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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 

 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019 

 

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE 

PARCERIA ESTABELECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL DENOMINADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 

GUARANÉSIA. 

 

1.   DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente termo de dispensa de Chamamento a cooperação 

mútua para realização de parceria, através de Termo de Fomento, de projetos que serão 

financiados com recursos que estejam depositados no FIA – Fundo da Infância e da Adolescência 

do Município de Guaranésia, para execução no exercício de 2019, de acordo com a disponibilidade 

financeira e orçamentária. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

 

A política da criança e do adolescente se baseia no artigo 227 da Constituição Federal de 

1988 e na Lei Federal 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir desses instrumentos 

e em conformidade com a Convenção sobre os Direitos da Criança aprovada no âmbito das Nações 

Unidas em 1989, crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos (e 

não mais como meros objetos de intervenção), respeitadas sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, a prevalência de seu interesse superior, a indivisibilidade de seus direitos e a sua 

prioridade absoluta nas políticas públicas. A proteção integral de crianças e adolescentes, bem como a 

atenção para o seu desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, afetivo, social e cultural devem ser 

garantidos, sendo de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade a sua promoção, proteção 

e defesa, colocando-os a salvo de ameaças e violações a quaisquer de seus direitos, além de garantir 

a devida averiguação e reparação decorrente de violações.  

O fundamento principal para a presente iniciativa é o inciso VI, do art. 30 da Lei 13.019 de 

31 de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204/2015, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1.867, 

de 27 de fevereiro de 2018: 
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“Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: 
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 nº 13.204, de 2015)” 
 

Comitante à Lei 8.069, de 1990. Alterada pela Lei 12.594 de 2012 e Lei 13.257 de 2016, art 

260. 

 

“Art. 260.  Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, 
sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes 
limites:                     (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012)        
I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real; e                   (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 
2012)      (Vide) 
II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na 
Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei no9.532, de 10 de 
dezembro de 1997.                 (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 
§ 1o-A.  Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos 
fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão 
consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional 
pela Primeira Infância.          (Redação dada dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 
§ 2o  Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente 
fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e 
demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob 
a forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à 
primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de 
calamidade.            (Redação dada dada pela Lei nº 13.257, de 2016)” 
 

A definição quanto à utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, em conformidade com o disposto no art. 7º deve competir única e exclusivamente aos 

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

A legislação federal e a regulamentação municipal possibilitaram à Administração Pública 

dispensar a realização de chamamento público com organizações e entidades de atendimento à 

Assistência Social vinculadas ao SUAS, sem fins lucrativos, que integrem a rede socioassistencial de 

proteção de quaisquer das complexidades estatuídas pela legislação. 

A Associação de Pais e Amigos de Guaranésia – APAE 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, de pessoas portadoras com deficiência e à construção 

de uma sociedade justa e solidária. É uma organização a Sociedade Civil que participa no processo de 

planejamento, organização, coordenação, execução dos serviços de proteção social às pessoas 

portadoras de deficiências articuladas com as diversas políticas públicas estaduais e nacionais, 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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promovendo a inclusão social e a cidadania da população em situação de vulnerabilidade social.  

Os serviços oferecidos pela APAE são essenciais e imprescindíveis aos portadores de necessidades 

especiais cuja capacidade de atendimento abrange toda a população que dela necessita, com relevo 

ao atendimento das determinações constitucionais que se refere à dignidade da pessoa humana, 

fundamentalmente o direito universal à saúde, assistência pública e proteção a estas pessoas.  

A Pessoa com deficiência tem necessidade de assistência e suporte especializado, devido às situações 

as quais a própria deficiência os coloca, tais como: violações dos direitos humanos, são mais 

dependentes economicamente, socialmente e emocionalmente e a falta de serviços e apoios 

adequados pode fazer com que, pessoas com deficiências se tornem extremamente dependentes de 

suas famílias, impedindo que ambas as partes se tornem economicamente ativas e socialmente 

incluídas. A família atendida na Instituição encontra-se em situação de vulnerabilidade social, devido à 

própria deficiência de um dos membros e por estarem expostas as situações violadoras de direitos, tais 

como: residentes em bairros periféricos com alto índice de violência e tráfico, violência doméstica, 

abuso sexual, rompimento e fragilização dos vínculos, alto grau de estresse do cuidador, desemprego 

ou subemprego, infraestrutura precária de moradia, famílias monoparentais em sua maioria chefiada 

por mulheres, baixa escolarização e renda familiar mensal precária.  

