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RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA (Art. 14, § 1º) - ANEXO V 

(Redação do anexo I dada pela Portaria N.TC-0362/2016 – DOTC-e de 12.07.2016)  

 

 

1- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS: 

 

1.a) identificação da unidade jurisdicionada, incluindo CNPJ, endereço, telefones e endereço 

eletrônico 

Identificação da unidade jurisdicionada:  Prefeitura Municipal de Formosa do Sul 

CNPJ formosa@formosa.sc.gov.br 

Endereço Avenida Getulio Vargas, 580 - Centro 

Telefones 49 3343-0043 

Endereço eletrônico https://www.formosa.sc.gov.br/ 

 

 

1.b) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes: 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA 

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEIS 2019 

Gabinete do Prefeito 
 
Ademar André Szczepanski 

Secretaria de Administração, Finanças e 

Planejamento 

 
Vilsa Maria Coriletti 

Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e 

Turismo 

 
Marinês Aparecida Bagio Moresco 

Secretaria de Saúde e Assistência Social 
 
Reginaldo Sedenir de Miranda 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
 
Vinícius Nolasco 

Secretaria de Transporte e Obras e Serviços 

Públicos 

 
Altemir Bianchetti 

Assessoria de Imprensa 
 
Ana Claudia Tasca 

 

http://www.pmcordi.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1622
http://www.pmcordi.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/2393
http://www.pmcordi.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/2391
http://www.pmcordi.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/2393
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2 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE:  

a) Relacionar os programas de governo sob a responsabilidade da unidade 

jurisdicionada, especificando:  

a.1) a identificação do programa 

Código Descrição 
Dotação 

Atualizada 

Despesa 

Empenhada 

    

02 GABINETE DO PREFEITO 876.500,00 823.361,88 

02.01 GABINETE DO PREFEITO 716.500,00 699.043,15 

04.121.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 586.500,00 583.340,31 

13.392.0002.2.033 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO 130.000,00 105.702,84 

02.02 CONTROLE INTERNO 160.000,00 134.318,73 

04.124.0002.2.003 CONTROLE INTERNO 160.000,00 134.318,73 

03 SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJ 2.067.398,80 1.876.210,66 

03.01.0 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 1.807.393,80 1.630.527,80 

    

    

    

04.122.0003.1.003 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. 

P/ADMINISTRAÇÃO 
14.003,00 13.910,54 

04.122.0003.1.016 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES 267.881,80 252.394,20 

04.122.0003.1.023 CAPELA MORTUÁRIA 1,00 0,00 

04.122.0003.2.004 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO 
1.504.000,00 1.359.569,33 

04.122.0003.2.038 CEMITÉRIO MUNICIPAL 15.000,00 4.653,73 

04.182.0003.2.032 DEFESA CIVIL 6.508,00 0,00 

28.846.0003.0.001 PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS 2,00 0,00 

28.846.0003.0.003 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 2,00 0,00 
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28.846.0003.0.004 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1,00 0,00 

99.999.0003.2.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 

03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE 260.000,00 245.682,86 

04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTADORIA 260.000,00 245.682,86 

04 SECRET. DE EDUC. CULT.ESPORTE E TURISMO 3.961.061,03 3.334.556,30 

04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 3.559.061,03 2.998.648,43 

    

12.306.0004.2.006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FUNDAMENTAL 55.911,03 40.304,79 

12.306.0004.2.039 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/INFANTIL 54.758,01 47.297,19 

12.361.0005.1.011 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E 

EQUIPAMENTOS/EDUCAÇÃO 
28.684,11 3.500,00 

    

12.361.0005.2.007 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUDAMENTAL 2.065.771,35 1.707.849,47 

12.361.0005.2.008 TRANSPORTE ESCOLAR 579.983,55 486.570,46 

12.365.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 636.350,98 578.081,72 

12.362.0005.2.017 ENSINO MÉDIO 2,00 0,00 

12.364.0005.2.018 ENSINO SUPERIOR 80.000,00 77.440,0 

12.367.0005.2.019 EDUCAÇÃO ESPECIAL 57.600,00 57.600,00 

    

