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TERMO DE COLABORAçAO N2 01/18 QUE ENTIRE SI CELEBRAM 0 MUNIC1PIO DE
PINDORAMA E A AssoclAcAo BENEFICENTE DE PINDORAMA - ABP

o

MUNIC1PIO DE PINDORAMA, pessoa juridica de direito piiblico, inscrita no CNPJ sob n 2
45.122.942/0001-80, corn sede na Rua Engenheiro Balduino, n 2 200 - Centro, doravante
denominada ADMINISTRAçAO PUBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pela
ExcelentIssima Prefeita, SO Maria Inês Bertino Miyada, e a ASSOCIAçAO BENEFICENTE
DE PIN DORAMA - ABP, inscrita no CNPJ sob nQ. 51.843.969/0001-65, corn sede na Rua
Guarani, nQ 40, doravante denominada ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL, representada
pelo Sr2 Nelson Francisco Hernandes, representante legal da organizacão da sociedade
civil, seguido da respectiva qualificacão), resolvem celebrar o presente terrno de
coIaboraço, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n 9 101, de 04 de rnaio de
2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçarnentárias e Lei Orçarnentária Anual, na
Lei n 2 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo de parceria nQ 01/2018 processo de inexigibilidade n 2 01/2018 e rnediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - 0 presente termo de colaboracão, decorrente do processo de parceria n 9 01/2018 inexigibilidade n 2 01/2018, tern por objeto fornecer apoio da administração püblica
municipal para execução de servicos em prol de pessoas em situação de exclusão nos
pianos sociais, politico, econômico, cultural e religioso, sensibilizando a população a
praticar a solidariedade e a caridade realizando e apoiando acôes que visem educar para a
justiça e cidadania de modo a propiciar condiçöes de vida digna para os idosos que
necessitam de acolhirnento, conforrne detaihado no Piano de Trabalho, ANEXO I.
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva
Lei de Diretrizes Orçarnentárias.
1.3 - E vedada a execucão de atividades que tenham por objeto, envolvarn ou incluam,
direta ou indiretarnente:
- delegação das funcöes de regulação, de fiscalização, do exercIcio do poder de policia ou
de outras atividades exclusivas do MunicIpio;
II - prestacão de servicos ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo
do Municipio.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS 0BRIGAcOEs
2.1 - São obrigaçöes dos PartIcipes:
I - DA ADMINISTRAçAO PUBLICA MUNICIPAL:
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a) fornecer manuals especIficos de prestacão de contas as organizaçöes da sociedade civil
por ocasio da ceIebraço das parcerias, informando previamente e publicando em meios
oficlais de comunicaço as referidas organizacöes eventuais alteraçöes no seu conteüdo;
b) emitir relatório técnico de monitorarnento e avaiiaço da parceria e o submeter a
comisso de monitorarnento e avaiiaço designada, que o homoIogará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentaco da prestaco de contas devida
pela organizaco da sociedade civil;
c) realizar, nas parcerias com vigência superior a urn ano, pesquisa de satisfação corn os
beneficiários do piano de trabaiho e utilizar os resultados como subsIdio na avaiiaçào da
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bern como na reorientação
e no ajuste das metas e atividades definidas;
d) liberar os recursos par meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma
de desembolso, que guardará consonância corn as metas, fases ou etapas de execução do
objeto do terrno de colaboraco;
e) promover a monitorarnento e a avaiiaco do cumprimento do objeto da parceria;
f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente pcibiico ou ser lotado em outro
órgäo ou entidade, o administrador pübIico devera designar novo gestor, assumindo,
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigacôes do gestor, corn as respectivas
responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de Iiberaço de recursos;
h) manter, em seu sItlo oficial na Internet, a reiaçào das parcerias celebradas e dos
respectivos pianos de trabaiho, ate cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
I) divuigar pela Internet os meios de representacào sobre a aplicacào irregular dos recursos
envoividos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constataço de
evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.
ii - DA ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) manter escrituraço contbiI regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por rneio deste termo de coiaboraço;
c) divuigar na Internet e em locals visIveis de suas sedes socials e dos estabelecimentos em
que exerça suas açOes todas as parcerias celebradas corn o poder pübiico, contendo, no
minimo, as informacöes requeridas no parágrafo ünico do art. 11 da Lei n2 13.019/2014;
d) manter e rnovirnentar os recursos na conta bancária especifica, observado o disposto no
art. 51 da Lei n2 13.019/2014;
e) dar livre acesso dos servidores dos órgâos ou das entidades ptiblicas repassadoras dos
recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos,
as informaçöes referentes aos instrumentos de transferências
regulamentados pela Lei n2 13.019, de 2014, bern coma aos locals de execuço do objeto;
1) responder exciusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custelo, de investimento e de
pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamerito dos encargos trabalhistas, previdenciários, .
fiscais e comercials relacionados a execuco do objeto previsto no termo de coIaboraço,
não implicando responsabilidade soiidária ou subsidiária da administração pibiica a
inadirnpiência da organizaco da sociedade civil em reiação ao referido pagamento, os
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os danos decorrentes de restrico a sua