Considerando que o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é 

responsável por definir a forma de repasse do FIA; 

Considerando que constituem numa das principais diretrizes da política de atendimento 

infanto-juvenil, conforme art. 88, IV do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e sua utilização e 

repasse deve observar critérios definidos pelos conselhos, nos termos do Art. 260, §2º. 

Considerando que a gestão dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente está prevista também nas Resoluções 152 e 137 do CONANDA. Portanto, as normas da 

nova lei não podem se aplicar ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, já que 

passaria o controle ao Executivo, violando os princípios do ECA e a supremacia dos Conselhos como 

órgãos de controle da política de atendimento e gestores destes recursos específicos e 

Considerando que a entidade atua no município e é a única na execução da atividade de 

atendimento a crianças fora do turno escolar.  

Justificamos a celebração da parceria com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Guaranésia fundamentado no artigo 31 da Lei 13019/2014. 

A OSC possui Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, conforme o 

Inciso XI, do artigo 19, da Lei Federal nº 8.742/93 e encontra-se registrada no Conselho de 

Assistência Social do Município de Guaranésia sob o nº 001 e no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente sob o n° 002 conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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A Resolução nº 21, de 11/2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, 

estabeleceu os requisitos para celebração de parcerias entre o órgão gestor da Assistência Social 

e Entidades ou Organizações de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social. 

Logo, a presente dispensa da realização do chamamento público se justifica a partir 

da consideração de que as atividades realizadas são vinculadas a serviços assistenciais da 

Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal nº 8.742/1993, em 

conformidade com o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de 

Assistência Social, tipificado conforme Resolução CNAS 109/2009, Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais. 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

A entidade apresentou os seguintes documentos:  

I – Estatuto devidamente registrado em cartório de pessoas jurídicas ou documento 

equivalente que comprove que a organização da sociedade civil é regida por normas de 

organização interna que prevejam,  

II - Ata da eleição da diretoria atual da entidade, devidamente registrada;  

III - Comprovante de inscrição no CNPJ, com no mínimo, um ano de existência, com 

cadastro ativo.  

IV - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  

V - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas;  

VI - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos de Tributos e 

Contribuições Federais; 

 VII - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Estadual;  

VIII - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos municipais; 

                    IX - Comprovante de endereço;  

X - Cópia da matrícula do imóvel onde está a sede da entidade ou contrato de locação; 

XI - Documentos pessoais do representante legal; 

 XII - Documento que comprove o nº da conta corrente no Banco do Brasil ou CEF, 

específica para movimentação do recurso proveniente do presente termo de  

XIII – Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número 

do órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil de cada um deles;  

XIV – Declaração de organização contábil;  

XV – Declaração do cumprimento das metas;  

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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XVI – Declaração de acesso à informação; 

 XVII – Certidão Negativa de prestação de contas;  

XVIII – Declaração de acesso à informação; 

 XIX – Declaração de impedimentos à celebração de parceria; 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: 

 

Os recursos destinados ao custeamento do objeto dessa Parceria onerarão as seguintes 

dotações orçamentárias: 02.91.03.14.422.00011.2.087.33.50.43.00 

 

4. DA PUBLICAÇÃO E DO PRAZO DE RECURSO 

Consoante o §1º, do art. 32, da Lei Federal 13.019/2014, será publicado o extrato da 

justificativa, devidamente ratificado, a qual fundamenta a dispensa de Chamamento Público, com 

vista à celebração de parceria, para formalização direta do Termo de Fomento entre o Município 

de Guaranésia , cujo inteiro teor poderá ser consultado no site: www.prefguaranesia.mg.gov.br, 

ou diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico, setor de Convênios, situado 

na Praça Rui Barbosa, 40, Centro, Guaranésia, MG, ou ainda no mural fixado na sede da 

Prefeitura, nos termos do art. 95 da Lei Orgânica Municipal.  

Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta justificativa, 

para impugnação, nos termos do §2º, do art. 32, da Lei Nº 13.019/2014 e alterações posteriores. 

 

Guaranésia, 12 de julho de 2019. 

 

 

Ana Paula da Silva Morais  

 

 

Ana Luiza Ribeiro Dias 

 

 

 

Carolina Aparecida Ribeiro 

 

 

 

Rosângela Balbino Moriconi 
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TERMO DE FOMENTO  Nº 00__/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO  DE 

GUARANÉSIA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. 