04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 170.000,00 138.883,19 

13.392.0006.2.010 
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 

CULTURAIS/MUSEULOGICA 
170.000,00 138.883,19 

04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 220.000,00 194.969,13 

27.812.0016.2.011 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR 220.000,00 194.969,13 

04.04 DEPARTAMENTO DE TURISMO 12.000,00 2.055,55 

23.695.0006.2.036 AÇOES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 12.000,00 2.055,55 

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 987.323,30 723.746,48 

05.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 987.323,30 723.746,48 

08.244.0007.2.013 PROGRAMA DE ASSIT. SOCIAL GERAL - PBF/PBI 586.909,52 465,239,16 

08.244.0007.2.034 
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 

222.213,78 126.852,56 
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DE VINCULOS 

08.244.0007.2.035 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 108.200,00 78.936,61 

05.03 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 30.000,00 18.658,72 

08.243.0007.2.014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 30.000,00 18.658,72 

05.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 40.000,00 34.059,43 

08.241.0007.2.040 MANUTENÇÃO DA POLITICA DO IDOSO 40.000,00 34.059,43 

06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.557.103,44 2.336.971,39 

06.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 2.518.964,00 2.300.460,43 

20.606.0008.1.009 AQUISIÇÃO DE MÁQ./VEÍCULOS/EQUIP./AGRIC. 994.9864,00 825.470,00 

20.606.0008.2.015 
MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRET. DA 

AGRICULTURA 
1.574.000,00 1.474.900,43 

06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 38.139,44 36.510,96 

18.541.0009.2.016 RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 38.139,44 36.510,96 

07 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. PÚBL 3.512.805,75 3.056.414,53 

07.01 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
1.956.444,98 1.643.595,58 

16.482.0013.1.004 HABITAÇÃO 21.190,46 12.598,60 

22.661.0014.1.005 PROMOÇÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL 1254.000,00 108.989,55 

15.451.0010.1.007 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 986.475,76 824.870,00 

17.512.0010.1.020 SANEAMENTO BÁSICO 21.601,00 20.627,93 

15.451.0010.1.024 
CONSTRUÇÃO PRAÇA BAIRO ALBERTO 

MENEGUETTI 
  

15.452.0010.2.020 
TRÁFEGO URBANO, SEGURANÇA E ILUMIN. 

PÚBLICA. 
432.660,00 410.472,62 

15.452.0010.2.021 RUAS, PRAÇAS E TERMINAL RODOVIARIO. 140.200,00 104.654,15 

15.452.0010.2.022 SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO 150.000,00 138.252,00 

15.452.0010.2.037 
CONVENIO TRANSITO/POLICIA CIVIL/MILITAR E 

BOMBEIRO 
78.596,86 23.130,73 

07.02 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 1.556.360,77 1.412.818,95 

26.782.0011.1.008 AQUISIÇÃO DE MAQ./VEICULOS/EQUIP./TRANSP. 91.626,00 51.556,00 

26.782.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 1.484.737,77 1.361.262,95 
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a.2) a comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas, em valores 

nominais e relativos, justificando as ações não realizadas ou realizadas parcialmente 

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício 

financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020. 

a.3) contingenciamento de despesas no exercício (limitação de empenho - art. 9º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão 

orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados;  

Não houve contingenciamento de despesas no exercício, pelo controle entre receitas e despesas 

mantido para garantir o equilíbrio das contas públicas, por fonte de recurso, inclusive com superávit 

orçamentário e financeiro. 

a.4) informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos por 

insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros 

Não ocorreram passivos por insuficiência de créditos ou recursos. 

a.5) as razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não 

processados por mais de um exercício financeiro. 

Não permaneceu restos a pagar de outros exercícios, os inscritos, são do próprio exercício 

financeiro e possuem cobertura financeira tão logo sejam liquidados no exercício de 2020 serão 

pagos. 

3 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA: 

3.a) quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, 

servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, 

contratados por tempo determinado (art. 37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, 

discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem 

como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês. 

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício 

financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020. 