execuço;
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede,
consulta ao extrato deste termo de colaboração, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade e o detaihamento da apiicaço dos recursos.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - 0 montante total de recursos a serem empregados na execuço do objeto do
presente Termo de CoIaboraco é de R$ 275.068,40 (duzentos e setenta e cinco mil e
sessenta e oito reais e quarenta centavos).
3.2 - A ADMINISTRAçA0 PUBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente
termo de coIaboraço, recursos no valor de R$ 275.068,40 (duzentos e setenta e cinco mu
e sessenta e oito reais e quarenta centavos), correndo a despesa a conta da dotaço
orçament6ria: 02.10.0824100122.020-3.3.50.43
Fonte 1: Tesouro - R$ 155.000,00
Fonte 2: Transferência e Convênios Estaduais - R$ 57.600,00
Fonte 3: Transferência e Convênios Federais - R$ 62.468,40
3.2.1. 0 repasse de que trata este Termo de Colaboraço será repassado em 08 (oito)
parcelas, mensais e sucessivas.

CLAUSULA QUARTA - DA TRANSFERENCIA E APLICAçA0 DOS RECURSOS
4.1 - A ADMINISTRAçAO PUBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da
ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no
piano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita a identificaçâo do beneficiário
final e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária especIfica vinculada a este
instrumento.
4.2 - E obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboraço, enquanto no
utilizados, em caderneta de poupança de instituiçao financeira oficial, se a previsäo do seu
uso for igual ou superior a urn mês; ou em fundo de aplicacào financeira de curto prazo, ou
operaço de rnercado aberto lastreada em tItuIo da dIvida püblica federal, quando sua
utiiizaco estiver prevista para prazos menores.
4.3 - Os rendirnentos das apiicaçOes financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no
objeto do termo de colaboração ou da transferência, estando sujeitos as mesmas
condiçOes de prestacão de contas exigidos para os recursos transferidos.
4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria nâo sero liberadas e
ficaro retidas nos seguintes casos:
I - quando houver evidências de irregularidade na apiicacão de parcela anteriormente
recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicaçao dos recursos ou o inadimplemento
da organizaço da sociedade civil em relação a obrigaçOes estabelecidas no terrno de
colaboração;
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Ill- quando a organizaço da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administraçâo pblica ou pelos órgãos de controle
interno ou externo.
Por ocasio da conclusâo, dentThcia, resciso ou extinçào da parceria, os saldos
4.7
financeiros remanescentes, inclusive as provenientes das receitas obtidas das aplicacöes
financeiras realizadas, serâo devolvidos a administraco pciblica no prazo improrrogável
de trinta dias, sob pena de irnediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente da administracào püblica.
-

CLAUSULA QUINTA DA EXECUcA0 DAS DESPESAS
-

5.1 - 0 presente termo de colaboracâo deverá ser executado fielmente pelos partIcipes, de
acordo corn as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecuço total ou parcial.
.