 

 

O FUNDO MUNIICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, inscrito no 

CNPJ sob nº 06.210.126/0001-77, com sede na Rua Julio Tavares, 1.410, Centro, Guaranésia, Estado 

de Minas Gerais, por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

neste ato representada pelo senhor Secretário Paulo Marcos Teixeira, inscrito no CPF Nº 

000.256.136-00 e RG Nº M-6.805.439 SSPMG, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Entidade 

Centro Educativo e Social de Guaranésia, CNPJ  05.488.362/0001-97, neste ato representada pela 

Presidente Antonio de Carvalho, CPF Nº 121.069.096-91 e RG Nº MG 15.204.505 SSP MG, 

doravante denominada ENTIDADE, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se pela 

legislação competente, conforme disposto na Lei Complementar Nº 101/2000, nas correspondentes 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decreto 

Municipal Nº 1.867/2017 e mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A cooperação mútua para realização de parceria, através de Termo de Fomento, de 

projetos que serão financiados com recursos que estejam depositados no FIA – Fundo da Infância 

e da Adolescência do Município de Guaranésia, para execução no exercício de 2019, de acordo 

com a disponibilidade financeira e orçamentária. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 – São obrigações dos Partícipes: 

2.1.1. Caberá ao FMDCA por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente: 

2.1.1.1. Repassar os recursos necessários ao desenvolvimento do objeto da 

presente parceria nas datas definidas no cronograma financeiro especificado no presente Termo 

de Fomento; 

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria por meio do Gestor da 

Parceria adiante nomeado e da Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

2.1.1.3. Ao gestor caberá emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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parceria e o submeter à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará, 

independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela 

Organização da Sociedade Civil; 

2.1.1.4. Auxiliar de forma a sanar as dúvidas da Organização da Sociedade Civil em 

relação à prestação de contas; 

2.1.1.5. Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e 

dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento; 

2.1.1.6. Divulgar pela internet os meios de devolução dos repasses devido à aplicação 

irregular dos recursos envolvidos na parceria; 

2.1.1.7. Instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação 

de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria; 

2.1.2 Caberá à organização da sociedade civil: 

2.1.2.1. Permitir livre acesso dos membros da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, Gestor da Parceria, Controle Interno Municipal, dos Conselheiros Municipais e do 

Tribunal de Contas do Estado correspondentes aos processos, aos documentos, às informações 

referentes aos instrumentos de transferências objetos deste Termo, bem como aos locais de 

execução das atividades constantes no Plano de Trabalho; 

2.1.2.2. Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados de acordo com 

as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo Município; 

2.1.2.3. Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida 

pelos serviços assistenciais, sem discriminação de qualquer natureza; 

2.1.2.4. Manter escrituração contábil regular relativa aos recebimentos de recursos 

oriundos da presente colaboração e quanto às validades das certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativas exigidas no presente edital; 

2.1.2.5. Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento de 

acordo com os modelos de documentos que a Prefeitura passará à entidade; 

2.1.2.6. Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerçam suas ações, por meio de confecção de placas, todas as 

parcerias celebradas com o Poder Público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no 

parágrafo único, do art. 11 da Lei nº 13.019/2014; 

2.1.2.7. Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, 

observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014; 

2.1.2.8. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e 

financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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investimento e de pessoal; 

2.1.2.9. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no 

Termo de Fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração 

pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os 

ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

2.1.2.10. Apresentar prestação de contas que permitam ao Gestor da Parceria avaliar 

o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 

pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados 

esperados até o período de que trata a prestação de contas; 

2.1.2.11. Apresentar ao Gestor da Parceria, antes do repasse dos recursos, por meio 

de relatório circunstanciado, a prestação de contas prévia e 

2.1.2.12. Encaminhar a prestação de contas final da parceria até 30 dias após o 

encerramento da mesma; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1. O Município repassará o valor de R$ 21.496,87 (vinte e um mil, quatrocentos 

e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) a ser depositada na Agência Bancária 2096-

6, Conta nº 32.922-3 – do Banco DO BRASIL, conforme cronograma de desembolso abaixo 

especificado. 