3.b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade 

jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de 

trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês;  

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício 

financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020. 

3.c) demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes 

públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e 

de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da 
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Previdência Social, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de 

pagamento, mês a mês 

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício 

financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020. 

3.d) discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de 

conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a 

qualquer outro título 

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício 

financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020. 

 

4 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, 

TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, 

DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS 

BENEFICIÁRIOS.  

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV)  

  
Exercício: 2018  

Entidade Beneficiada 
Espécie de Transferência 

(Subvenção, Auxílio, 
Contribuição) 

Formalização (Convênio, 
Termo de Parceria, Termo de 

Cooperação etc.) 

Valor Anual 
Transferido  (Pago) 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
MUNICÍPIOS CONTRIBUIÇÃO  R$ 7.655,00 

SAGA – INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL   R$ 12.420,00 

FEDERAÇÃO CATARINENCE DOS 
MUNICÍPIOS CONTRIBUIÇÃO  R$ 13.272,00 

AMOSC – ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICIPIOS DO OESTE DE 
SANTA CATARINA 

  R$ 107.905,000 

INSTITUTO, EDUCACIONAL, 
SOCIAL E AMBIENTAL   R$ 61.099,00 

Total     R$ 202.351,00 

 

5 - INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

5.a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e 

contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de 

dispensas e inexigibilidades de licitação  

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício 

financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020. 

5.b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993. 
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Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício 

financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020. 

 

6 - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE 

INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO: 

Não houveram notificações formais no ano de 2019 

7 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES 

NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA 

SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS) 

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício 

financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020. 

 

8 - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE 

JURISDICIONADA (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE 

FIRMARAM TERMO DE PARCERIA) 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação para o Desenvolvimento Habitacional 
Sustentável de Santa Catarina - ADEHASC 

CNPJ 78.486.875/0001-32 

Atuação da entidade Regularizações Fundiárias  

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 001/2018  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Dispensa de Chamamento Público 01/2019 

Objeto Formalizar Cooperação, sem envolver a 
transferência de recursos financeiros, para 
implementar e desenvolver a regularização fundiária 
em Formosa do Sul - SC 

Unidade jurisdicionada parceira APAE Quilombo 

Período vigência Início e fim 19/03/2019  e por tempo indeterminado 

Valor R$ Sem Transferência de Recursos 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

 Sem Transferência de Recursos 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 
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Entidade Associação para o Desenvolvimento 

Habitacional Sustentável de Santa Catarina - 
ADEHASC 

CNPJ 78.486.875/0001-32 

Demonstrativo dos indicadores pactuados com a 
entidade parceira (nome de identificação do 
indicador, fórmula de cálculo, unidade de 
medida, periodicidade de 
medição; 

O município possui 3 áreas a serem 
regularizadas, sendo que 01 delas está 
processo avançado de regularização, 01 área 
está na fase inicial e a 3º área deverá ser 
iniciada à medida em que a 1º áreas estiver 
concluída 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta de 
exercícios anteriores; 

A meta de atendimento especializado na 
regularização vem sendo cumprida em etapas  

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos e 
em que medida. 

O objeto da Parceria está sendo atendido, 
considerando que a parceria está por tempo 
indeterminado. 

 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE 

CNPJ 72.393.747/0001-68 

Atuação da entidade Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla nas áreas de saúde, educação e assistência. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 002/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Dispensa de Chamamento Público 02/2019 

Objeto Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla, nas áreas de saúde, educação e 
assistência. 

Unidade jurisdicionada parceira APAE Quilombo 

Período vigência Início e fim 19/03/2019 a 31/12/2019 

Valor R$ R$ 57.600,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

 Foram repassadas 10 (dez) parcelas no valor de R$ 5.760,00 cada no período de marco a dezembro 

de 2019. 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
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- APAE 

CNPJ 72.393.747/0001-68 

Demonstrativo dos indicadores pactuados com a 
entidade parceira (nome de identificação do 
indicador, fórmula de cálculo, unidade de 
medida, periodicidade de 
medição; 

Foram atendidos 24 alunos durante o período da 
parceria. 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta de 
exercícios anteriores; 

A meta de atendimento especializado 
pedagógico e atendimentos especializados com 
cuidados diários a todos os portadores de 
necessidades especiais residentes no município 
de Formosa do Sul foram integralmente 
cumpridas. 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos e 
em que medida. 

