvimento para aprendizagem, respeitando as
limitações individuais.
Desenvolver atividades que contemplem as disciplinas de
Linguagem, Raciocínio matemático, PECT, Ciências, Estudos
Sociais. Artísticas e Educação Física, através das modalidades
de: Fono escolar, Comunicação alternativa, Informática,
Culinária, Horta. Banda, Iniciação ao Esporte, Centro Criativo,
Artesanato, Teatro e Dança, capoeira, musicalização e piscina.

CLÍNICA ESPECIALIZADA
DE Sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estância Velha
LOCAL
DESENVOLVIMENT
.
O DAS AÇÕES
Atenalmento sistemetico com sessões semanais de 30 min., num enquadre
de terapia Focal (atende uma demanda de situação atual e ênfase no motivo
DE pelo qual o serviço foi buscado) e sistêmica (busca compreender o indivíduo
FORMA
DESENVOLVIMENT no seu contexto familiar e nas relações interpessoais nos diferentes
ambientes em que circula). Cada ação tem duração de 06 meses, após
O DAS AÇÕES
análise podendo chegar a 11 meses.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
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ATIVIDADES
ESPECÍFICAS A
SEREM
DESENVOLVIDAS

Acolhimento, anamnese, programação terapêutica, entrevista com pals ou
responsáveis, entrevista com outros significantes, quando for o caso,
interlocução com rede de apoio ao menor quando for o caso.

C) PROCAN
LOCAL
DE
DES ENVOLVIM ENT
0 DAS AÇÕES

Sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estância Velha

FORMA
DE
DESENVOLVIMENT
0 DAS AÇÕES
ATIVIDADES
ESPECÍFICAS
A
SEREM
DESENVOLVIDAS

Atendimento sistemático com sessões semanais de 08 horas, num
enquadre de atenção multidisciplinar para favorecer aquisições psico
neuropedagógica social. Cada ação tem duração entre 06 a 11 meses.

Acolhimento, anamnese, programação terapêutica, entrevista com pais ou
responsáveis, entrevista com outros significantes. quando for o caso,
interlocução com rede de apoio ao menor quando for o caso.

IX. CRONOGRAMA DAS A ÕES
AÇÕES
1
Atendimento escolar
Ação
Ação ' Atendimento clínico
Ação 1 Atendimento Procan

2

3

4

5

MÊS
6 7

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

8

9

x
x
x

x
x
x

1
0
x
x
x

1
1
x
x
x

12
x
x
x

X. EQUIPE PROFISSIONAL NECESSÁRIA
N° DE
HORAS
SEMANAIS
DE
TRABALHO/
SERVIÇOS

QUANTIDADE DE
PROF
NECESSÁRIOS

Professor

40

1

CLT

Diretora

20

1

Educação
Especial

do
Cedência
Estado do RGS

Professor

20

1

Educação Física

CLT

Professor

40

2

Ensino Médio

CL 7

Auxiliar sala de aula

100

3

Dança

CLT

Professor/instrutor

32

2

Música

CLT

Professor

20

1

Educação

CLT

Professora

40

1

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

VÍNCULO
COM A
PROPONENT
E

Pedagogia

CLT

Educação
especial

FUNÇÃO DO
PROFISSIONAL NO
PROJETO
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Capoterapia

CLT

Instrutora

12

1

Psicopedagogia

CLT

Atendimento terapêutico

34

2

Psicologia

CLT

Atendimento Terapêutico

116

7

Ensino Médio

CLT

Secretária recepcionista

40

1

Ensino
fundamental

CLT

Auxiliar de limpeza

90

3

Assistência
Social

CLT

Assistente Social

40

1

Ensino médio

CLT

Instrutora de artesanato

20

1

Ensino
fundamental

CLT

Cozinheira/merendeira

40

1

Ensino
fundamental

CLT

Auxiliar de cozinha

30

1

Relações
Públicas

CLT

Captação de Recursos e
Eventos

30

1

Ensino médio

CLT

Auxiliar administrativo

40

1

Ensino
fundamental

Prestação
de serviços

Manutenção
piscina

caldeira

20

1

Ensino médio

Prestação
de serviços

Cobrador
associados

Campanha

20

1

XI. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
crianças
ou
Atender
adolescentes com problemas
de
seu
processo
em
que
desenvolvimento
venham

heneficiar-so

pale

intervenção a partir de uma
ou mais especialidades que a
multidisciplinar
clínica
oferece.

INDICADORES DOS
RESULTADOS
- Obter 50 % de alta terapêutica
a cada 06 meses.
- Obter 70 % de adesão aos
tratamentos

MEIOS DE VERIFICAÇÃO
.
Relatórios
Envio
de
frequência/alta/abandono
mensal;
A.4...,,,,-.1

ch,

11,.,,

de
dc.

- Montor ítidioo do nkszInclor.c.

Erk,ic.

menor que 30%

Encaminhamento devidamente
assinado pelo Responsável e
Secretaria
com
Reunião
Municipal de Educação e
Cultura com apresentação de
Relatório Semestral de índices
ao
de adesão e abandono
tratamento.
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Acolher na Escola Especial
de
Ensino
Fundamental
incompleto pessoas com
deficiência intelectual e/ou
múltipla oferecendo meios de
desenvolvimento
para
aprendizagem respeitando as
limitações individuais.

XII. RECURSOS DA OSC
Fonte
Valor
médio
anual
(R$)

- Obter 70% de presença mensal
Listagem de matrícula/ Re
matrícula atualizada Anual e
Controle de frequência mensal
por meio de Caderno de
Chamada.

Natureza

Espécies
de recursos
advindos
de terceiros

Duração da
parceria
com
terceiros

Representação
dos
recursos de terceiros
no total de recursos da

OSC (%)

PMEV

780.036,00

Governamental

financeiros

anual

77,31 %

Eventos e
captação
Secretari
a
Estadual
Educação

40.000,00

De terceiros

financeiros

pontuais

3,96 %

186.226,20

Governamental

Técnico e
financeiro

anual

18,73 %

XIII. OR AMENTO BÁSICO DO PROJETO
VALOR MUNICÍPIO
ITEM

MENSAL
(11
parcelas)

RECURSOS
HUMANOS E
ENCARGOS
Custeio (*)
TOTAL GERAL
(R$)

780.036,00

70.912,36

70.912,36

VALOR ESTADO
MENSAL
(12
parcelas)

ANUAL

780.036,00

100 %

1.009.036,00

Total médio anual de recursos da OSC
(R$)

15.518,85

15.518,85

VALOR OSC
MENSAL (11
parcelas)

ANUAL

ANUAL

186.226,20

186.226,20

1.300,00

15.600,00

1.300,00

15.600,00

(*) custeio: Luz, água, telefone. Internet, gás. material de expediente, manutenção de equipamentos e
instalações. alimentação, material de higiene e limpeza.

ITEM

E APLICA ,ÃO
%
%
APAE

Recursos
humanos e
encargos
Custeio

MUNICÍPIO

%
ESTADO

,

0%

80%

51,55%

48,45%

20%
0.00%

MÊS
1 2 3 4 5

11

12

xxxxxxxxxx

x

x

xxxxxxxxxx

x

x

6

7

8

9 10
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XV. PRESTAÇÕES DE CONTAS
A periodicidade das prestações de contas será feita:
Mensalmente com o envio via malote das Fichas de Encaminhamento recebidas das Escolas:
Planilha Mensal contendo nome do aluno, nome do responsável, nome do profissional do
atendimento, data de atendimento com assinatura do responsável; via e-mail dos cadernos de
chamada das escola e Procan e semestralmente em reuniões, com equipe da Secretaria
Municipal de Educação, para análise da manutenção ou alta dos atendimentos terapêutico e com
fechamento no mês de junho e no mês de dezembro.
Estância Velha/RS, janeiro/2022.

Responsável pela execução do Projeto
APAE - EV

Representante egál da Proponente
SEMEC

31/012022 11:22

Assunto:
De
Para:

Cc:
Data

Locamail :: RES: Proposta de Termo de fomento APAE NC Manilla

RES: Proposta de Termo de fomento APAE A/C Marília
César Luís Baumgratz <cesar@cesarbaumgratz.com.br>
'Contratos - Município de Estância Velha/RS' <contratos@estanciavelha.rs.gov.br >
<administrativo2@educaev.com.br>, <gabinete.semec@educaev.com.br >, 'Gabinete da
Prefeitura de Estância Velha' <gabinete@estanciavelha.rs.gov.br >,
<matheus@estanciavelha.rs.gov.br>, 'Robinson Brum Dias' <robinson@rbdias.com.br >
31/01/2022 09:16

Entendo que é possível ser mais singelo, conforme roteiro abaixo sugerido:
\./1. A proposta da SEMEC é o próprio Plano de Trabalho elaborado pela SEMEC, enquanto proponente; por isso que
a Pareceria será sob a modalidade de Termo de Colaboração.
2. Esse Plano de Trabalho (com os valores) é submetido à APApara aprovação.
3. Aprovado o Plano de Trabalho pela APAE, o processo é. submetido à Sec da Fazenda para a análise de previsão
orçamentária e financeira.
4. Cumprido os requisitos dos itens 2 e 3, o expediente segue para assessoria jurídica emitir parecer.
'L5. Efetuado esses procedimentos de aprovação da Fazenda, da Apae e do Jurídico é celebrado o Termo de
Cooperação com a devida publicação.
Obs. Como me fora informado de que esse Termo seria assinado ainda em janeiro (até hoje dia 31.01), sugiro que
os procedimentos acima sejam efetuados com data retroativa. Amanha posso emitir o parecer com data de hoje
para não atrasar.
Estou a disposiçao
Att
César Luís Baumgratz
OAB/RS nº 22.147
De: Contratos - Município de Estância Velha/RS <contratos@estanciavelhass.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 15:25
Para: cesar@cesarbaumgratz.com.br
Cc: administrativo2@educaev.com.br; gabinete.semec@educaev.com.br
Assunto: Fwd: Proposta de Termo de fomento APAE A/C Marília

Boa tarde!
Doutor, chegou a demanda de termo de colaboração coma APAE - EV, porém tendo lido na integra o
plano de trabalho me pareceu que é a instituição quem propõe o projeto.
Tinha entendido, na última conversa que tivemos quanto a demanda, que seria a SEMEC quem proporia
o projeto, e construí dois ritos processuais a seguir dependendo do escopo, conforme os descrevo
abaixo:
10 a SEMEC encaminharia um projeto a ser proposto à parceira privada contendo as atividades a serem
desenvolvidas, a periodicidade das ações, o valor total que pagaríamos, o cronograma físico financeiro
de desembolso do parceiro público, a forma de encaminhamento das demandas, a forma de avaliação,
e a forma de prestação de contas, para que a instituição se manifeste se há interesse na adesão, e
consequentemente em firmar o termo de colaboração.
Neste rito a SEMEC encaminharia à Secretaria da Fazenda seu plano de trabalho para
verificar a suficiência recursos, a respectiva previsão dos gatos nas leis orcamentárias, anteis
de encammnar a proposta de projeto para a instituição.
OU

2° a SEMEC encaminharia um projeto a ser proposto à parceira privada contendo as atividades a serem
desenvolvidas, a periodicidade das ações, a forma e quantitativos de encaminhamentos das demandas,
forma de avaliação, e a forma de prestação de contas, para que a instituição proponha o valor para a
execução do projeto (como se fosse a proposta da licitante), e o cronograma físico financeiro de
desembolso necessário para a realização das ações.
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Neste segundo rito a SEMEC encaminharia à Secretaria da Fazenda seu plano de trabalho
com a proposta financeira da instituição para verificação da suficiência recursos, a e
respectiva previsão dos gatos nas leis orçamentárias, tendo parecer favorável da fazenda se
firmaria o termo de colaboração.
PORÉM, ao ler na integra o plano de trabalho, em anexo, me parece igual a rito que fazíamos para a
formalização do termo de fomento, uma vez que entendi como se a instituição estivesse propondo o
plano de trabalho.
Por fim, solicito que me oriente em como devo proceder, indicando um possível rito a seguir, pois vejo
como instrumentalizar o processo visando o atendimento da demanda.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204