3.2. Cronograma de Desembolso: 

Mês Data 

máxima 

para 

liberação 

Valor Mês Data 

máxima 

para 

liberação 

Valor 

Janeiro   Julho   

Fevereiro   Agosto 10/08/2019 R$ 21.496,87 

Março   Setembro   

Abril   Outubro   

Maio   Novembro   

Junho   Dezembro   

3.3. Os repasses poderão ser alterados de acordo com a disponibilidade financeira 

e orçamentária do Município, previamente acordado com a Entidade. 

3.4. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/


 
Extrato publicado e afixado no 
local de costume, no Quadro 

de Avisos desta Prefeitura 
___/____/____ 

_________________________ 
  

 
Publicado no site: 

www.prefguaranesia.mg.gov.br 
____/_____/____ 

_______________________ 

    

9  

 

dotação consignada no orçamento vigente: 02.91.03.14.422.0011.2.087.33.50.43.00 Ficha 702. 

3.5. A parcela do recurso transferida no âmbito da parceria será liberada em estrita 

conformidade com o cronograma de desembolso aprovado e depositadas na conta específica 

indicada pela ENTIDADE, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento 

das impropriedades: 

3.5.1. Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não 

justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios 

fundamentais da administração pública nas contratações e demais atos praticados na execução 

da parceria ou o inadimplemento da ENTIDADE com relação a  outras cláusulas básicas; 

3.5.2. Quando a ENTIDADE deixar de adotar medidas saneadoras apontadas pelo 

Gestor da Parceria ou pelos órgãos de controle interno ou externo; 

3.5.3. Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício 

financeiro seguinte ao da presente dispensa, a previsão dos créditos necessários para garantir a 

execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes. 

3.5.4. No caso de cancelamento de restos a pagar, o MUNICÍPIO autorizará que a 

ENTIDADE reduza os quantitativos previstos no Plano de Trabalho, até a etapa que apresente 

funcionalidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO GESTOR DA PARCERIA 

Fica designada como Gestora da Parceria ora firmada a servidora Aparecida Donizetti 

Ferreira de Oliveira, matrícula 1963, brasileira, casada, portador do RG nº MG13.992.854 / MG. e do 

CPF nº 051.552.226-06, residente e domiciliado à Rua Jorge José João, 06, Centro, Guaranésia / MG 

devidamente nomeada por meio da Portaria nº _366,  de 21 de setembro de 2018, com as seguintes 

obrigações: 

4.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução das parcerias; 

4.1.2. Avaliar o andamento e concluir se objeto da parceria foi executado conforme 

pactuado; 

4.1.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final com 

base no relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual deverá conter: 

4.1.3.1. A descrição sumária das atividades e metas estabelecidas no Plano de 

Trabalho; 

4.1.3.2. Análise das atividades realizadas, no cumprimento das metas e do 

impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 

indicativos estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
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4.1.3.3. Os valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores 

comprovadamente utilizados; 

4.1.3.3. Quando for o caso, os valores pagos em espécie, os custos indiretos, os 

remanejamentos efetuados, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras, 

e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos; 

4.1.3.4. Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito 

da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 

decorrência dessas auditorias; 

4.1.3.5. Informar ao Prefeito Municipal a existência de fatos que comprometam ou 

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na 

gestão dos recursos, bem como as providências adotada ou que serão adotadas para sanar os 

problemas detectados. 

4.1.3.6. Cumprir e fazer cumprir as demais determinações contidas na Lei Federal nº 

13.019/2014 e no Decreto Municipal 1.867/2017. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

O Monitoramento e a Avaliação do objeto da presente parceria serão realizados pela 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada para esta finalidade por meio da Portaria nº 343 

de 23 de agosto de 2018, a qual se incumbirá dos procedimentos do acompanhamento das parcerias 

celebradas, em caráter preventivo e saneador, para apoiar a boa e regular gestão das parcerias por 

meio de análise de documentos, pesquisa de satisfação e visitas in loco, ficando a mesma obrigada 

a: 

5.1. Emitir relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 

5.2. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do objeto e 

os resultados alcançados durante a execução do presente Termo de FOMENTO, o qual, sem prejuízo 

de outros elementos, deverá conter: 

5.2.1.  Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

5.2.2. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 

benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores 

estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;  

5.2.3. Valores efetivamente transferidos pela administração pública;  

5.2.4. Os valores pagos a título de custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as sobras 

de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras e eventuais valores devolvidos aos cofres 

públicos; 
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5.2.5. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 

organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das 

metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de FOMENTO;  

5.2.6. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles, interno e externo, no âmbito 

da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 

dessas auditorias; 

5.3. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 

administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à 

população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 

execução das metas ou atividades pactuadas: 

5.3.1. Retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, 

qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

5.3.2. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de 

trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na 

prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a 

administração assumiu essas responsabilidades. 