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de
nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAçAO DA
SOCIEDADE CIVIL, para:
- realizacào de despesas a tItulo de taxa de administraçào, de gerência ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de
emergência;
III realizaçáo de despesas em data anterior ou posterior a sua vigência;
IV realizaço de despesas corn taxas bancárias, corn multas, juros ou correção monetária,
inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V realização de despesas corn publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou
de orientacào social, das quais no constem nomes, sImbolos ou imagens que caracterizem
promoço pessoal de autoridades ou servidores püblicos; e
VI repasses coma contribuiçöes, auxIlios ou subvençöes as instituiçöes privadas corn fins
I u crativos;
VII - pagar, a qualquer tItulo, servidor ou empregado püblico corn recursos vinculados a
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei especIfica e na lei de diretrizes orçamenthrias.
-

-

-

-

CLAUSUt.A SEXTA DA VIGENCIA
-

6.1 - 0 presente Termo de CoIaboraco vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao da
publicação de seu extrato na imprensa oficial ate 31 de dezembro de 2018, conforme prazo
previsto no anexo Piano de Trabalho para a consecução de seu objeto.
6.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL
devidamente justificada e forrnulada, no mInimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e
após a cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas
prorrogaçöes do prazo de vigência do presente Termo de Colaboraçào.
6.3 Caso haja atraso na Iiberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAcAO PUBLICA
MUNICIPAL promoverá a prorrogaço do prazo de vigência do presente termo de
colaboração, independentemente de proposta da ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL,
limitado o prazo de prorrogaço ao exato perIodo do atraso verificado.
-•

Q-)

•

2:

Piiidorarria

ATTO(
PAO MW4CIPAL NTONO
REnqnhlrna'dthno ZW —CEN.1 58 uX

ow; 40P) 45:A2z942)m1 -80

6.4 - Toda e quaiquer prorrogaço, inclusive a referida no item anterior, deverá ser
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partIcipes antes do término da
vigência do Termo de Colaboracào ou da Ciitima dilaço de prazo, sendo expressamente
vedada a ceiebraço de termo aditivo corn atribuição de vigência ou efeitos financeiros
retroativos.

CLAUSULA SETIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
FlscALlzAcAo.
7.1 - 0 relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n. 2 13.019/2014, sern prejuIzo de
outros elementos, deverá conter:
I - descrico sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do irnpacto do benefIcio
social obtido ern razão da execução do objeto ate o perlodo, corn base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no piano de trabalho;
Ill - valores efetivarnente transferidos pela adrninistraço püblica;
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organizaco
da sociedade civil na prestaço de contas, quando no for comprovado o alcance das
metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboraço;
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no ârnbito
da fiscalizaço preventiva, bern corno de suas conclusôes e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.
7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exciusiva da organização da sociedade civil, a
administraço pibiica poderá, exciusivarnente para assegurar o atendimento de serviços
essenciais a populaçâo, por ato próprio e independentemente de autorizacão judicial, a fim
de realizar ou manter a execução das rnetas ou atividades pactuadas:
- retornar os bens püblicos em poder da organizaçào da sociedade civil parceira, quaiquer
que tenha sido a rnodalidade ou tItulo que concedeu direitos de uso de tais bens;
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no piano de
trabaiho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestaço de contas o que foi executado pela organizaçao da sociedade
civil ate o momento em que a administraço assumiu essas responsabilidades.