Mensagem original
Assunto::Fwd: Proposta de Termo de fomento APAE A/C Manha
Data:19/01/2022 16:35
De:Marília Sarmento <licitacoes@estanciavelha.rs.gov.br>
Para::contratosR estanciavelha.rs.gov.br

Oi Tiago.
Favor dar andamento ao TF 2022 - APAE, conforme plano de trabalho, em anexo, e solicitação da
Semec.
Podes montar o expediente, como tu sabe e está acostumado, assim como, solicitar parecer para dr.
Robinson.
Grata
Marllia Sarmento
DEPLIC - Departamento de Licitações e Contratos
(51) 3561-4050 Ramal 2230

Mensagem original
Assunto::Proposta de Termo de fomento APAE A/C Marília
Data:19/01/2022 13:37
De:Ana Virginia <administrativo2Peducaev.com.br>
COIV1PRAS
Para::marília - DEPLIC PMEV
<compras@estanciavelha.rs.gov.br>

P1y1EV

Boa tarde, Marília! Tudo bem?
Por solicitação do secretário Gustavo, encaminho em anexo a proposta do Termo de Fomento com a
APAE para 2022, para que o mesmo seja encaminhado para o Dr. César, para sua apreciação e
aprovação.
Entendemos que após a aprovação, deve ser enviada à APAE pelo jurídico.
INBOX&_action=print&_extwin=1
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Aguardo retorno e sigo à disposição.
Atenciosamente,
Ana Virginia Botta
Diretora do Departamento Administrativo
35611944 ramal 2803
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Locamail :: PARECER FINANCEIRO FRENTE AO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA SEMEC ÀAPAE

Assunto:

PARECER FINANCEIRO FRENTE AO PLANO DE TRABALHO
PROPOSTO PELA SEMEC À APAE

De

Contratos - Município de Estância Velha/RS <contratos@estanciavelha.rs.gov.br>

Para:

Stefani Contabilidade <stefani@estanciavelhass.gov.br >

Data

31/01/2022 11:39

• SOLICITAÇÃO DE PARECER FINANCEIRO FRENTE AO PLANO DE TRABALHO DA LIGA 2021.docx (-151 KB)
• Plano trabalho apae 2022.docx (-37 KB)
• TERMO DE FOMENTO 001.2020 - APAE.doc (-235 KB)
Bom dia!
Prezada colega, peço a gentileza para que verifique a dotação orçamentária para asa despesas frente ao plano de
trabalho proposto pela SEMEC à APAE, conforme anexos.
Pedimos que seja impresso o parecer da fazenda contendo a assinatura do secretário e entregue ao DEPLIC.
Peço desculpa pela urgência.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204
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À Secretaria da Fazenda, considerando o Plano de Trabalho
proposto pela SEMEC à APAE - EV, visando o ATENDIMENTO
ESCOLAR E CONTRA TURNO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ÁREAS
DE PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA com uma contribuição anual
de R$ 780.036,00 (setecentos e oitenta mil e trinta e seis reais),
solicito parecer financeiro quanto ao proposto.

Atenciosamente, em 28 de janeiro de 2022.

TIAGO FERREIRA VARGAS
ITAÇÕES E CONTRATOS
DEPA TAMENTO a

08/02/2022 13:22

Locamail :: Re: SOLICITAÇÃO DE PARECER FINANCEIRO FRENTE A PRETENDIA PARCEIRA COM A APAE - EV

Assunto:

Re: SOLICITAÇÃO DE PARECER FINANCEIRO FRENTE A
PRETENDIA PARCEIRA COM A APAE - EV

De

Contratos - Município de Estância Velha/RS <contratos@estanciavelha.rs.gov.br >

Para:

<stefani@estanciavelha.rs.gov.br>

Data

08/02/2022 13:23

• Plano trabalho jan_2022_1 (1).docx (-34 KB)
• SOLICITAÇÃO DE PARECER FINANCEIRO.pdf (-209 KB)
• PARECER FINACEIRO FRENTE AO PLANO DE TRABALHO DA APAE 2021.docx (-153 KB)
Boa tarde!
Segue a solicitação de parecer financeiro quanto ao plano de trabalho proposto à APAE.
Confirmam a dotação do parecer?

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204

Em 04/02/2022 08:42, Contratos - Município de Estância Velha/RS escreveu:
Bom dia!
Prezado senhor Secretário, requeiro parecer financeiro frente ao Plano de Trabalho proposto pela Secretaria de
Educação e Cultura à APAE-EV, no que tange a suficiência de recursos para financiar o projeto bem como se há a
previsão da despesas nas leis orçamentárias.
Em anexo segue o Plano de Trabalho e o Requerimento de parecer bem como o modelo de parecer que vinha
sendo utilizados nos anos anteriores.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204

https://webmail-seguro.com.briestanciavelha.rs.gov.br/?_task=mail&_safe=08,_uid=7204&_mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida:'

PARECER FINANCEIRO FRENTE A PRETENDIDO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nos moldes solicitados, apreciamos o Plano de Trabalho apresentado pela Secretária
Municipal de Educação e Cultura, para execução de projeto a ser firmado com a
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS — APAE de ESTÂNCIA
VELHA/RS (ATENDIMENTO ESCOLAR E CONTRA TURNO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ÁREAS DE PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA), e
podemos exarar o seguinte parecer financeiro.

a. Há adequação dos valores referidos no Plano de Trabalho, ao vigente no mercado,
e a atuação efetiva da instituição;
b. Há possibilidade financeira do Município de arcar com as despesas que serão de
responsabilidade do Município, necessárias ao Projeto de valor de R$ 780.036,00
(SETECENTOS E OITENTA MIL E TRINTA E SEIS REAIS), pois existe previsão
orçamentária de contribuições da natureza do aporte pretendido e deferido.
c. As despesas deverão correr pela seguinte dotação orçamentária, n° 63281:

Órgão: 06— Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 03— Departamento de Educação — Ensino Fundamental
Atividade: 12.361.0003.2069 — Manutenção do Ensino Fundamental
Dotação: 63281 — 3.3.3.5.0.43.01.000000 — Subvenção Social
Fonte de recurso: 0020 - MDE

Atenciosamente, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETÁRIO MUNICIPAL

A FAZEND

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Estância Velha
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2022/411
Dados do Contribuinte
Razão Social:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CNPJ:
88.874.128/0001-25
Endereço:
RUA ZENO SCHMIEDEL, 342
Complemento:
Bairro:
FLORESTA
Cidade:
ESTANCIA VELHA
Estado:
RS
CEP:
93600-820
É CERTIFICADO, PARA FINS DE DIREITO, QUE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO NÃO
POSSUI DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS ATÉ A PRESENTE DATA, RESSALVADO O
DIREITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COBRAR QUALQUER DÍVIDA OU IMPORTÂNCIA
QUE VENHA A SER APURADA OU CONSIDERADA DEVIDA.
A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.estanciavelha.
rs.gov.br (acessando o Portal Prefeitura 24H).

Digito Verificador: 2488
Certidão emitida em: 11/02/2022

Com validade até: 12'05/2022

Data impressão:11/02/2022 - 12:59

https://prefeitura24horas.estanciavelhass.gov.br/multi24/sistemas/portal/
Rua Anita Garibaldi, 299 - CEP: 93600-230 - Centro - Estância Velha - RS
Fone/Fax: (51)35614050/(51)35611292

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal n°

0018805359

Identificação do titular da certidão:
Nome:

ASSOC P A EXCEP DE ESTANCIA VELHA

Endereço:

RUA ZENO SCHMIEDEL, 342
ESTANCIA VELHA - RS

CNPJ:

88.874.128/0001-25

Certificamos que, aos 11 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2022, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o
titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.
Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na Instrução Normativa n°45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.
Esta certidão é válida até 11/4/2022.
Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0028774811
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTANCIA VELHA
CNPJ: 88.874.128/0001-25
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:59:20 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2022.
Código de controle da certidão: 7D95.1DA5.1354F.4EEB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

11/02/2022 09:20

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

88.874.128/0001-25

Razão Social:APAE ESTANCIA VELHA
RUA ZENO SCHMIEDEL 342 / FLORESTA / ESTANCIA VELHA / RS / 93600Endereço:
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:05/02/2022 a 06/03/2022
Certificação Número: 2022020500413189842186
Informação obtida em 11/02/2022 09:08:45
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estância Velha - APAE
ATA 021/2019

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na sede da
APAE a Assembléia Geral Ordinária devidamente convocada, atendendo Estatutos sociais. A
Ordem do Dia foi a seguinte: 1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão
2017/2019; 2- Apreciação e aprovação das contas do exercício 2017/2019, mediante parecer do
Conselho Fiscal; 3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Administração,
em cumprimento ao disposto no artigo 25, inciso Ill e IV e 26 do Estatuto padrão da APAE
Estância Velha. Instalada em segunda chamada, o presidente da APAE, Jorge Remi Hansen,
convidou para presidir a Assembléia, Jacob Paulo immig e para secretária Edeméa Silva da Rosa.
A secretária procedeu a leitura do Edital de Convocação. A seguir foi apresentado o relatório de
atividades da gestão 2017/2019 e a prestação de contas de igual período. O balancete de 2019
teve data de 30 de outubro. Todas as contas com parecer do Conselho Fiscal. Por unanimidade a
Assembléia aprovou o Relatório e a Prestação de Contas. Seguiu-se a apresentação da chapa
única para a gestão 2020/2022 com a seguinte composição: Presidente: Mar11 Margarida Utzig
Knorst; vice-presidente: Dario Jose Kolling; 12 Diretor Financeiro: Mara Gonçalves Pittella; 22
Diretor Financeiro: Pedro Nicolau Konzen; 12 Diretor Secretário: Gíani Carvalho dos Santos; 22
Diretor Secretário: Cleunice Vetorazzi; Diretor Social: Magda Biazuz Veleda; Diretor de
Patrimônio: Pedro Veleda; Procurador Jurídico: Adilson Franchi Bastiani. Titulares Conselho
Fiscal: Leonete Stapazzoli de Mattos, Zenira Oliveira Hoffmann da Silva, Batista Miguel do Couto.
Suplentes do Conselho Fiscal: MaIlse Weber Bauer, André Bervian, Celia Backendorff. Conselho
de Administração: Jorge Remi Hansen, Nelson Scherer, Felipe Luiz Moraes Valim, Sandro Elias de
Oliveira, Percival Francisco da Rosa. Colocada em votação, a chapa foi aprovada por aclamação.
Nada mais havendo a tratar, foi convocada reunião para o dia 2 de dezembro, às 19 horas com a
presença da diretoria atual e da diretoria eleita. Foi lavrada a presente ata por mim assinada e
pelos presentes com assinatura em livro de presenças. Estância Velha, 23 de novembro de 2019.

Marti Margarida Utzig Knorst e Giani Carvalho dos Santos respectivamente presidente e 12 Diretora
Secretaria eleitas, declaram sob as penas da Lei, que a presente ata é cópia fiel do original lavrado em
livro próprio.