O objeto da Parceria foi integralmente atendido. 

 

 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação Atlética Veteranos de Formosa do 
Sul 

CNPJ 00.176.116/0001-86 

Atuação da entidade Atividades de lazer, futebol. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 003/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 01/2019 

Objeto Melhorias para os Sócios e demais frequentadores 

Unidade jurisdicionada parceira Associação Atlética Veteranos de Formosa do Sul 

Período vigência Início e fim 01/12/2019 a  31/01/2020 

Valor R$ R$ 10.000,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 10.000,00 em parcela única em 27/12/2019 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação Atlética Veteranos de Formosa do 
Sul 

CNPJ 00.176.116/0001-86 

Demonstrativo dos indicadores pactuados com a 
entidade parceira (nome de identificação do 
indicador, fórmula de cálculo, unidade de 

Melhorias para os Sócios e demais 
frequentadores conforme plano de trabalho. 
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medida, periodicidade de 
medição; 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta de 
exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos e 
em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir 
da Prestação de Contas da Entidade. 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Segalin 

CNPJ 11.032.146/0001-35 

Atuação da entidade Atividades de lazer, futebol. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 004/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 02/2019 

Objeto Melhorias no ambiente e fácil acesso para todos 

Unidade jurisdicionada parceira Associação Esportiva e Recreativa Segalin 

Período vigência Início e fim 01/12/2019 a  31/01/2020 

Valor R$ R$ 10.000,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 10.000,00 em parcela única em 27/12/2019 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Segalin 

CNPJ 11.032.146/0001-35 

Demonstrativo dos indicadores pactuados com a 
entidade parceira (nome de identificação do 
indicador, fórmula de cálculo, unidade de 
medida, periodicidade de 
medição; 

Melhorias no ambiente e fácil acesso para todos 
conforme plano de trabalho. 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta de 
exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos e 
em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir 
da Prestação de Contas da Entidade. 
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a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Onze Garotos 

CNPJ 78.494.911/0001-00 

Atuação da entidade Atividades de lazer, futebol. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 005/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 03/2019 

Objeto Promover Eventos Esportivos 

Unidade jurisdicionada parceira Associação Esportiva e Recreativa Onze Garotos 

Período vigência Início e fim 01/12/2019 a  31/01/2020 

Valor R$ R$ 10.000,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 10.000,00 em parcela única em 27/12/2019 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Onze 
Garotos 

CNPJ 78.494.911/0001-00 

Demonstrativo dos indicadores pactuados com a 
entidade parceira (nome de identificação do 
indicador, fórmula de cálculo, unidade de 
medida, periodicidade de 
medição; 

Promover Eventos Esportivos conforme plano de 
trabalho. 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta de 
exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos e 
em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir 
da Prestação de Contas da Entidade. 

 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Centro de Tradições Gaúchas Trançado de 
Guapo 

CNPJ 00.176.117/0001-20 

Atuação da entidade Entretenimento com atividades culturais 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 
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b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 006/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 04/2019 

Objeto Promover Eventos e proporcionar o bem estar as 
pessoas que frequentam os eventos 

Unidade jurisdicionada parceira Centro de Tradições Gaúchas Trançado de Guapo 

Período vigência Início e fim 03/02/2020 a  03/09/2020 

Valor R$ R$ 100.000,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 100.000,00 em parcela única em 27/12/2019 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Centro de Tradições Gaúchas Trançado de 
Guapo 

CNPJ 00.176.117/0001-20 

Demonstrativo dos indicadores pactuados com a 
entidade parceira (nome de identificação do 
indicador, fórmula de cálculo, unidade de 
medida, periodicidade de 
medição; 

Promover Eventos e proporcionar o bem estar 
as pessoas que frequentam os eventos 
conforme plano de trabalho. 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta de 
exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos e 
em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir 
da Prestação de Contas da Entidade. 