CLAUSULA OITAVA - DA PREsTAcA0 DE CONTAS
8.1 - A prestaço de contas apresentada pela organ ização da sociedade civil, deverá conter
elernentos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
objeto foi executado conforme pactuado, corn a descrição pormenorizada das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das rnetas e dos resultados esperados, ate o
perIodo de que trata a prestaço de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes
informaçOes e documentos:
- extrato da conta bancária especIfica;
II - notas e cornprovantes fiscais, inclusive recibos, corn data do documento, valor, dados
da organização da sociedade civil e nürnero do instrurnento da parceria;
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III - comprovante do recoihimento do saldo da conta bancária especIfica, quando houver;
IV - material comprobatOrio do cumprimento do objeto em fotos, videos ou outros
su portes;
V - reiaço de bens adquiridos, prod uzidos ou construidos, quando for o caso; e
VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso;
VII - apresentaco de declaracoes e demonstrativos conforme exigidos pelos Orgos de
fiscalizaco, tanto interno como externo, em especial aqueles que integram a Instrução n
02/2016 do TCESP.

8.1.1. Seräo glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justificativa suficiente.
8.1.2. A organizaço da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicaco dos
recursos recebidos no prazo de ate noventa dias a partir do término da vigência da parceria
ou no final de cada exercIcio, se a duração da parceria exceder um ano.
8.2 - A prestaco de contas relativa a execuco do termo de coIaboraço dar-se-á mediante
a análise dos documentos previstos no piano de trabalho, bern como dos seguintes
relatórios:
- relatório de execuço do objeto, elaborado pela organizaco da sociedade civil,
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o
comparativo de metas propostas corn os resultados alcançados;
II - relatório de execuço financeira do termo de colaboraçào, corn a descricão das
despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vincuIaço corn a execução do objeto, na
hipótese de descurnprimento de metas e resultados estabelecidos no piano de trabalho.
8.3 - A Administraco püblica MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes
relatórios elaborados internamente, quando houver:
- relatório da visita técnica in loco realizada durante a execuco da parceria;
II - relatório técnico de rnonitoramento e avaIiaco, hornologado pela comisso de
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e
os resultados alcancados durante a execuço do termo de cola boraço.
8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestaço de contas, de que trata o art. 67
da Lei n 2 13.019, de 2014, devero conter análise de eficácia e de efetividade das açöes
quanto:
- os resultados já alcançados e seus beneficios;
II - Os impactos econômicos Cu sociais;
III - o grau de satisfaço do püblico-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das acöes após a concIuso do objeto pactuado.
8.5 - A manifestacão conclusiva sobre a prestaco de contas pela administraco püblica
observar6 os prazos previstos na Lei nQ 13.019, de 2014, devendo concluir,
alternativamente, pela:
I - aprovaço da prestaço de contas;
II - aprovacão da prestacäo de contas corn ressalvas; ou
III - rejeiço da prestaço de contas e determinaco de imediata instauraçào de tornada de
contas especial.
8.6 - Constatada irregularidade cu omisso na prestaço de contas, ser6 concedido prazo
para a organizaçáo da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigaço.
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8.6.1. 0 prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificaço,
prorrogável, no rnáximo, por igual perIodo, dentro do prazo que a administraçäo páblica
possui para analisar e decidir sobre a prestaçào de contas e comprovaco de resultados.
8.6.2. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissäo, não
havendo o saneamento, a Administraço adotará as providências para apuracão dos fatos,
identificaço dos responsáveis, quantificacâo do dano e obtenço do ressarcirnento, nos
termos da Iegislaço vigente.
8.7 - A administração pübiica apreciará a prestaço final de contas apresentada, no prazo
de ate cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebirnento ou do cumprirnento de
diligência por ela determinada, prorrogávei justificadarnente por igual perIodo.
8.7.1. 0 transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenharn sido
apreciadas:
- no significa impossibilidade de apreciaco em data posterior ou vedação a que se
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter
sido causados aos cofres püblicos;
II - nos casos em que no for constatado dolo da organizaço da sociedade civil ou de seus
prepostos, sern prejuIzo da atualizaçào monetria, impede a incidência de juros de mora
sobre débitos eventualmente apurados, no perIodo entre o final do prazo referido neste
parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciacão pela adrninistraço piiblica.
8.8 - As prestaçOes de contas serão avaliadas:
- regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprirnento dos objetivos
e metas estabelecidos no piano de trabaiho;
II - regulares corn ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal que não resulte em dano ao erário;
lii - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) ornisso no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no piano de trabaiho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestâo ilegItimo ou antieconômico;
d) desfaique ou desvio de dinheiro, bens ou valores püblicos.
8.9 - Quando a prestaço de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase
recursal, se mantida a decisão, a organizaço da sociedade civil poderá solicitar autorizaco
para que o ressarcirnento ao erário seja prornovido por meio de açôes compensatórias de
interesse püblico, mediante a apresentaco de novo piano de trabaiho, conforme o objeto
descrito no termo de coiaboraço e a area de atuaço da organizaço, cuja mensuraco
econômica será feita a partir do piano de trabaiho original, desde que não tenha havido
dolo ou fraude e não seja o caso de restituiço integral dos recursos.
8.10 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia ütil subsequente ao da prestaco
de contas, a organizaço da sociedade civil deve rnanter em seu arquivo as docurnentos
originals que cornpOern a prestacâo de contas.
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CLAUSULA NONA - DAS ALTERAçOEs
9.1 - A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de
termo aditivo, devendo a solicitaço ser encarninhada corn antecedência minima de 30
(trinta) dias em relaco a data de término de sua vigência.
9.2 - No é permitida a celebraço de aditamento deste Termo de Colaboraco corn
alteraco da natureza do objeto.
9.3 - As alteracöes, corn exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o
prazo de vigência do ajuste, deveráo ser previamente submetidas a análise jurIdica para
análise e parecer.
9.4 - E obrigatório o aditarnento do presente instrumento, quando se fizer necessária a
efetivaçao de alteraçôes que tenharn por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo
de vigência ou a utiIizaço de recursos rernanescentes do saldo do Termo de CoIaboraço.