Estância Velha, 23 de novembro de 2019.
,

•
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MARLI MARGARIDA UTZIG KNORST

LHO.-DOS SANTOS

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estância Velha APAE
Adendo a ATA 021/2019

Para efeito de registro em ata, cabe informar que a Assembleia aprovou o nome de Dario
Jose Ko!ling no cargo de vice-presidente, o mesmo que já vinha ocupando em outras
gestões par sua experiência e disponibilidade. Dario é pai de aluno da escola e a
presidente eleita mãe de paciente da clínica. A proposta é que se unam as experiências
nos dois setores de atuação da entidade, escola e clínica, e com isto projetos conjuntos
possam ser incrementados. Importante ressaltar que nenhum dos pais com os requisitos
exigidos pelos Estatutos, aceitou o cargo de vice-presidente, alegando falta de tempo
em função de atividades profissionais. A maioria dos associados que compõem a chapa
apresentada, está assumindo cargo diretivo pela primeira vez na entidade, embora já
estejam atuando voluntariamente há bastante tempo. Com isto, a experiência de um
associado e pai que oferece seu apoio há 27 anos para a instituição, torna-se
imprescindível. Estância Velha, 23 de novembro de 2019.

Morn Margarida Utrig Knorst e Giani Carvalho dos Santos respectivamente presidente e
1g Diretora Secretária eleitas, declaram sob as penas da Lei, que o presente adendo a
ata 021/2019 é cópia fiel do original lavrado em livro próprio,

Estância Velha, 23 de novembro de 2019.

•

MARL! MARGARIDA UTZIG KNORST

/./
IAN I CARVALHO DOS SANTOS

Associaçâo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estância Velha - APAE
Firmo o presente para comunicar que de acordo coin o artigo 25 dos Estatutos da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estância Velha - APAE, a diretoria da entidade para o
period° de 01/01/2020 a 31/12/2022, ficou assim constituída:
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente

Vice-presidente

1° Diretor Financeiro

20 Diretor Financeiro

1° Diretor Secretário

.-

MARL1 MARGARIDA UTZIG KNORST,
'
brasileira, viUva„ aposentada.
Filiação: pai: Aloysio Willíbald.o Utzig/mãe:
Maria Luiza Utzig
Rua João Alfredo, 1.03, bairro Rincão dos
Ilhéus. Estância Velha, RS
e.mail: marl iutzi<-390866_4mail.com
CPF: 378.516.160-34
RG: 9017892119 SSP/RS
DARIO JOSE KOLLING, brasileiro, casado,
construtor.
Filiação: pai: Vergenio Kollingfmãe: Flora tecla
Meinerz Kolling
Rua Afrânio Peixoto, 119, bairro União,
Estância Velha, R.S
e.mail: não possui
CPF: 216698300-63
RG: 3024984076
MARA GONÇALVES P1TTELLA, brasileira,
solteira, maior, contabilista.
Filiação: pai: Romolo Pittella / mãe: Olímpia
Gonçalves Pittella
.
. Rua Humberto de Campos, h°114, bairro
Centro, Estância Velha - RS
e.mail: inarapittellaxinnail.com.
CPF: 378516160-34
RG: 9017892119 SSP/RS
PEDRO NICOLAU KONZEN
Brasileiro, casado, comerciante.
Filiação: pai: Afonso Heriberto Konzenimãe:
Maria Wilma Konzen .
Rua Osvaldo Aranha, 190, Bairro Floresta,
.
Estância Velha, RS
e.mail: pedronkonzen(c4yahoo.e0M.br
CPF: 138268590-49
RG: 8005848737
GIANT CARVAT_T TO DOS SANTOS, braailçira,
casada, secretária.
Filiação: pai: Antilido Batista de Carvalho/ mãe:
.
DaIva Eclair de Carvalho
• Rua Abssinia, 247 bairro Petrópolis, Novo
I lamburgo - RS
e.mail: limn santos(ã',..hotmail.com
-

-1-

2° Diretor Secretário

Diretor Social

Diretor de Patrimônio

Diretor Jurídico

CPF 510964470-53
RG: 9047200648
CLEUNICE VETORAZZI, brasileira, solteira
maior, secretária.
Filiação: Pai: Elizeu Vetorazziimãe Lourdes
- Vetorazzi
Rua Ruy Barbosa, 41/703 bairro centro Estância
Velha-RS
e.mail: nicevetorazziggmail.com
CPF: 412585760-15
RG: 7039322115
—
MAG.DA BIAZUZ VELEDA, brasileira,
casada, micro empreendedora.
Filiação: pai: Angelin Biazus/ mãe: Diva da
Rosa Biazus
Rua Italia, 340, bairro Petrópolis, Novo
Hamburgo, RS
email: magdaveledaahotmail.com
CPF: 582331130-34
. RG: 9033795288
PEDRO VELEDA, brasileiro, casado,
construtor.
Filiação: Argemiro Andrade Machado/mãe
Santa Paixão Veleda Machado
Rua Italia, 340, bairro Petropolis, Novo
«Hamburg° - RS
email: pedroveleda@bottnail.com
CPF: 442470520-04
RG: 1044006904
ADILSON FRANCHI BASTIANI:inasileiro,
solteiro, maior, advogado.
Filiação: pai: Adolar Francisco Bastianii mãe:
Elenir Catarina Franchi Bastíani
Rua Cajó., 40, bairro Centro, Novo Hamburgo,

Rs

email: adilsonbastiani@hotinail.com
CPF: 489115770-49
1 RG: 5038040787

CONSELHO FISCAL
LEONETE STAPAZZOLI DE MATTOS, brasileira, casada, auxiliar de enfermagem.
Filiação pai: Rain°ido Stapazzolii mãe: Helena Sehoten Stapaz.zoli
Rua Roque Soares de Lima, 53, bairro Vila Nova — Novo Hamburgo — RS
leoneternh(à:),gmail.com
CPF: 382765500-53
RG: 102996671.8-SSP/R.S
ZENIRA OLIVEIRA HOFFMANN DA SILVA, brasileira,: casada, do lat..
Filiação: pai: Dorval Hoffmannimãe: Maria Elvira de Oliveira Hoffmann
Rua Emilio Albino Fell, 35, Bairro Rincão dos Ilhéus, Estância Velha R$
C. mail: não possui
CPF 443480184-53
RG 2081213379,$SP/RS
BATIST.A MIGUEL DO COUTO, brasileiro, divorciado, comerciante.
Filiação: pai: Severino Pereira do Couto/me Maria Vitoria Pereira do Couto
Av. 10 de Maio, 1238, Bairro União, Estância Velha -- RS
e.mail: não possui
CPF 437485890-39
RG 7016098548-$SP/RS.

Suplentes Conselho Fiscal
t MALISE WEBER BAUER, brasileira, viúva, do lar.
Jose Plinio Weber/mãe: Helga Maria Weber
Filiação:
Rua João Lourenço,532, bairro Rincão dos ilhéus, Estância Velha — RS
e.mail: não possui
RG: 5004316261-SSP/RS
CPF: 360163810-04
ANDRÉ BERV1AN, brasileiro, solteiro, maior, estudante.
Filiação: pai: Renato Afonso Berviani mãe: Ilania Maria Dillemburg Bervian
Rua Riachuelo, 531, bairro Jardim Panorâmico, Ivoti — RS
e.mail: andrebervian(a)hotrnail.com
RO: 2111488389-SSP/RS
CPF: 039399570-46
CÉLIA BACKENDORFF, brasileira, casada, aposentacin.
Filiação: Valdir Denovaro/ mãe Eulália Denovaro
Rua Ceará, 47 bairro Rincão Gancho, Estância Velha— RS
e, mail : eel ia baekendorf@gmail .com
AG: 3011591835-SSPÍRS
CPF: 273479150-15

s't

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE REMI HANSEN, brasileiro, separado, comerciante.
Filiação: pai: Jorge Hansen/ mãe: Elisabetha Hansen
Filiação: Rua Amandio Franscisco Johann, 650 bairro Rincão dos ilhéus, Estância Velha,RS
e.mail: iorge@imobiliariarincao.com.br
CPF 068950260-03 RG 2014556217-SSP/R.S
NELSON SCHERER, brasileiro, casado, aposentado.
Filiação: pai: Gomercindo Schererlmãe Mariechen Scherer
Rua Castro Alves, .110 apt° 603, bairro Rio Branco, Novo Hamburgo- RS
e.mail: nelxosr@gmail.corn
CPF: 250003490-91
RG-: 1010524013-SSP/RS
FELIPE LUTZ MORAES VALIM, brasileiro, solteiro, maior, bancário.
Filiação: pai: Daltro Luis Teixeira Valim
mãe: Veronica Duarte .Moraes Valitn
Rua Humberto de Campos, 104, bairn) Centro, Estância Velha - RS
e.mail: telipe valinighotmail.com
CPF: 008986390-93
RG: 1097984718
SANDRO ELIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, industrial.
Filiação: pai: Luiz Carlos de Oliveira/mãe: Maria Ruth dos . Santos
Rua Aimoré, 617 casa 2 Bairro União, Estâncía Velha/RS
sandro.n.lnail.com
RG: 8057653597 SSPÍRS
CPF: 666762580-72
PERCIVAL FRANCISCO DA ROSA, brasileiro, casado, aposentado.
Filiação: pai: Odilo Francisco da .Rosa/mãe: Elzira da Rosa
Rua Maná, 37 bairro Sol Nascente, Estância Velha- RS
aercival.ev@gmail.com
RG: 1008024828
CPF: 185592040-91
,
Estância Velha, 23 de novembro de 2019.
)
MARLI MARGARIDA LTTIZG KNOI2ST

Presidente Eleita
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CERTIFICO, que o presente documento foi averbado às fls. 105, do
Livro A-20, sob n° 28/1, e anotado à margem do registro n° 1, as fls.
1/F, do Livro A-1. O referido é verdade e dou fé,
Estancia Velha, RS, 22 de janeiro de 2020.
EMOI. Reg.Ata/Aitor.Estatuto Social PJ: R$63,10 10201 04.1800006.01896 =
R$3,30) Procsaaamento aliktrÓnico• R500 (0201.01 1900304.01135 = R$1.4)
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Nota Fiscal / RE -Ato Declaratório no 2019/040

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONA IS
R ZENNO SCHMIEDEL 342
FLORESTA
93600-000 ESTANCIA VELHA RS

Conta de Energia Elétrica
N°130879911 Série
Data de Emiss0o: 17/01/2022

Data de Apresentaçâo: 18/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N 110000585096

Leitura Proximo Mês: 14/02/2022

Lote

Roteiro de leitura

N°. Medidor

PN

10

EVEBUO28-00000562

4521932

801425701

Reservado ao Fisco
F718.E772.8679.B94E.4951.F693.79EB.D3EB

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifar tributaçAo de sua fatura de energia elétrica. Solicite ns secs iços disponíseis em nosso site com rapider

e segurança e resets e mais tentpo para você cm seu dia-a-dia. Mais informaçoes acesse o endereço que consta no verso de still conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R ZENNO SCHMIEDEL, 342
FLORESTA
93600-000 ESTANCIA VELHA - RS

ATENDIMENTO

PN

0800 970 0900

DISCRIMINAÇÃO DA OPERA

SEU CÓDIGO
INSTALAÇÃO

801425701

www.rge-rs.com.br

VENCIMENTO

JAN/2022

25/01/2022

TOTAL A PAGAR
1.488,59

AO- RESERVADO AO FISCO
Mris
Ref.