 

CLÁUSULA SEXTA – MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DO 

RECURSO 

6.1. O FMDCA transferirá os recursos em favor do Centro Educativo e Social de 

Guaranésia, conforme Cláusula Terceira, em conta bancária específica vinculada a este Termo; 

sendo a apresentada: BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2096-6, CONTA BANCÁRIA 32.922-3. 

6.2. É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não 

utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for 

igual ou superior a um mês ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de 

mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista 

para prazos menores.  

6.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, 

estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos 

transferidos. 

6.4. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas 

e ficarão retidas nos seguintes casos: 

6.4.1. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 

anteriormente recebida; 
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6.4.2. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 

inadimplemento da organização da sociedade civil em relação as obrigações estabelecidas no 

Termo de Fomento; 

6.4.3. Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar, sem justificativa 

suficiente, as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de 

controle interno ou externo; 

6.4.4. Em caso de não apresentação da prestação de contas parcial e final. 

6.4.6. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 

realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena 

de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 

competente da administração pública. 

6.5. 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 de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

6.6. Estando comprovada a impossibilidade física de pagamento mediante 

transferência eletrônica, poderá admitir a realização de pagamento através de emissão de 

cheques de titularidade da OSC, através de justificativa a ser emitida para o setor de prestação de 

contas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A entidade prestará contas da utilização dos recursos financeiros repassados por força 

deste Termo de Fomento, respeitando as instruções da Lei 13.019/2014. 

7.1. A prestação de contas deverá ser apresentada, impreterivelmente nas seguintes 

(s) data (s) abaixo especificada (s) 

 

Descrição Prazo Máximo 

para entrega 

Prazo Máximo para 

análise 

Prestação de contas final 31/07/2019 31/08/2020 

 

7.2. Caso a (s) data (s) recaia (m) em feriado municipal ou em ponto facultativo nas 

repartições públicas, a prestação de contas deverá ser entregue no dia útil imediatamente 

posterior. 
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7.3. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá 

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

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

realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados. Esta prestação 

deverá ser encaminhada 30 (trinta) após o encerramento da vigência da celebração de parceria. 

7.4. A prestação de contas deve ser entregue e consistir dos seguintes documentos: 

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

assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento 

do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do 

cronograma acordado; 

7.4.2. Na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano 

de trabalho, relatório de execução financeira, assinado pelo seu representante legal, com a 

descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas, assim como notas e comprovantes 

fiscais, incluindo recibos, emitidos em nome da organização da sociedade civil; 

7.4.3. Extrato bancário da conta específica vinculada à execução da parceria, se 

necessário acompanhado de relatório sintético de conciliação bancária com indicação de 

despesas e receitas; 

7.4.4. Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando 

houver, no caso de prestação de contas final; 

7.4.5. Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros 

suportes, quando couber; 

7.4.6. Deverão ser apresentados junto com as despesas, no mínimo 03 cotações de 

preços de cada gasto efetuado, bem como as notas fiscais respectivas. 

7.4.7 Relatório de monitoramento conforme modelo disponibilizado. 

7.5. A Administração Pública Municipal considerará ainda em sua análise os 

seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver: 

7.5.1. Relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 

7.5.2. Relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo gestor, 

homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, sobre a  conformidade do 

cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração 

ou de fomento. 

7.5.3. Tendo em vista que as contas foram aprovadas com ressalvas a reincindência 

nas falhas apontadas ou incidência em outras falhas gerarará a não aprovação de contas da 

prestente parceria 
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

Em caso de uso irregular ou indevido dos recursos repassados, a ENTIDADE será 

notificada a sanar as irregularidades ou restituir, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores atualizados, a 

partir da data de recebimento, pelo Fator de Atualização Monetária do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES 

A ENTIDADE deverá executar o objeto constante do plano de trabalho em anexo ao 

presente Termo de Fomento com estrita observância das cláusulas pactuadas, sendo vedado: 