CLAUSULA DECIMA - DAS REsPoNsABlLlzAçOEs E DAS sANcOEs
10.1 - Pela execuço da parceria em desacordo corn o piano de trabaiho e corn as normas
da Lei n 2 13.019, de 2014, e da legisIaco especIfica, a administração pblica poder,
garantida a prévia defesa, aplicar a organizaçào da sociedade civil parceira as seguintes
sançöes:
- advertência;
II- suspenso ternporária da participaco em chamarnento püblico e irnpedimento de
celebrar parceria ou contrato corn o Municipio por prazo näo superior a dois anos;
Ill - declaraço de inidoneidade para participar de charnarnento piiblico ou celebrar
parceria ou contrato corn órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarern os motivos deterrninantes da puniço ou ate que seja prornovida a reabilitaço
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
organizaco da sociedade civil ressarcir a administracao püblica pelos prejuIzos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanco aplicada corn base no inciso II.
10.1.1. As sançöes estabelecidas nos incisos II e Ill so de competência exclusiva da
Secretária Municipal de Assistência Social, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitaço ser requerida
após dois anos de apIicaço da penalidade.
10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestacão de
contas, a aplicação de penalidade decorrente de infraco relacionada a execuco da
parceria.
10.3 - A prescriço será interrornpida corn a edico de ato adrninistrativo voltado
apuracão da infracão.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES
11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens rernanescentes os de natureza
permanente adquiridos corn recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários a
consecucào do objeto, mas que a ele no se incorporam.
11.2 - Para os fins deste Termo, equipararn-se a bens remanescentes os bens e
equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construldos corn
os recursos aplicados em razo deste Termo de Colaboraço.
11.3 - Os bens remanescentes serào de propriedade da Organizaçào da Sociedade Civil e
gravados corn cláusula de inalienabilidade, devendo a organizacào da sociedade civil
formalizar prornessa de transferência da propriedade a adrninistração püblica, na hipOtese
de sua extinçao.
11.4 - Os bens remanescentes adquiridos corn recursos transferidos poderao, a critério do
administrador püblico, ser doados a outra Organizaçao da Sociedade Civil que se proponha
a fim igual ou sernelhante ao da Organizaço donatária, quando, após a consecuçâo do
objeto, no forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
11.5 - Os bens doados ficaro gravados corn cláusula de inalienabilidade e devero,
exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execuço de objeto igual ou
semelhante ao previsto neste Terrno de Colaboracão, sob pena de reverso em favor da
Administração Püblica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO
12.1 - 0 presente terrno de colaboraçao poderá ser:
- denunciado a qualquer tempo, ficando os partIcipes responsveis somente pelas
obrigaçöes e auferindo as vantagens do tempo ern que participaram voluntariarnente da
avenca, respeitado o prazo mInimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a
publicidade dessa intençao;
II - rescindido, independente de prévia notificaçâo ou interpelaço judicial ou extrajudicial,
nas seguintes hipóteses:
a) utilizacão dos recursos em desacordo com o Piano de Trabalho;
b) inadimplernento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constataco, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreço ern qualquer documento
apresentado; e
d) verificaco da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauraço de Tomada
de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
13.1 - A eficácia do presente termo de colaboraço ou dos aditamentos que impliquem em
aiteraçâo ou ampliaco da execuco do objeto descrito neste instrumento, fica
condicionada 6 publicaço do respectivo extrato em jornal oficial do rnunicIpio, a qual
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deverá ser providenciada pela administraçâo ptblica MUNICIPAL no prazo de ate 20 (vinte)
dias a contar da respectiva assinatura.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