N°901103653299

0400 Consurno thoSaterna (KWhj..7USU
0601 Consumo-TE
0601 Ackional de Baudore VC.C11,3
70%1 Distobuzkea
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Conlob. Custe. IP-OP Mun.pel
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES
0999 Remarornerto 0MiC

Cluant.
Faturada

UnicI
Tarifa cons
Med. TrIbutos R$

Valor Total

Base ceicido
ICMS R5

da Ooaraçao

Rs

36522

1 311120 kWn

0.50612515

663.53

665.85

36522

31,(W, klYn

040,78202

526.71
26283

JAN/22

Ailq.
ICMS

ICIAS

Base Cilculo
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Para consulta dos indicadores acosse nosso site swow.rge-rs.com.br
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ESTATUTO DA APAE DE ESTÂNCIA VELHA
CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede e Fins
Art 1° — A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estância Velha
ou, abreviadamente, Apae de Estância Velha, fundada em Assembleia realizada em
de 1° de outubro de 1974 nesta cidade de Estância Velha, passa a regular-se por
este Estatuto, pelo Regimento Interno e pela legislação civil em vigor.
Art. 2° — A Apae de Estância Velha, é uma associação civil, beneficente, com
atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho,
profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo,
pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração
indeterminada, tendo sede na Rua Zeno Schmiedel, n° 342, bairro Floresta, e foro no
município de Estância Velha, estado do Rio Grande do Sul.
Art. 3°— A Apae de Estância Velha, tem por MISSÃO promover e articular ações
de defesa de direitos e prevenção, orientações,
'
prestação de serviços, apoio à família,
direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à
construção de uma sociedade justa e solidária.
Art. 40 — A Apae de Estância Velha adota como símbolo a figura da flor margarida,
com pétalas amarelas, centro laranja, pedúnculo e duas folhas verdes, uma de cada
lado, ladeada por duas mãos em perfil, na cor cinza, desniveladas, uma em posição de
amparo e a outra, de orientação, tendo embaixo, partindo do centro, dois ramos de
louro, contendo tantas folhas quanto forem os números dos estados brasileiros mais o
Distrito Federal.
Parágrafo Único — A utilização e a aplicação do símbolo do movimento apaeano
deverá observar cores, proporções, áreas de isolamento, tipografia, formatação das
assinaturas, em conformidade com o manual da marca expedido pela Federação
Nacional das Apaes.
Art. 5° — A bandeira da Apae de Estância Velha, na cor azul, contendo ao
centro o símbolo do movimento apaeano e o nome da Apae, terá dimensões na
proporção de 1 de altura por 1,5 de largura.
Parágrafo Único — A confecção da bandeira, contemplando a aplicação da marca e
das cores, deverá estar em conformidade com o manual da bandeira expedido pela
Federação Nacional das Apaes.
Art. G°
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norteador o Manual Básico — Cerimoniai da Rede Apae, elaborado pela Federação
Nacional das Apaes, para organização de seus protocolos.
Art. 7° — O dia 11 de dezembro é consagrado como Dia Nacional das Apaes
(Lei n° 10.242, de 19 de junho de 2001), e deverá, obrigatoriamente, ser comemorado
com o hasteamento da bandeira da Apae.

Art. 8° — Considera-se "Excepcionar' ou "Pessoa com Deficiência" aquela quO,
tem impedimenta de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Art. 9° — São os seguintes os fins e objetivos desta Apae, nos limites territoriais
do seu município, voltados a promoção de atividades de finalidades de relevância
publica e social, em especial:
I — promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em
seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurarlhes o pleno exercido da cidadania;
II — prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I
deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da
assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de
direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias:
III — prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla;
IV — oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando
assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla
Art. 10— Para consecução de seus fins, a Apae se propõe a:
I — executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de
forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem
deles necessitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e
sistemática, não se restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e
encaminhamentos;
11 — promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na
organização de campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o objetivo de
arrecadar fundos destinados ao financiamento das ações de atendimento à pessoa
com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, bem como a realização das
finalidades da Apae;
Ill — incentivar a participação da comunidade e das instituições públicas e
privadas nas ações e nos programas voltados à prevenção e ao atendimento da
pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;
IV — promover parcerias com a comunidade e com instituições públicas e
privadas, oportunizando a habilitação e a colocação da pessoa com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, no mundo do trabalho;
V — participar do intercâmbio antra as entidades coirmãs, as análogas filiadas,
as associações congêneres e as instituições oficiais municipais, nacionais e
internacionais;
VI — manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos
relativos à causa e à filosofia do Movimento Apaeano;
VII — solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados,
contribuições de pessoas físicas;
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VIII — firmer parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber,
recursos de órgãos públicos e privados, e as contribuições de pessoas físicas e d5,
frEt!AN.
jurídicas;
IX — produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualidade da
oferta dos serviços prestados;
X —fiscalizar o uso do nome "Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais",
do símbolo e da sigla Apae, informando o uso indevido à Federação das Apaes do
Estado ou à Federação Nacional das Apaes;
XI - promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares
para os seus assistidos e às suas famílias
XII — desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo a
ocorrência de abrigamentos;
XIII — apoiar e/ou gerenciar casas-lares para as pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e multiple, em situação de risco social ou abandono;
XIV — garantir a participação efetiva das pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e multiple, na gestão das Apaes;
XV — coordenar e executer, nos limites territoriais do seu município, os
objetivos, programas e a política da Federação das Apaes do Estado e da Federação
Nacional das Apaes, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o
prestigio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano;
' XVI — atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com
deficiência, preferencialmente intelectual e multiple, em consonância corn a política
adotada pela Federação das Apaes do Estado e pela Federação Nacional das Apaes,
coordenando e fiscalizando sua execução;
XVII — articular, junto aos poderes públicos municipais e às entidades privadas,
políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência,
preferencialmente intelectual e multiple.;
XVIII — encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações
sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e
multiple, incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas;
XIX — compilar e/ou divulger as normas legais e os regulamentares federais,
estaduais e municipais, relativas à pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, provocando a ação dos órgãos municipais competentes no
sentido do cumprimento e do aperfeiçoamento da legislação;
XX — promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e
pesquisas em relação à causa da pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e múltipla, propiciando o avanço científico e a permanente formação e
capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na Apae;
XXI — promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção
da deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa e de garantia de
direitos da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, de apoio e
orientação à sua família e à comunidade;
XXII — estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos
serviços prestados pela Apae, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de
ética e de eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano;
XXIII — divulgar a experiência apaeana em órgãos públicos e privados, pelos
meios disponíveis;
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desenvolver o programa de autodefensoria, garantindo a participação
efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, na
gestãoda Apae:
XXIV -

XXV — promover e articular serviços e programas de prevenção, educação,
saúde, assistência social, esporte. lazer, trabalho, visando à plena inclusão da pessoa
com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.
Art. 11 — A Apae de Estância Velha integra-se. por filiação, à Federação
Nacional das Apaes, de quem recebe orientação, assessoramento e permissão para
uso de nome, símbolo e sigla APAE, a cujo Estatuto adere.
§ 1° - Após a filiação à Federação Nacional das Apaes, a Apae, será
automaticamente filiada à Federação do seu respectivo Estado, a cujo Estatuto adere.
§ 2° — A concessão, a utilização e a permanência do direito de uso do nome,
símbolo e sigla Apae pela filiada estão condicionadas à observância do Estatuto, das
Resoluções, do Regimento interno e das decisões dos órgãos diretivos da Federação
Nacional das Apaes e da Federação das Apaes dos Estados
§ 3° — A Apae apresentará, anualmente, à Federação das Apaes do Estado,
até o dia 30 de abril, relatório sucinto de suas atividades, plano de ações para o ano
seguinte, indicando os pontos positivos e negativos encontrados em sua
administração, no exercício.

. Art. 12 — A Apae preservará sua autonomia administrativa, financeira e jurídica
perante a Federação das Apaes do Estado, Federação Nacional das Apaes,
Administração Pública e entidades privadas, não gerando, em nenhuma hipótese,
direitos a vínculos empregatícios entre seus funcionários, dirigentes, prepostos e/ou
contratados, competindo a cada uma, particularmente e com exclusividade, o
cumprimento das suas respectivas obrigações comerciais, contratuais, trabalhistas.
sociais, de acidentes do trabalho, previdenciárias, fiscais e tributárias, de
conformidade com a legislação vigente efou práticas comerciais, financeiras ou
bancárias em vigor.

CAPÍTULO
Dos Associados
Seção I
Do Quadro Social

Art. 13 — A Apae de Estância Velha, é constituída por número ilimitado de
associados, pessoas físicas e jurídicas, neste caso representada pelo Diretor ou
Presidente que consta do contrato social.
§1° — São requisitos para admissão do associado: idoneidade, maioridade,
capacidade legal, envolvimento com a causa da pessoa com deficiência, compromisso
ç.E>os des0nvolvidaz.' polca Ap.

§2° Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pela
obrigações e encargos sociais da Apae.
/0(
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Art. 14 — O quadro social da Apae é constituído pelas seguintes categonase
associados:
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— contribuintes: pessoas físicas e jurídicas. devidamente cadastradas, que
contribuem com a Apae por contribuição regular, em dinheiro, mediante manifestação
de vontade em contribuir para a execução dos objetivos da Apae, firmando termo de
adesão de associado; sendo que o voto da pessoa jurídica será exercido por apenas
01 (um) sócio/diretor representante.

II — beneméritos: pessoas físicas ou jurídicas que, a juízo do Conselho de
Administração ou por proposta da Diretoria Executiva, prestam relevantes serviços ao
movimento das Apaes;
Ill — correspondentes: aqueles que prestam colaboração à Apae, porém
residem em outros pontos do território nacional ou em outro país;
IV — honorários: personalidades, nacionais ou estrangeiras, que tenham
prestado relevantes serviços à causa da pessoa com deficiência, ou que tenham
concorrido de maneira apreciável para o progresso da humanidade no campo da
deficiência;
V — especiais: pessoas com deficiência, maiores de 16 anos, que estejam
matriculadas nos programas de atendimento da Apae, seus pais e mães ou
responsáveis legais, sendo-lhes assegurado o direito de votar e de serem votados,
exigindo-se o termo de adesão;
VI — fundadores: pessoas que participaram da primeira Assembleia Geral de
Fundação da Apae e assinaram a respectiva ata.

Art. 15— Compete à Apae exigir de seus associados o permanente exercício de
conduta ética de forma a preservar e aumentar o conceito do Movimento Apaeano.

Seção II
Dos Títulos Honoríficos

Art. 16 — A Apae poderá conceder, em casos especiais, os títulos honoríficos
de Agraciado Benemérito e Agraciado Honorário.
— São Agraciados Beneméritos as personalidades, físicas ou jurídicas, que a
juízo do Conselho de Administração ou por proposta da Diretoria Executiva, hajam
contribuído de maneira apreciável para o progresso do movimento das Apaes.
II — São Agraciados Honorários as personalidades, nacionais ou estrangeiras,
que a juízo do Conselho de Administração ou por proposta da Diretoria Executive,
tenham prestado relevantes serviços à causa da pessoa com deficiência ou tenham
concorrido de maneira apreciável para o progresso da humanidade no campo da
deficiência;
Ill — A concessão de título honorífico será deliberada em votação secreta, no
mínimo, por dois terços da Diretoria Executive e do Conselho de Administração da
Apae.
IV — O Conselho de Administração e a Diretoria Executive indicarão uma
Comissão composta por 2 (dois) membros da Diretoria Executiva e 2 (dois) membros
do Conselho de Administração, para examinar as obras e o "curriculum vitae" do
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indicados, deliberando por votação de. no mínimo, dois terços dos seus membros.
V — A concessão de titulo honorífico não cria obrigação para o agraciado em
relação à Apae, nem lhe assegura os direitos previstos aos associados contribuintes
definidos neste Estatuto.