9.1 Realizar despesas a título de taxa bancárias, administração, de gerência ou 

similar referente à parceria celebrada; 

9.2 Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja 

previamente aprovada a adequação do plano de trabalho pela administração pública; 

9.3 Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da 

estabelecida no plano de trabalho; 

9.4 Realizar despesas em data anterior à vigência da parceria; 

9.6 Efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo se expressamente 

autorizado pela autoridade competente da administração pública; 

9.7. Transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou 

quaisquer entidades congêneres; 

9.8. Realizar despesas com: 

9.8.1 Multas, juros ou correções monetárias, inclusive referentes a 

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

9.8.2 Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao 

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

constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; 

9.8.3. Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que 

não esteja ligado diretamente com a execução do objeto; 

9.8.4. Obra (construção, ampliação, conclusão, adaptação e reforma); 

9.8.5. Aquisição de equipamentos e 

9.8.6. Contratação de despesas com auditoria externa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/


 
Extrato publicado e afixado no 
local de costume, no Quadro 

de Avisos desta Prefeitura 
___/____/____ 

_________________________ 
  

 
Publicado no site: 

www.prefguaranesia.mg.gov.br 
____/_____/____ 

_______________________ 

    

15  

 

10.1. O presente Termo de Fomento terá vigência até 31/07/2019, contados a partir 

de sua publicação, podendo ser prorrogado até o limite de 12 (doze) meses, desde que: 

10.1.1. Manifestado interesse das partes; 

10.1.2. Formalizado em termo competente; 

10.1.3. Aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

O presente Termo de Fomento será rescindido de pleno direito independentemente de 

interpretação judicial ou extrajudicial, em caso de infringência de quaisquer cláusulas ou condições, 

ou, de acordo com a manifestação de uma das partes dessa intenção comunicada por escrito no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

12.1. A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura 

de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias em relação à data de término de sua vigência. 

12.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com 

alteração da natureza do objeto, a menos que haja interesse público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS 

SANÇÕES 

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com as 

normas da Lei nº 13.019/2014 e da legislação específica, a Administração Pública poderá, 

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

13.1.1. Advertência; 

13.1.2 Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

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

sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

13.1.3. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 

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

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

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da 

sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base na cláusula 13.1.2. 
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13.1.4. As sanções estabelecidas nas cláusulas 13.1.2 e 13.1.3 são de competência 

exclusiva de Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de dez dias da abertura de vista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DENÚNCIA 

Quando da denúncia, rescisão ou extinção da colaboração, caberá a Entidade apresentar 

ao Município, no prazo de dez dias, documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 

assumidas até aquela data, bem como devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive 

dos provenientes das aplicações financeiras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 

15.1. A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem 

em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento,  fica condicionada 

à publicação do respectivo órgão de imprensa oficial, a qual deverá ser providenciada pela 

administração pública no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da respectiva assinatura. 

15.2. A publicação do presente Termo de Fomento será de responsabilidade e 

correrá à conta de dotação própria da Prefeitura, feita conforme disposto no artigo 95 da Lei 

Orgânica do Município de Guaranésia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

16. Acordam os Participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 

16.1. As comunicações relativas a este Termo de Fomento serão remetidas por 

documentos protocolizados, sendo que correspondências enviadas pelo Correio ou e- mail apenas 

serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento; 

16.2. As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como 

quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas 

somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1 As partes elegem o Foro da Comarca Guaranésia/M.G., para dirimir as questões 

pendentes, oriundas na execução do presente Termo de Fomento. 

17.2 E, por estarem justas e avençadas, firmam as partes o presente Termo em 3 

(três) vias de igual teor e forma para um só efeito de direito, na presença de duas testemunhas. 
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Guaranésia, ___ de __________ de 2019. 

 

 

Paulo Marcos Teixeira 
Secretária de Cultura, 

Esporte e Turismo 

Antonio de Carvalho 
Presidente 

 

Ciente, 

 
 
 

Laércio Cintra Nogueira 
Prefeito 

Flávia Scardazzi Porto Cardoso 
Procuradora e Corregedora Geral 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: Nome: 

CPF CPF: 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/


18 

 

 

                       

CMDCA 
 

Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 
 

 
PLANO DE 
TRABALHO 

 
TERMO DE FOMENTO 

 

1 – Identificação do Proponente 
 

Nome:  Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Guaranésia 

CNPJ:   