 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa São Cristóvão 
de Tope da Serra 

CNPJ 02.601.931/0001-70 

Atuação da entidade Atividades de lazer, futebol. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 007/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 05/2019 

Objeto Aquisição de cepo eletrônico para atividades de lazer 
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Unidade jurisdicionada parceira Associação Esportiva e Recreativa São Cristóvão de 

Tope da Serra 

Período vigência Início e fim 01/12/2019 a  31/01/2020 

Valor R$ R$ 10.000,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 10.000,00 em parcela única em 27/12/2019 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa São 
Cristóvão de Tope da Serra 

CNPJ 02.601.931/0001-70 

Demonstrativo dos indicadores pactuados com a 
entidade parceira (nome de identificação do 
indicador, fórmula de cálculo, unidade de 
medida, periodicidade de 
medição; 

Aquisição de cepo eletrônico para atividades de 
lazer conforme plano de trabalho. 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta de 
exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos e 
em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir 
da Prestação de Contas da Entidade. 

 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Beneficiente 
Sucupira 

CNPJ 78.505.823/0001-66 

Atuação da entidade Atividades de lazer, futebol. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 008/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 06/2019 

Objeto Reformar o piso do pavilhão afim de proporcionar 
maior segurança e conforto para as pessoas que 
participarem das promoções e eventos da 
comunidade. 

Unidade jurisdicionada parceira Associação Esportiva e Recreativa Beneficiente 
Sucupira 

Período vigência Início e fim 01/12/2019 a  31/01/2020 

Valor R$ R$ 10.000,00 
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c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 10.000,00 em parcela única em 27/12/2019 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Beneficiente 
Sucupira 

CNPJ 78.505.823/0001-66 

Demonstrativo dos indicadores pactuados com a 
entidade parceira (nome de identificação do 
indicador, fórmula de cálculo, unidade de 
medida, periodicidade de 
medição; 

Reformar o piso do pavilhão afim de 
proporcionar maior segurança e conforto para as 
pessoas que participarem das promoções e 
eventos da comunidade, conforme plano de 
trabalho. 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta de 
exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos e 
em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir 
da Prestação de Contas da Entidade. 

 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Barão do 
Triunfo 

CNPJ 78.505.641/0001-95 

Atuação da entidade Atividades de lazer, futebol. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 009/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 07/2019 

Objeto Melhorias no espaço para ter mais conforto e 
segurança. 

Unidade jurisdicionada parceira Associação Esportiva e Recreativa Barão do Triunfo 

Período vigência Início e fim 01/12/2019 a  31/01/2020 

Valor R$ R$ 10.000,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 10.000,00 em parcela única em 27/12/2019 
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d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Barão do 
Triunfo 

CNPJ 78.505.641/0001-95 

Demonstrativo dos indicadores pactuados 
com a entidade parceira (nome de 
identificação do indicador, fórmula de cálculo, 
unidade de medida, periodicidade de 
medição; 

Melhorias no espaço para ter mais conforto e 
segurança., conforme plano de trabalho. 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta 
de exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos 
e em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir da 
Prestação de Contas da Entidade. 

 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Nova Aratiba 

CNPJ 01.883.589/0001-86 

Atuação da entidade Atividades de lazer, futebol. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 0010/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 08/2019 

Objeto Ampliação do espaço 

Unidade jurisdicionada parceira Associação Esportiva e Recreativa Nova Aratiba 

Período vigência Início e fim 01/12/2019 a  31/01/2020 

Valor R$ R$ 10.000,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 10.000,00 em parcela única em 27/12/2019 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Nova Aratiba 

CNPJ 01.883.589/0001-86 

Demonstrativo dos indicadores pactuados 
com a entidade parceira (nome de 
identificação do indicador, fórmula de cálculo, 
unidade de medida, periodicidade de 
medição; 

Ampliação do espaço, conforme plano de trabalho. 
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Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta 
de exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos 
e em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir da 
Prestação de Contas da Entidade. 