Seção III

Dos Direitos dos Associados
Art. 17 — São direitos assegurados aos Associados Especiais e Contribuintes,
quites com suas obrigações sociais:
I — ter o seu filho ou dependente com deficiência matriculado na Apae e
utilizar-se dos serviços por ela prestados:
II — participar das Assembleias Gerais:
Ill — propor candidatos à eleição de membros do Conselho de Administração.
Conselho Fiscal e da Diretoria Executive da Apae;
IV — participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração da Apae, usando da palavra, mas sem direito a voto;
V — apresentar, à Diretoria Executive, idéias e sugestões, temas para
discussão, teses e assuntos de interesse comum:
VI — participar de todos os eventos organizados pela Apae, pelo Conselho
Regional, pela Federação das Apaes do Estado e pela Federação Nacional das
Apaes;
VII — apresentar propostas de alteração do Estatuto da Apae, submetendo-as
à apreciação e à aprovação do Conselho de Administração da Federação Nacional
das Apaes;
VIII — participar de diferentes comissões técnicas, de estudo e de trabalhos,
quando convidado e de acordo com sua disponibilidade;
IX — requerer o desligamento do quadro social, mediante solicitação dirigida à
Diretoria da Apae:
X — em caso de morte, os direitos do associado não se transferem a terceiros;
XI — convocar os órgãos deliberativos da Apae quando houver requerimento
de 1/5 (um quinto) dos associados.
§ 10 — Os associados beneméritos, correspondentes, honorários e fundadores
não poderão voter nem serem votados, exceto se forem também associados
contribuintes.
§ 20 — Para gozar de qualquer dos direitos acima enumerados, é necessário
que o associado se encontre quite com suas obrigações sociais.
3- ' — us associaaos contnbuintes, quando tuncionanos da Apae, com vinculo
direto ou indireto, não poderão votar nem serem votados, nem convocar Assembléi
. 2,
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Geral Extraordinária.

Seção IV
Das Obrigações dos Associados

Art. 18 — São obrigações dos associados da Apae:

I — manter padrão de conduta ética de forma a preservar e a aumentar o
conceito do Movimento Apaeano no município;
II — pagar as contribuições enquanto associados contribuintes, e prestar todas
as informações solicitadas pelos órgãos diretivos:
Ill — aceitar as incumbências que lhes forem atribuídas pelos órgãos diretivos
da Apae, participando de diferentes comissões técnicas, de estudo e de trabalhos;
IV — cumprir, acatar e respeitar as disposições estatutárias, as resoluções da
Diretoria Executiva, o regimento interno, bem como as decisões dos órgãos diretivos
da Apae;
V — informar, por escrito, aos órgãos diretivos da Apae, quando identificar
qualquer suspeita de irregularidade no funcionamento de serviços, para averiguação e
providências;
VI — submeter as propostas de alteração do Estatuto da Apae à apreciação e à
aprovação do Conselho de Administração da Federação Nacional das Apaes.

Seção V
Das Penalidades Aplicáveis aos Associados

Art. 19 — As infrações ao presente Estatuto e as irregularidades de qualquer
natureza cometidas pelos Associados acarretarão procedimentos e penalidades
aplicados pela Diretoria Executiva da Apae. nas modalidades de advertência,
suspensão e exclusão.

I — Advertência para punir faltas leves conforme sejam definidas e
regulamentadas pelo Conselho de Administração, a qual será aplicada pelo Presidente
da Apae;
II — Suspensão do direito de votar e sei* votado pelo prazo de 08 (oito) anos
para os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal.
Ill — Exclusão do quadro social quando as infrações consistirem em desvio de
ética do associado como componente do corpo social, dos compromissos, padrões de
conduta, filosofia, Estatuto. Regulamento e Resoluções da Apae, da Federação das
Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes.
§ 10 — A exclusão será deliberada e aplicada pelos membros da Diretoria
Executiva, ad referendum do Conselho de Administração para punir faltas muito
grave.

§ 2° — Fica assegurado prévio direito de defesa a todos os associados quando
lhes forem imputadas as infrações previstas neste artigo, cabendo-lhes, ainda, na
hipótese de suspensão e exclusâo, recurso para a Assembleia Geral, sem efeit
suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação.
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§ 3° — A exclusão considerar-se-á definitiva se o associado não recorrer daN04/ '
penalidade, no prazo previsto no § 2° deste artigo.
•

Seção VI
Do Processo de Apuração de Irregularidades na Apae

Art. 20 — Diante de irregularidades na Apae, será constituída Comissão de
Ética designada pela Federação das Apaes do Estado e/ou pela Diretoria da Apae que
não seja parte das denúncias apresentadas, marcando-se prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar a defesa que tiver, assegurados aos denunciados a ampla defesa e o
contraditório.
I — O não atendimento, pelo associado, aos termos da notificação, sujeitá-lo-á
aos procedimentos de advertência suspensão ou exclusão, decretados pela Diretoria
Executiva da Apae "ad referendum” do Conselho de Administração.
II — À Comissão de Ética compete apurar os fatos noticiados encaminhando
relatório circunstanciado para a Federação das Apaes do Estado e/ou para a Diretoria
da Apae, que expedirá parecer conclusivo.
Ill — A análise dos relatorios será feita pela Diretoria Executiva "ad referendum"
do Conselho de Administração da Federação das Apaes do Estado e/ou da Apae que
expedirá parecer recomendando a aplicação das penalidades previstas no art. 19, a
intervenção na Apae ou ainda o arquivamento da denúncia.
IV — Caracterizada a necessidade de Intervenção, caberão aos interventores
todos os atos de gestão na Apae, incluindo negociação com o Poder Público, acerto
de dívidas, regularização da documentação, continuidade dos atendimentos e dos
projetos já existentes, contratação e dispensa de funcionários, entre outros.
V — A Intervenção terminará corn a eleição da nova Diretoria da Apae, que,
assumindo o cargo, responsabilizar-se-á por dar continuidade aos trabalhos iniciados,
dentro do padrão de ética e unidade do Movimento Apaeano.
VI — Nos casos em que todos os procedimentos adotados pela Federação das
Apaes do Estado, no processo de intervenção, não sejam capazes de superar as
dificuldades existentes na Apae, caberá a esta mesma Federação comunicar a
Federação Nacional das Apaes para a aplicação da sanção consistente na cassação
da autorização do uso do nome, sigla e simbolo Apae, corn remessa dos fatos
apurados ao Ministério Público Estadual e Federai, se for o caso, para as providências
cabíveis, dando-se ampla divulgação no município.
VII — Os procedimentos para aplicação das penalidades serão regulamentados
no Regimento Interno ou por meio de resoluções baixadas pela Diretoria Executiva da
Apae "ad referendum" do Conselho de Administração.
VIII — O recurso de qualquer penalidade aplicada terá efeito soment
devolutivo e será dirigido e apreciado pela Assembleia Geral Extraordinária.
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CAPÍTULO Ill
Da Organização, do Funcionamento e da Administração da Apae
Seção
Da Organização
Art. 21 - São órgãos da Apae, responsáveis por sua administração:
1- Assembleia Geral;
II - Conselho de Administração;
Ill Conselho Fiscal;
IV - Diretoria Executive;
V - Autodefensoria;
VI - Conselho Consultivo.
§ 1° - Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, e os da Diretoria
Executiva deverão ser associados contribuintes da Apae há, pelo menos, 1 (um) ano,
preferencialmente com experiência diretiva no Movimento Apaeano, quites com suas
obrigações junto à tesouraria, ou associados especiais que comprovem matrícula e
frequência regulares há, no mínimo, 1(um) ano, nos programas de atendimento da
Apae.
§ 2° - O exercício das funções de membros dos órgãos indicados neste artigo
não pode ser remunerado por qualquer forma ou título, sendo vedada a distribuição de
lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto ou de quaisquer outras vantagens ou
benefícios por qualquer forma a diretores, sócios, conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.
§ 3° - Os cargos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e o da
Diretoria Executiva deverão ser ocupados, sempre que possível, por, no minimo, 30%
de pais ou responsáveis legalmente constituídos.
Art. 22 - Dirigentes de empresas terceirizadas, seus cônjuges, descendentes
ou ascendentes, conviventes e parentes até o terceiro grau, que mantenham qualquer
vínculo contratual ou comercial com a Apae, não poderão integrar a sua Diretoria
Executiva, o seu Conselho de Administração nem o seu Conselho Fiscal.

Seção H
Da Assembleia Geral

Art. 23 - A Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, órgão soberano da
Apae. será constituída r)10.S nRSCieindo. espec.ini. e c..,nniribuinte cr.;
comparecerem, quites com suas obrigações sociais e financeiras.
§ 1° - Terão direito de voter, nas Assembleias Gerais os associados especiais
que comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos 1 (um) ano nos
programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se destes
a adesão ao quadro de associados da Apae há, no mínimo, 1 (um) ano, e que esteja
em dia com suas obrigações sociais e financeiras.
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§ 2° — No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartórieP
tp
sendo que o outorgante e o outorgado deverão ser associados da Apae.
• SgT.
§ 3° — Não se admite mais de uma procuração por associado especial ou
contribuinte.
§ 4° — A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente da Apae. Na
sequência, serão procedidas as eleições do Presidente e do Secretário da Assembleia
para conduzir os trabalhos. Havendo mais de um candidato para os cargos de
Presidente e Secretário da Assembleia Geral, serão constituídas chapas para votação
direta.
§ 5° — Em caso de empate para os cargos de Presidente e Secretário da
Assembleia, considerar-se-á eleito o associado há mais tempo no quadro social da
Apae.
§ 60 — Caberá ao Presidente da Assembleia Geral Ordinária passar a palavra
ao atual Presidente da Apae, que fará a prestação de contas do seu mandato,
apresentando o balanço e o relatório de atividades, submetendo-os à aprovação da
Assembleia Geral.
§ 70 — Na sequência, será realizada a eleição por votação secreta, sendo
permitida por aclamação, quando se tratar de chapa única.

Art. 24 — A convocação da Assembleia Geral far-se-á por notificação aos
associados, por meio de boletim, e-mail, circular ou outros meios convenientes e por
publicação em jornal de circulação no município da Apae, admitindo-se, como
alternativa, editais afixados no quadro de aviso da Apae e nos principais lugares
públicos do município, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias.
§ 1° — No edital de convocação da Assembleia Geral, Ordinária ou
Extraordinária, deverão constar a data, horário, local e a respectiva ordem do dia.
§ 2° — A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a
presença da maioria dos associados, e, em segunda convocação, com qualquer
número, meia hora depois, devendo ambas constarem dos editais de convocação, não
exigindo a lei quorum especial.

Art. 25 — À Assembleia Geral, órgão soberano da Apae, compete
exclusivamente:
I — homologar as alterações do Estatuto;
II — decidir sobre fusão, transformação e extinção da Apae;
Ill — eleger os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal:
IV — destituir membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal;
V — aprovar o relatório de atividades e as contas da Diretoria Executiva;
VI — verificar a qualificação dos membros do Conselho Consultivo e proclamálos, na forma estabelecida neste Estatuto;
VII — apreciar recursos contra decisões da Diretoria.
Para grafo único — As Assembleias Gerais realizar-se-ão, preferencialmente,
sede da Apae.

•

O
. .

Art. 26 — A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á de três em três anos, n ftr,
mês de novembro, para os fins determinados nos incisos III e VI do artigo 25.
Parágrafo único — Com exceção do ano de eleição da Diretoria da Apae, o
relatório de atividades e as contas da Diretoria Executiva previstos no inciso V do art.
25 serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, especialmente
convocada para esse fim, até o dia 31 de maio de cada ano, com base nos
demonstrativos contábeis encerrados em 31 de dezembro do ano anterior.
Art. 27 — A Assembleia Geral Extraordinária será convocada pela Diretoria
Executiva, pelo Conselho de Administração ou, quando houver requerimento assinado,
por, no minimo, um quinto dos associados em dia com suas obrigações sociais
financeiras, para os fins indicados nos incisos I, 11, IV e VII do artigo 25, ou para tratar
de assunto especial, determinado na sua convocação.
Parágrafo único — Para fins do disposto nos incisos I e IV do artigo 25, será
exigido o voto concorde da maioria simples dos associados da Apae na Assembleia
Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fim.