-

DA GESTAO

14.1. A gestão do presente termo será realizada pela senhora Sueli Aparecida Schiave
Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente Social.
14.2. São obrigaçöes do (a) gestor(a) da parceria:
I acompanhar e fiscalizar a execução da parce.ria;
informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou
II
possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indIcios de irregularidades
na gestão dos recursos, bern como as providências adotadas ou que serão adotadas para
sanar os problemas detectados;
disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários as atividades de
Ill
-

-

-

monitoramento e avaliação;
IV emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestacão de contas final corn base no
relatório técnico de monitoramento e avaliacão, o qual deverá conter:
a) a descricão sumária das atividades e metas estabelecidas no Piano de Trabaiho;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefIcio
social obtido em razão da execução do objeto ate o perlodo, corn base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no piano de trabaiho;
c) os valores efetivamente transferidos pela administracão püblica e valores
comprovadamente utilizados;
d) análise dos documentos comprobatOrios 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 colaboração ou de fomento;
e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito
da fiscalização preventiva, bern corno de suas conclusöes e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.
V cumprir e fazer cumprir as demais determinaçöes contidas na Lei Federal n2 13.019 de
31 de juiho de 2014.
-

-

CLAUSULA DECIMA QUINTA DAS coNDlcOEs GERAIS
-

15.1
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Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condiçöes:
as comunicaçôes relativas a este termo de colaboração serão remetidas por
correspondência ou email e serão consideradas regularmente efetuadas quando
comprovado o recebimento;
II
as mensagens e docurnentos, resultantes da transrnissão via fax, não poderão se
-

-

-

constituir em pecas de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no
prazo de cinco dias; e
III
as reuniôes entre os representantes credenciados pelos partIcipes, bern corno
-

quaisquer ocorrências que possam ter implicaçöes neste termo de colaboracão, serão
aceitas sornente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de
colaboração, que nâo possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Cornarca de
Catanduva, corn renüncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
16.2 - E, por assirn estarern plenamente de acordo, os partIcipes obrigam-se ao total e
irrenuncivel cumprirnento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
conforrne, foi lavrado ern 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vâo assinadas pelos
partIcipes, para que produza seus jurIdicos e legais efeitos, em JuIzo ou fora dele.
Pindorarna-SP, 16 de rnaio de 2018.

Maria Inês Bertino Miyada
Prefeita Municipal

Nlson Francisco Hernandes
Associaço Beneficente de Pindorama - ABP
CNPJ n 2 .51.843.969/0001-65
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