Endereço/Sede 
 

Rua:  Ângelo Panissa, 80 
 

Bairro:  
 

Pássaro da Ilha 

Telefone 
 

(35) 3555-2203 

Município: 
 

Guaranésia 

Cep: 
 

 37.810.000 
 

Registro CMAS 
02 

Registro CMDCA 
01 

Banco:  
Banco do 
Brasil 

Agência:  
2096-6 

Conta: 
32.922-3 

Nome do Responsável Legal: 

Antônio de Carvalho 
Cargo:  

Presidente 
Data Vencimento Mandato:  
31/12/2019 

 

2 - Caracterização da Proposta:  
 

 

2.1 - Programa / Título:  
 

Atividades Interativas. 
 
 

2.2 – Fundamentação Legal ECA 
Lei: 8.069 – 13/7/90 
Artigo 71 Constituição Brasileira 
Artigo 227, diz que: é Dever da 
família, da sociedade e Estado 
assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta 
prioridade, o lazer, a 
profissionalização, a cultura, a 
dignidade, o respeito, a liberdade e 
a convivência familiar e 
comunitária. 
 

 

Tipo de Atendimento 
 
Crianças e adolescentes 
com deficiência 
intelectual e ou múltipla. 

 

Período de Execução: 
 
Até julho / 2020 

  

2.3 - Objetivo Geral: 

 Promover ações sociais integradas com as famílias nas áreas de educação, saúde, 

cultura, recreação e lazer para que haja uma melhoria no vínculo familiar e comunitária diminuindo 

os níveis de exclusão.  
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2.4 – Objetivos Específicos:  
 

 Oportunizar as crianças e adolescentes possibilidades de usufruir de momentos de lazer 

em ambiente natural diverso para o desenvolvimento integral de forma prazerosa. 

 Possibilitar uma convivência familiar e comunitária mais harmoniosa melhorando o vínculo 

familiar e elevando o nível de socialização da criança e adolescente com a comunidade. 

  Incentivar os jovens e crianças com deficiência, a prática da equoterapia, danças 

contemporâneas e outras atividades artísticas, culturais e de lazer como estratégias para 

alcançar uma melhor qualidade de vida favorecendo a inclusão social. 

 Estreitar laços familiares através de momentos de lazer e experiências lúdicas direcionadas 

às familílias.  

 Fortalecer as famílias  

 

 
2.5 – Justificativa: 

 

O presente projeto tem por princípio o avanço do processo de inclusão da PCD na 

sociedade, tendo em vista que toda pessoa, independente de suas condições biopsicossociais, 

deve ser respeitada e reconhecida como cidadão de direitos.  

As atividades propostas serão de fundamental importância para o alcance dos objetivos 

desse projeto considerando que a interação com pares e a socialização provocam uma modificação 

de comportamento importante nos indivíduos envolvidos, como resultado do contato, da 

comunicação e da troca que se estabelece entre eles beneficiando as crianças e adolescentes com 

deficiência, suas famílias e a própria sociedade que se coloca mais aberta e receptiva às 

diferenças.  

Este projeto também promoverá o fortalecimento de vínculos familiares, uma vez que as 

atividades desenvolvidas  possibilita o estreitamento dos laços entre pais e filhos. 

Importante trabalhar o fortalecimento da família visto que esta é parte fundamental no 

processo de inclusão. Muitas vezes  a família se encontra fragilizada devido as inúmeras 

dificuldades enfrentadas, de forma isolada, no dia a dia.  

Através de uma integralidade de ações desenvolvidas com as crianças e adolescentes e 

suas famílias, com carater de colaboração, solidariedade, responsabilidade e autonomia este 

projeto incitará o empoderamento das mesmas para que sejam as precussoras no avanço da 

inclusão.  
 

2.6 - Metas: 
 

 Atender crianças e adolescentes usuárias da instituição APAE de acordo com suas 
limitações e habilidades. 

 

Fases de Execução 
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Metas Etapa/Fas
e 

Especificação Duração 

1ª. Preencher com diversas 
atividades: equoterapia, 
dança contemporânea, 
atividades artísticas, 
culturais e de lazer a 
carência de atividades de 
cunho social para os 
usuários da instituição. 
 
 
 
2º Fortalecer o vínculo 
familiar e comunitário 
através da vivência 
prazerosa em ambiente fora 
do contexto familiar.  
 