Seção H1
Do Conselho de Administração

Art. 28 — O Conselho de Administração, composto de, no mínimo, 05 (cinco)
membros, será eleito pela Assembleia Geral Ordinária, dentre os associados em pleno
gozo de seus direitos, bem assim quites com seus deveres associativos previstos
neste Estatuto.
§ 1° — O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 3 (três)
anos, permitindo-se a reeleição.
§ 2° — No caso de ocorrer vaga ou impedimento de algum dos membros do
Conselho de Administração, o preenchimento será feito conforme decisão a ser
tomada na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar.
§ 30 — O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente de 06 em 06
meses, obrigatoriamente, ou nos prazos que fixar o Regimento Interno, e,
extraordinariamente, mediante convocação da Diretoria Executiva, ou de, pelo menos,
1/3 (um terço) de seus próprios membros.
§ 4° — As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria,
com a presença, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.
§ 5° — Os membros da Diretoria Executiva poderão assistir às reuniões do
Conselho de Administração e delas participar, sem direito a voto.
§ 6° — As reuniões do Conselho de Administração serão presididas e
secretariadas pelo Presidente e pelo Diretor Secretário da Apae, respectivamente,
cabendo ao Presidente o direito ao voto de Minerva.

Art. 29 — Compete ao Conselho de Administração:
I — aprovar o Regimento Interno da Apae;

C.
II — emitir parecer, para encaminhamento à Assembleia Gera!, sobre as contas
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da Diretoria Executiva, previamente examinadas pelo Conseiho Fiscal;
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Ill — aprovar o Plano Anual de Atividades da Apae, o seu orçamento e as '
propostas de despesas extraordinárias;
IV — examinar o relatório de atividades da Diretoria Executiva e a situação
financeira da Apae, em cada exercício;
V — responder às consultas feitas pela Diretoria Executiva;
VI — deliberar, em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre os casos omissos
neste Estatuto e no Regimento Interno;
VII — examinar e deliberar sobre a política de atendimento à pessoa com
deficiência intelectual ou múltipla no âmbito da Apae;
VIII — referendar ou não, bem como rever, quando for o caso, penalidades
aplicadas pela Diretoria Executiva;
IX — aprovar ou não o nome do Procurador Jurídico e do Procurador Adjunto,
indicados pela Diretoria Executiva;
X — preencher as vagas que se verificarem no Conselho de Administração e no
Conselho Fiscal;
XI — referendar os nomes para as vagas na Diretoria Executiva, indicados pela
mesma, permanecendo os que desta forma forem investidos no exercício do cargo
pelo restante do mandato dos substituídos;
• XII — escolher, por meio de voto secreto, um nome dentre aqueles
apresentados pela Diretoria Executiva como candidato à Presidência da Apae,
permitindo-se ao mesmo indicar toda a nominata para o Conselho de Administração, o
Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva;
XIII — assumir a Presidência da Apae, no caso de renúncia ou destituição da
Diretoria Executiva, por indicação de três de seus membros, convocando Assembleia
Geral Extraordinária para eleição da Diretoria Executiva no prazo máximo de 60
(sessenta) dies;
XIV — aprovar a alienação ou aquisição de bens imóveis;
XV — aquisição e alienação de bens de que trata o inciso XIV deste artigo,
somente será permitida se aprovada por decisão de, no mínimo, dois terços de seus
membros;
XVI — aprovar por, no mínimo, dois terços dos votos dos seus membros, a
obtenção de financiamento referido no inciso VII do artigo 35;
XVII — Estabelecer o valor mínimo da contribuição para os associados
contribuintes, anualmente, na primeira reunião;
XVIII — Aprovar o regulamento de compras, alienações e contratações de
bens, obras e serviços que deverá ser utilizado de maneira obrigatória na forma do
quanto dispuser.
Seção IV
Do Consolho F15oa1

Art. 30 — O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e 3
(três) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, dentre associados em pleno
e
gozo de seus direitos, preferencialmente com experiência administrativa, contábil
fiscal.

'50

(.
§ 1° — O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 3 (três) anos,
permitindo-se a reeleição.
§ 2° - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo
suplente, até seu término.
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Art. 31 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - reunir-se no mínimo duas vezes por ano, examinar e dar parecer sobre as
contas da Diretoria Executive da Apae, deliberando com a presença de seus membros
tituiares, convocando-se seus suplentes, tantos quantos necessários, no caso de
ausência, renúncia ou impedimento;
II - examiner os livros de escrituração da entidade;
Ill - examiner o balancete semestral apresentado pelo Diretor Financeiro,
opinando a respeito;
IV - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem
solicitados:
V - opinar sobre aquisição e alienação de bens;
VI - promover gestões para o correto funcionamento fiscal da instituição;
VII - fornecer, obrigatoriamente, a cada seis meses, relatórios da situação
fiscal e sugestões, quando necessário, para prevenir e corrigir problemas posteriores.
• VIII - opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre
as operações patrimoniais realizadas.
Parágrafo Único - O Conselho Fiscal poderá utilizar-se do assessoramento de
um Auditor, de um Contador ou de um Técnico em Contabilidade, se assim necessitar.

Seção V
Da Diretoria Executiva

Art. 32 - A Diretoria Executive da Apae será composta de, no mínimo:
1- Presidente;
11- Vice-Presidente;
III - 1° e 2° Diretores Secretários:
IV - 1° e 2° Diretores Financeiros;
V - Diretor de Patrimônio;
VI - Diretor Social.
§ 10 - A Diretoria Executiva será eleita em Assembleia Geral Ordinária, a
cada 3 (três) anos, convocada especialmente para este fim.
§ 2° — O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 3 (três) anos,
permitindo-se uma reeleição consecutiva.
§ 3° — Ao Presidente é permitido concorrer somente a 1 (uma) reeleição
consecutiva, podendo ocupar, porém, outros cargos na Diretoria Executive, exceto
de Vice-Presidente e os de Diretores Financeiros.
fri..
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Art. 33 — A Diretoria Executive reunir-se-á, no mínimo, de 02 em 02 meses,-"
sendo necessária a presença de, pelo menos, cinco de seus membros, para as
deliberações.
§ 1° — As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria simples de
votos dos membros presentes.
§ 20 — O Presidente terá, além do seu, o voto de Minerva nos casos de
empate.
§3° — Perderá o mandato qualquer dos membros da Diretoria Executive,
aquele que, sem justo motivo, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas da
Diretoria, ou a seis, alternadamente.

Seção VI
Das Atribuições da Diretoria Executiva

Art. 34 — Compete à Diretoria Executiva:
I — promover e fomenter a realização dos fins da Apae;
II — elaborar o Regimento Interno da Apae e submetê-lo à aprovação do
Conselho de Administração;
• Ill — lavrar em ata a aprovação e a admissão de novos associados;
IV — lavrar em ata o pedido de desligamento do associado e a sua aprovação,
não cabendo negativa da solicitação;
V — elaborar e submeter ao Conselho de Administração, em até 60 dias do
início do exercício, o plano anualiplurianual de atividades da Apae, o seu orçamento e
as propostas de despesas extraordinárias;
VI — submeter suas contas ao exame do Conselho Fiscal, encaminhando-as
posteriormente ao Conselho de Administração para parecer, remetendo-as, a seguir, à
Assembleia Geral para aprovação;
VII — submeter ao Conselho de Administração o relatório de suas atividades e
a situação financeira da Apae, em cada exercício;
VIII — constituir comissões especiais encarregadas da execução dos fins da
Apae, supervisionando sua atuação;
IX — crier os cargos necessários aos serviços técnicos e administrativos.
X — promover campanhas de levantamento de fundos, aprovadas pelo
Conselho de Administração;
XI —convocar a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho de Administração;
XII — pagar as contribuições à Federação Nacional das Apaes;
XIII — respeitar e fazer respeitar o presente Estatuto, o Estatuto da Federação
das Apaes do Estado e o Estatuto da Federacão Nacional das Anaes:
XIV — promover a participação da Apae em Olimpíadas, Festivais, Congressos
e em outros eventos;
XV — adquirir ou alienar bens móveis e imóveis, após aprovação do Conselho
de Administração, nos casos que couber;
XVI — receber e fazer doações ad referedum do Conselho de Administração.
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XVII — indicar ao Conselho de Administração o nome das pessoas que possadr3,
ser aprovadas para exercerem o cargo de Procurador Jurídico e Procurador Adjunto:
XVIII — estabelecer o valor da contribuição para os associados contribuintes:
XIX — dar conhecimento ao Conselho de Administração, na primeira reunião
deste, das penalidades aplicadas aos seus associados;
XX — convidar os membros do Conselho Consultivo para participar dos
eventos realizados pela Apae;
XXI — apresentar ao Conselho de Administração, com até 60 (sessenta) dias
de antecedência da data de realização da Assembleia Geral Ordinária, os nomes dos
candidatos à Presidência da Apae, garantindo-se ao candidato a Presidente escolhido
a indicação dos nomes para concorrerem na Assembleia Geral Ordinária aos demais
cargos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
XXII — indicar nomes para preenchimento das vagas que se verificarem na
Diretoria Executiva, no curso do mandato, submetendo-os ao referendo do Conselho
de Administração.
§ 10. Não caberá a indicação de nomes para preenchimento das vagas na
Diretoria Executiva, simultaneamente, para os cargos de Presidente, Vice-Presidente,
Diretores Financeiros e Diretores Secretários, devendo, nesse caso, ser convocada
Assembleia Geral para eleição dos membros que ocuparão tais cargos na Diretoria
Executiva.
,

§ 2 °. As contas mencionadas no inciso VI e VII deverão:

a) Observar os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas
Brasileiras de contabilidade;
b)ser publicadas na página da internet a cada encerramento de exercício
fiscal juntamente com o relatório de atividades e demonstrações financeiras da
entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para
exame de qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário oficial quando
forem exigidas.
§ 30. Para fins do que dispõe o parágrafo anterior, na impossibilidade de
disponibilização na página eletrônica, cada encerramento de exercício fiscal
juntamente com o relatório de atividades e demonstrações financeiras da entidade,
incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS deverão ser publicadas obrigatoriamente
em diário oficial do Estado ou do Municipio ou em jornal de grande circulação no
Estado para exame de qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário
oficial quando forem exigidas.