 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação dos Servidores de Formosa do Sul 

CNPJ 72.467.418/0001-14 

Atuação da entidade Atividades de lazer, futebol. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 0011/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 09/2019 

Objeto Fechamento com paredes em alvenaria, Construção 
de depósitos para materiais e colocação de piso 
usinado 

Unidade jurisdicionada parceira Associação dos Servidores de Formosa do Sul 

Período vigência Início e fim 01/12/2019 a  31/01/2020 

Valor R$ R$ 10.000,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 10.000,00 em parcela única em 27/12/2019 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação dos Servidores de Formosa do Sul 

CNPJ 72.467.418/0001-14 

Demonstrativo dos indicadores pactuados 
com a entidade parceira (nome de 
identificação do indicador, fórmula de cálculo, 
unidade de medida, periodicidade de 
medição; 

Fechamento com paredes em alvenaria, 
Construção de depósitos para materiais e 
colocação de piso usinado, conforme plano de 
trabalho. 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta 
de exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos 
e em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir da 
Prestação de Contas da Entidade. 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL 

 
 

 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Independente 

CNPJ 78.494.507/0001-36 

Atuação da entidade Atividades de lazer, futebol. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 0012/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 10/2019 

Objeto Ampliar espaço e proporcionar maior conforto aos 
associados e visitantes 

Unidade jurisdicionada parceira Associação Esportiva e Recreativa Independente 

Período vigência Início e fim 01/12/2019 a  31/01/2020 

Valor R$ R$ 10.000,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 10.000,00 em parcela única em 27/12/2019 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Independente 

CNPJ 78.494.507/0001-36 

Demonstrativo dos indicadores pactuados 
com a entidade parceira (nome de 
identificação do indicador, fórmula de cálculo, 
unidade de medida, periodicidade de 
medição; 

Ampliar espaço e proporcionar maior conforto aos 
associados e visitantes, conforme plano de 
trabalho. 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta 
de exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos 
e em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir da 
Prestação de Contas da Entidade. 

 

 

 

a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício: 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Palmeira de 
Linha Serra Alta 

CNPJ 83.830.364/0001-26 
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Atuação da entidade Atividades de lazer, futebol. 

Regulamento da contratação de obras e serviços Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 4.392/18 e 
Decreto Municipal 4.393/2018 

 

b) Informações termo de parceria: 

Nº e data da celebração: 0013/2019  data:19/02/2019 

Forma de escolha da unidade parceira Inexigibilidade de Chamamento Público 11/2019 

Objeto Melhorias nas atividades Esportivas 

Unidade jurisdicionada parceira Associação Esportiva e Recreativa Palmeira de Linha 
Serra Alta 

Período vigência Início e fim 01/12/2019 a  31/01/2020 

Valor R$ R$ 10.000,00 

 

c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores 

mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ); 

 

Repassado R$ 10.000,00 em parcela única em 27/12/2019 

 

d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria: 

 

Entidade Associação Esportiva e Recreativa Palmeira de 
Linha Serra Alta 

CNPJ 83.830.364/0001-26 

Demonstrativo dos indicadores pactuados 
com a entidade parceira (nome de 
identificação do indicador, fórmula de cálculo, 
unidade de medida, periodicidade de 
medição; 

Melhorias nas atividades Esportivas, conforme 
plano de trabalho. 

Aferição dos resultados do indicador (meta do 
exercício (pactuada, realizada, percentual de 
realização); percentual de realização da meta 
de exercícios anteriores; 

A meta será aferida a partir da Prestação de 
Contas da entidade 

Análise dos indicadores definidos no termo de 
parceria, demonstrando se os objetivos 
estabelecidos com a parceira foram atingidos 
e em que medida. 

O objeto da Parceria será comprovado a partir da 
Prestação de Contas da Entidade. 

 

 

Formosa do Sul, 28 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 

Rudimar Conte 

Prefeito Municipal 


		2020-02-28T23:35:21-0400
	RUDIMAR CONTE:53351983972