1ª 
 
 
 
 
 

2º 
 
 

3º  
 

4º 

Apresentação do projeto para a 
família, com o objetivo de 
estreitar as relações familiares 
incentivando a participação e 
acompanhamento dos usuários 
nas atividades a serem 
desenvolvidas.  
 
 

Cronograma com definição dos 
horários de cada atividade.  
 
Execução das propostas 
elencadas. 
 
Avaliação e monitoramento  

Julho / 2019 à 
Julho 2020 

 

2.7 – Descrição das Etapas ou Fases de Execução/previsão de início e fim da execução do 
objeto: 
 

Etapas ou Fases de Execução Tempo de Execução 

 

 Equoterapia;  

 Contratação de oficineiro; 

 Aquisição de materiais interativos de 

estimulação global (física, visual, auditiva e 

cognitiva); 

● Realização de excursões e passeios que 

incluem aluguel, lanche, transporte, etc; 

● Eventos artísticos e culturais que incluem 

decoração, som, lanches, etc; 

● Instrumentos e uniformes para fanfarra; 

● Uniformes para passeios; 

● Aquisição de materiais para atividades de 

estimulação global do usuário (física, visual, 

auditiva, cognitiva); 

● Atividades de recreação e lazer. 
 

 
Julho 2019 à Julho 2020 

 

Conclusão prevista:   27/05/2020. 
 
 

2.8 – Planilha Orçamentária de Custos: 

CONCEDENTE 
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I
tem  

Especificação do material e serviço U
Unid. 

Q
Quant. 

Custos em R$  

U
Unitário  

Total 

 
0

1 

 
 
 

 
U

Unid. 

 
1

2 

 
M

eses 

 
R$ 21.496,87 

TOTAL CONCEDENTE: R$ 21.496,87 

PROPONENTE 

I
tem 

Especificação do material e 
serviço 

U
Unid. 

Q
Quant. 

Custos em R$ 

U
Unitário 

Total 

  
 
 

   R$ 0,00 

VALOR PROPONENTE R$ 0,00 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
 

 
R$ 21.496,87 

 

3 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 
 

DATA CONCEDENTE PROPONENTE 
 

10/08/2019 
 

 

R$ 21.496,87 
 

R$ 0,00 

 
TOTAL 

 
R$ 21.496,87 

 
R$ 0,00 

 

 
3.1 – PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS: 
 

 
Dotação Orçamentária: 02.91.03.14.422.0011.2.087.33.50.43.00 – Ficha 702 
 
 

2.7 - Declaração:  
 
Na qualidade de representante legal da proponente, declaro, para fins de prova junto a 

SMDS – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para efeitos e sob as penas da lei, que 
inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Município de Guaranésia, 
com o Estado de Minas Gerais ou qualquer outro órgão ou orçamentos do Município, na forma deste 
Plano de Trabalho. 

Pede deferimento.                                                                                                           
______________________________ 

Guaranésia, 10 de maio de 2019.                                             APAE de Guaranésia 
                                                                                                                               
 
Proponente 
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Venho submeter à apreciação de Vossas Senhorias o presente Plano de Trabalho, 
tendo em vista a captação de recursos financeiros junto à pessoas físicas e jurídicas, para 
financiamento de Plano de Trabalho através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de 
Guaranésia – FIA. 

 
 
 

                                                  
___________________________________________________ 

                             Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaranésia 
                Antônio de Carvalho  -   Presidente 

     RG:    MG-15.204.505 
      CPF:     121.069.096-91 

 

 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

Conforme análise do Plano de Trabalho emitido pelo Centro Educativo e Social de 

Guaranésia referente a celebração de um termo de fomento cujo objeto a cooperação mútua 

para realização de parceria, através de Termo de Fomento, de projetos que serão 

financiados com recursos que estejam depositados no FIA – Fundo da Infância e da 

Adolescência do Município de Guaranésia, para execução no exercício de 2019, de 

acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária, verificou-se que o Plano de 

Trabalho atendeu ao disposto no art. 22 da Lei 13.019/2014. 

  
Aprovação da Comissão de Seleção nomeada pela Portaria 340/2018 

 
 

Guaranésia, 12 de julho de 2019. 

 

 
 
 

Carolina Aparecida Ribeiro  

 
 
 

Ana Luiza Ribeiro Dias 
 
 
 
 

Ana Paula da Silva Morais 

 
 
 
 

Rosângela Balbino Moriconi 
 

 

 