Seção Vil
Das Atribuições dos Membros da Diretoria Executiva
Art. 35 — Compete ao Presidente:
I — assegurar o pleno funcionamento dos serviços da Apae nos seus aspecto
legais, administrativos, técnicos e pedagógicos, com o apoio do Conselho de
Administração:
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II — convocar a Assembleia Geral, as reuniões do Conselho de Administração, 43 -do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;
EST..•P
Ill — representar a Apae, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante
as entidades de direito público e privado;
IV — representar a Apae judicialmente, cabendo-lhe impetrar Mandado de
Segurança coletivo e outras ações judiciais, em defesa dos interesses da associação;
V — apresentar ao Conselho de Administração o relatório anual da Diretoria
sobre as atividades da Apae, ao fim de cada ano e ao término do mandato, à
Assembléia Geral;
VI — dirigir a Apae, ressalvada a competência do Conselho de Administração,
atendendo à perfeita consecução de seus fins, podendo delegar, parcialmente, suas
atribuições:
VII — assinar cheques, contratos de empréstimo bancário, ordens de
pagamento e transferências bancárias conjuntamente com o 1° Diretor Financeiro ou
com o seu substituto estatutário, no exercício do cargo, para pagamento das
obrigações financeiras da entidade;
VIII — instalar, prover e supervisionar assessorias e coordenadorias que julgar
necessaries, constituindo um colegiado com concepções, diretrizes e ações
unificadas:
IX — zelar pelo conhecimento, utilização e aplicação dos Estatutos,
Reggientos e Regulamentos em vigência, pelos Diretores, funcionários, técnicos e
voluntários;
X — ratificar de modo expresso, à Federação das Apaes do Estado e a
Federação Nacional das Apaes, o compromisso de aderir, acatar e respeitar seus
respectivos Estatutos;
XI — cumprir e fazer cumprir as prescrições deste Estatuto, bem como as
diretrizes estabelecidas no Regimento Interno da Apae.
XII — submeter previamente os contratos, convênios, termos de parceria e
minutas para o Parecer do procurador jurídico.
§ 10 — O Presidente será substituído, em suas faltas, licenças e
impedimentos, pelo Vice-Presidente.
§ 20 — Para fins de obtenção de financiamento referido no inciso VII deste
artigo, serão exigidas as aprovações da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração por. no mínimo, dois terços dos votos.

Art. 36 — Compete ao Vice-Presidente:
I — substituir o presidente em suas faltas, licenças e impedimentos;
II — exercer funções e atribuições supletivas que lhe forem confiadas.
Parágrafo único — Em caso de renúncia, destituição ou morte do Presidente, o
Vice-Presidente assumirá a Presidência até o fim do mandato, valendo para todos os
efeito, inclQpondente do tompo do exeruici0 como o cumprimento oe um mandato.
Art. 37 — Compete ao 10 Diretor Secretário.
I — secretariar as Assembleias Gerais, as reuniões da Diretoria Executiva e a
do Conselho de Administração, redigindo suas atas em livro próprio;

II — superintender o funcionamento de todos os serviços de secretaria
divulgar as notícias das atividades da Apae;
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Ill — exercer atribuições supletivas que he forem confiadas;
IV — entregar aos membros da Diretoria Executiva, na primeira reunião do
mandato, cópia do Estatuto da Apae;
V — disponibilizar aos associados, na Secretaria, o acesso e a leitura do
Estatuto da Apae;
VI — exercer a presidência da Apae no caso de impedimento temporário, não
superior a 06 meses, do Presidente e do Vice-Presidente.

Art. 38 — Compete ao 2° Diretor Secretário:
I — substituir o 10 Diretor Secretário em suas faltas, licenças e impedimentos:
II assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
III — exercer atribuições supletivas que lhe forem confiadas.

Art. 39 — Compete ao 10 Diretor Financeiro:
I — elaborar a previsão orçamentária, semestralmente, e submetê-la à
aprovação da Diretoria Executiva;
II — conservar sob sua guarda e responsabilidade os documentos relativos ao
departamento financeiro;
Ill — assinar cheques, contratos de empréstimo bancário e/ou ordens de
pagamento conjuntamente com o Presidente ou com seu substituto estatutário, para
pagamento das obrigações financeiras da Apae;
IV — promover e dirigir a arrecadação da receita social, depositá-la e aplicá-la
de acordo com decisão da Diretoria Executive;
V — fazer pagamentos nos limites ou pela forma estabelecida por decisão da
Diretoria Executiva;
VI — manter em dia a escrituração da receita e da despesa da Apse, e
contabilizá-la sob a responsabilidade de um contador habilitado;
VII — apresentar à Diretoria Executiva os balancetes mensais, o relatório anual
sobre a situação financeira e a prestação de contas, que deverão ser encaminhados
ao Conselho Fiscal para exame e parecer, fornecendo a esses órgãos as informações
complementares que lhe forem solicitadas.
VIII — O Diretor Financeiro poderá utilizar-se do assessoramento de um
Contador ou de um Técnico em Contabilidade, de um funcionário da Apae ou de um
prestador de serviços para o exercício dessas atribuições.

Art. 40— Compete ao 2° Diretor Financeiro:
— substituir o 10 Diretor Financeiro em suas faltas, licenças e impedimenta
II — assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
Ill — exercer as atribuições supietivas que lhe forem confiadas.
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Art. 41 — Compete ao Diretor de Património:
1— supervisionar, zelar e inventariar o patrimônio da Apae;
II — ter sob sua guarda e responsabilidade os bens patrimoniais da Apae:
HI — providenciar a escrituração do material permanente da Apae, mantendo
essa documentação em ordem e em dia.
Parágrafo único — O Diretor de Patrimônio poderá contar com o apoio de
profissional especializado.

Art. 42 — Compete ao Diretor Social, de acordo com a orientação da Diretoria
Executiva:
I — organizar as atividades sociais,
II — elaborar o programa de solenidades;
Ill — realizar eventos sociais com a finalidade de promover a instituição;
IV — promover eventos com a finalidade de arrecadar fundos, após a aprovação
da Diretoria Executiva.

Seção VIII
Da Autogestão e da Autodefensoría
Art. 43 — O Programa Nacional de autogestão e autodefensoria tem como
finalidade contribuir para o desenvolvimento da autonomia da pessoa corn deficiência
intelectual e múltipla frente à sua realidade, ampliando sua possibilidade de atuar
influenciando o cotidiano de sua família, da comunidade e da sociedade em geral.
Parágrafo Único — O Programa Nacional de autogestão e autodefensoria cria
espaço institucional para a inserção dos autodefensores na estrutura do movimento,
assegurando a participação efetiva da pessoa com deficiência, preferencialmente
intelectual e multiple, nas Apaes, Federação das Apaes dos Estados e Federação
Nacional das Apaes.

Art. 44 — Os autodefensores serão eleitos nos fóruns de autodefensores em
Assembleia Geral Ordinária, a cada 3 (três) anos, convocada especialmente para este
fim, permitindo-se uma reeleição consecutiva.
§ 10 — A autodefensoria será composta de 4 (quatro) membros, sendo dois
efetivos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, e dois suplentes, um do
sexo masculino e outro do sexo feminino.
§ 20 — Poderão ser eleitos autodefensores as pessoas com deficiência
intelectual e múltipla que estejam matriculadas e que sejam frequentes nos programas
de atendimento da Apae.
Art, 45 — Compete aos autodefensores:
I — defender os interesses da pessoa corn deficiência intelectual e múltipla,
sugerindo ações que aperfeiçoem o seu atendimento e a sua participação em todos o
segmentos da sociedade;
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II — participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho
Administração, opinando e votando sobre assuntos de interesse da pessoa com
deficiência intelectual e/ou múltipla;
III — participar dos eventos promovidos e organizados pelo movimento
Apaeano;
IV — votar e ser votado para os cargos da autodefensoria.

Seção IX
Do Conselho Consultivo

Art. 46 — O Conselho Consultivo será constituído pelos ex-Presidentes da
Apae.
§ 1° — Somente poderão integrar o Conselho Consultivo os ex-Presidentes que
tenham concluído o mandato sem interrupção motivada por: renúncia, destituição,
afastamento por denúncia
§ 20 — Ocorrendo a eleição de membro do Conselho Consultivo para compor
qualquer órgão da Apae, a vaga do ex-Presidente no Conselho Consultivo será
mantida, exceto para o cargo de Presidente da Apae.

Art. 47 — A Assembleia Geral verificará se o ex-Presidente preenche os
requisitos, e proclamará a investidura do Conselheiro Consultivo no exercício da
função.

Art. 48 — As decisões do Conselho Consultivo são meramente opinativas, não
tendo força executiva senão quando acolhidas pelo Conselho de Administração.

Art. 49 — Compete ao Conselho Consultivo:
I — atuar como órgão moderador na solução de eventuais conflitos que venham
a ocorrer no Movimento Apaeano no município;
11— esclarecer, quando solicitado e for possível, fatos e práticas controvertidos
ou obscuros da história do Movimento Apaeano, com o fim de dar suporte à filosofia
do mesmo;
III — zelar pela unidade orgânica, filosófica e programática do Movimento
Apaeano:
IV — participar, mediante convite, dos eventos realizados pela Apae.

CAPITULO IV
Da ProculfãCIOriti Jurídio

Art. 50 — A Procuradoria Jurídica, órgão de assessoramento superior, só
poderá ser exercida por pessoa de reconhecida idoneidade e saber jurídico, inscrita n
Ordem dos Advogados do Brasil.
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Art. 51 — O Procurador Jurídico e o Procurador Adjunto serão investidos nos
respectivos cargos ou deles destituídos por indicação do Presidente da Apae, após
aprovação do Conselho de Administração.
Parágrafo único — O Procurador Adjunto tem a atribuição de substituir o
Procurador Jurídico nas faltas, licenças ou impedimentos deste.

Art. 52 — O Procurador Jurídico terá assento à mesa nas reuniões da Diretoria
Executiva e do Conselho de Administração, e opinará sobre a juridicidade e a
legitimidade de qualquer matéria discutida, exceto se na mesma concorrer interesse
pessoal.

Art. 53 — Não constitui falta funcional a manifestação contrária do Procurador
Jurídico sobre matéria de sua competência.

Art. 54 — Compete ao Procurador Juridico:
I — atuar na defesa dos direitos das pessoas com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla;
II — defender os interesses da Apae, em juízo ou fora dele, mediante expresso
mandato do Presidente ou de seu substituto legal;
Ill — elaborar, examiner e visar minutes de contratos e convênios;
IV — emitir parecer sobre matéria de interesse geral da Apae, pronunciando-se,
ao final de cada assunto, nas reuniões de Diretoria, sobre a legalidade das
proposições e a observância deste Estatuto e do Regimento Interno;
V — representar juridicamente a entidade junto a repartições públicas e
privadas;
VI — pesquisar, compiler e sugerir legislação pertinente à pessoa com
deficiência. preferencialmente intelectual e multiple;
VII — manter intercâmbio jurídico e dar interpretação final sobre matéria
controvertida;
VIII — dirigir os serviços da Procuradoria da Apae.

CAPÍTULO V
Das Receitas, do Patrimônio e das Prestações de Contas
Art. 55 — As receitas da Apae, necessaries à sua manutenção, serão
Go1ltitulehtt3 pol.
I—

contribuições de associados e de terceiros:

II — legados:
Ill — produção e venda de serviços;
IV — subvenções e auxílios que venha a receber do Poder Público;
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V — doações de qualquer natureza;
VI — quaisquer proventos e auxílios recebidos:

"

VII — produto liquido de promoções de beneficência;
VIII — rendas de emprego de capital ou patrimônio que possua ou venha a
possuir:
IX — auxílio ou recursos provenientes de convênio de entidades públicas e
privadas.
Parágrafo único — As rendas, recursos e eventual resultado operacional serão
aplicados integralmente na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos
institucionais, no território nacional.
Art. 56 — O patrimônio da Apae será constituído de bens móveis, imóveis,
veiculas e direitos, que possui e vier a adquirir.
Parágrafo único — No caso de dissolução ou extinção, mudança de finalidade
ou cessação de suas atividades, o eventual patrimônio líquido remanescente será
destinado a uma entidade congênere, ou a uma entidade pública com sede e atividade
no País preferencialmente com o mesmo objetivo estatutário e que atenda os
requisitos da Lei 13019/14.

CAPÍTULO VI
Das Eleições

Art. 57 — De três em três anos, serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária
os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal.
§ 1' — A eleição será realizada por votação secrete, sendo permitida por
aclamação, quando se tratar de chapa única.
§ 2° — Em caso de empate, considerar-se-á eleita a chapa cujo candidato a
presidente seja associado, ininterruptamente, há mais tempo no quadro social da
Apae.
Art. 58 — A eleição da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal será precedida de edital de convocação, publicado no mínimo 30
(trinta) dias antes da Assembleia Geral Ordinária.
I — A inscrição de cada uma das chapas candidates deverá ocorrer na
Secretaria da Apse até 20 dias antes da data da eleição a ser realizada, dentre as
chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral.
II — Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que
rnatrícula
a freciuênCia repular há pelo menos 1 (um) ano nos
programas de atendimento da Apse, e os associados contribuintes, exigindo-se,
destes, serem associados da Apse há, no minimo, 1 (um) ano, estarem quites com
suas obrigações sociais e financeiras, e terem, preferencialmente, experiência diretiva,
C no Movimento Apaeano.
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Ill — São inelegíveis simultânea, sucessiva ou alternadamente para os cargosS;
de Presidente, Vice-presidente e Diretores Financeiros, para a Diretoria Executiva da
Apae: cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins até o 3° grau,
funcionários com vinculo direto ou indireto.
IV — Os candidatos a Presidente, Vice-Presidente e Diretores Financeíros
deverão apresentar, no ato da inscrição da chapa, cópias autenticadas ou originais
dos seguintes documentos:
a) carteira de identidade;
b) certidão de regularidade do CPF;
c) declaração de imposto de renda atual ou declaração de próprio punho dos
bens móveis e imóveis de sua propriedade:
d) certidões negativas civeis, criminais e eleitorais de âmbito Municipal,
Estadual e Federal:
e) ficha de filiação de associado da Apae;
f) declaração sob as penas da lei de não ser inelegível, nos termos do inciso III
deste artigo;
g) comprovante de residência dos candidatos no município sede da Apae;
h) termo de compromisso
V — É vedada a acumulação de cargos por membro do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da Apae.
VI — É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Executive.
no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com vinculo empregaticio direto
ou indireto.
Art 59 — O registro de chapas e os demais trabalhos da eleição serão
examinados e conduzidos pela Comissão Eleitoral instituída pela Apae por meio de
Resolução e regulados pelo Regimento Interno da mesma.

Art. 60 — A eleição será realizada, de três em três anos, no mês de novembro,
e a posse dos membros eleitos ocorrerá no 1° dia útil do mês de janeiro do ano
seguinte.
Parágrafo Único — Em caráter excepcional, se os membros eleitos não
puderem tomar posse no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano seguinte à
Assembleia de Eleição, o mandato da atual Diretoria poderá ser prorrogado até a
posse dos eleitos.

CAPÍTULO VII
Disposições Gerais
Art. 61 — Toda alteração do presente Estatuto dependerá de prévia aprovação
da proposta pela Federação Nacional das Apaes, devendo ser homologada pela
Assembleia Geral Extraordinána da Apae, convocada com, pelo menos, 30 (trinta) dia
de antecedência, na forma do artigo 24.
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Art. 62 — A extinção da Apae ou a alteração do nome somente poderão serl)
feitas se determinadas e aprovadas por deliberação ern Assembleia Extraordinária,
instalada com a presença de, no mínimo, dois terços dos associados em dia com as
obrigações sociais, cabendo à Apae remeter cópia da ata para a Federação das
Apaes do Estado.
§1° — Para fusão e transformação da Apae, deverá ser observado o que
determina a legislação específica em vigor.
§2° — É vedada a extinção da Apae, sua fusão ou transformação, quando
houver denúncia de irregularidade protocolada na Federação do Estado e/ou na
Federação Nacional das Apaes.

Art. 63 — A Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho
Fiscal das Apaes cujas Assembleias de Eleição tenham ocorrido em mês diverso do
estabelecido neste estatuto deverão tomar as providências cabíveis para ajustar o
período de mandato da Diretoria, reduzindo-o ou prorrogando-o, devendo ser
observado o menor período passivel para adequação do mandato.

Art. 64 — Os casos omissos no presente Estatuto serão decididos pela reunião
conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, com força estatutária
no que não colidir com este Estatuto, aplicando-se subsidiariamente o Código Civil.

Art. 65 — A partir do encaminhamento pela Federação Nacional das Apaes do
presente Estatuto para as Apaes, estas terão o prazo de até 120 (cento e vinte) dias
para homologação do mesmo pelas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias.

Art. 66 — O presente Estatuto entra em vigor a partir de sua aprovação pela
Assembleia Geral Extraordinária e respectivo registro, devendo a Diretoria Executiva
providenciar a sua divulgação.

Estância Velha, 23 de maio de 2015.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vide

À Assessoria Jurídica, considerando o Plano de Trabalho proposto
pela SEMEC à APAE - EV, visando o ATENDIMENTO ESCOLAR E
CONTRA TURNO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ÁREAS
DE PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA com uma contribuição anual
de R$ 780.036,00 (SETECENTOS E OITENTA MIL E TRINTA E
SEIS REAIS), bem como o parecer favorável da Secretaria Municipal
da Fazenda, solicito parecer jurídico quanto ao procedimento
visando ao projeto proposto.

Atenciosamente, em 28 de janeiro de 2022.

AGO FERREIRrARGAS
DEPAR MENTO LICIT ÇÕES E CONTRATOS

10/02/2022 10:58

Assunto:

Locamail MODELO DO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REVISÃO DA PARCEIRA

MODELO DO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REVISÃO DA
PARCEIRA

Para:

Contratos - Município de Estância Velha/RS <contratos@estanciavelha.rs.gov.br>
<estanciavelha@apaers.org.br>

Data

10/02/2022 11:00

De

• TERMO DE FOMENTO 001.2020 - APAE.doc (-235 KB)
Bom dia!
Segue em anexo a minuta do termo de colaboração para execução do plano de trabalho proposta pela SEMEC à
APAE, peço-lhes a gentileza de o revisarem, saliento que faltaria a confirmação da tesouraria quanto a data do
repasse financeiro pelo município.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204

https://webmail-seguro.com.briestanciavelha.rs.gov.br/?_task=mail&_safe=08,_uid=7212&_mbox=INBOX.enviadas&_action=pr1nt&_extwin=1
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11/02/2022 13:09

Locamail :: MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A APAE

Assunto:

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A APAE

De

Contratos - Município de Estância Velha/RS <contratos@estanciaveiha.rs.gov.br>

Para:

<cesar@cesarbaumgratz.com.br >

Data

11/02/2022 13:10

• TERMO DE COLABORAÇÃO - APAE.doc (-235 KB)
Buenas!
Segue em anexo a minuta do termo de fomento da APAE para parecer.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204

https://webmail-seguro.com.briestanciavelha.rs.gov.br/?_task=mail&_safe=08,_uid=7229&_mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1
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PARECER JURÍDICO

Solicitação de parecer jurídico frente ao plano de trabalho proposto
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) à APAE
— EV.
Vem para análise desta Assessoria Jurídica, por solicitação do Departamento de Licitações
e Contratos, a possibilidade de firmar parceria, por meio de termo de colaboração, com a
Associação de Pais e Amigos Excepcionais — APAE da cidade de Estância Velha.
De antemão, cumpre mencionar que a Lei Federal n.° 13.019/2014 regulamenta as
parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil e em seu art.
2, inciso VII conceitua o termo de colaboração, senão vejamos:
"Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se:
I--]
VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência
de recursos financeiros; (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)"

Igualmente, o Decreto n° 31/2017, que regulamenta, no âmbito da Administração
Pública Municipal. direta e indireta, o Regime Jurídico das Parcerias instituído pela Lei
Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, em seu art. 12° prevê:
"Art. 12. 0 TERMO DE COLABORAÇÃO deverá ser adotado pela
administração pública municipal, com vista à consecução de pianos de
trabalho de sua iniciativa, para a celebração de parcerias com organizações
da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros."

Quanto ao plano de trabalho, o art. 22 da Lei Federal n.° 13.019/2015 determina que este
deva conter:
"Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas
mediante termo de colaboração ou de fomento: (Redação dada pela Lei n°
13.204, de 2015)
I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas
a serem atingidas; (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)
II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem
executados; (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)
II-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das
atividades ou dos projetos abrangidos peia parceria; (InGlulUo peld Lei 1113.204, de 2015)
Ill - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das
metas a eles atreladas; (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)
IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas. (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)"

Outrossim, cumpre salientar que nos termos do artigo 30 e 32 da Lei n°. 13.019/2014 e do
art. 26 do Decreto n° 31/2017, o chamamento público é inexigível ou dispensável, em
caso de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, desde que
devidamente justificado.
LEI N° 13.019/2014:
"Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do
chamamento público:

[...1
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação,
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da
sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva
política. (Incluído pela Lei n° 13.204, de 2015)

[...]
Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de
chamamento público será justificada pelo administrador público. (Redação
dada pela Lei n° 13.204, de 2015)
§ 1° Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta
Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na
mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na
internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no
meio oficial de publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei
n°13.204, de 2015)
§ 2° Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco
dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo
administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo
protocolo. (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)
§ 3° Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou
a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e será
imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento
público, conforme o caso.
§ 4° A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o
disposto no art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta
Lei. (Incluído pela Lei n° 13.204, de 2015)"
DECRETO MUNICIPAL DE N° 31/2017:
"Art. 26. A administração pública municipal poderá dispensar a realização do
chamamento público:

[—I
IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, de
saude e de alb-

tenc.ii2 social, 'Jessie clue exccutadas por c.rganizaçõo_ da

sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva
política;"

Dessa maneira, importa mencionar que nas hipóteses previstas nos artigos dos diplomas
acima citados, a ausência de realização de chamamento público deverá ser justificada pelo
administrador público, o que foi atendido pela secretaria municipal proponente, tendo

juntado ao expediente administrativo a justificativa e a fundamentação, tanto quanto ao
interesse público que se visa atingir quanto no mérito da instituição escolhida.
Assim sendo, cumpre a administração pública atentar que, sob pena de nulidade do
ato de formalização de parceria, o procedimento de inexigibilidade deverá conter extrato
da justificativa de dispensa de chamamento público, o qual deverá ser publicado, na
mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na intemet, e
eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade
da administração pública.
Portanto, da análise da documentação, entende-se que não há motivos e nem vedações
legais para não firmar a pretendida parceria.
Por oportuno, cumpre mencionar que a prestação de contas e de metas da Parceria firmada
com a instituição pretendida, no exercício anterior, apesar de apresentada ainda não foram
apreciadas, o que não impede a celebração de novo termo. Contudo se por ventura as
contas de 2021 forem reprovadas, o novo termo de parceria deverá ser suspenso até o
saneamento das irregularidades eventualmente apuradas.
Deste modo, tendo o rito adotado pelo ente municipal atendido aos preceitos legais
aplicáveis a matéria explanada neste parecer, eis que tendo a devida justificativa da
secretaria proponente, tendo o plano de trabalho abordado todos os requisitos legais, tendo
a instituição parceira manifestado o interesse na execução do projeto lhe proposto, tendo a
Secretaria da Fazenda Municipal se manifestado favorável quanto a suficiência de recursos
para execução do projeto e que há a devida previsão nas leis orçamentária, estando a
Minuta do Termo de Colaboração em acordo com a legislação,
OPINAMOS FAVORAVELMENTE QUANTO A FORMALIZAÇÃO DO PRETENDIDO
TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA E A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTÂNCIA VELHA APAE VISANDO O ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
E/OU MÚLTIPLA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES NAS ÁREAS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA,
OBSERVADAS AS CONDIÇÕES NESTE CONSTANTE.

É o parecer.
Estância Velh 17 de fevereiro de 2022
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