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TERMO DE COLABORAçAO N 03/18 QUE ENTIRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE
PINDORAMA E A AssoclAcAo ESPIRITA NOVA ERA.

O MUNICIPIO DE PINDORAMA, pessoa jurIdica de direito püblico, 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 ExcelentIssirna Prefeita, SO Maria Inês Bertino Miyada, e a
AssoCIAçAo ESPIRITA NOVA ERA, inscrita no CNPJ sob 0. 01.780.153/0001-61,
corn sede na Rua Tiradentes, n 2 147, doravante denominada ORGANIZAçAO DA
SOCIEDADE CIVIL, representada pelo Sr 2 Claudenir Florivaldo Leâo, portador do CPF
n 2 513.280.208-78 e do RG n 2 5.251.056, representante legal da organizaço da
sociedade civil, resolvem celebrar o presente termo de colaboração, regendo-se
pelo disposto na Lei Complementar n 9 101, de 04 de rnaio de 2000, nas
correspondentes Lei de Diretrizes Orcamentárias e Lei Orcamentria Anual, na Lei
n 2 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo de parceria n 2 03/2018 Dispensa de Chamamento n 2 03/2018 - Termo de Colaboraçâo n 2 03/2018 e
mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

-

DO OBJETO

1.1 - 0 presente termo de colaboração, decorrente do processo de parceria n 2
03/2018 - Dispensa de Chamamento n 2 03/2018 - Termo de Colaboraço n 2
03/2018, tern por objeto a concessâo de apoio da administração ptiblica municipal
para execuço de servicos em prol de pessoas em situacão de exclusão nos pianos
sociais, politico, econômico, cultural e religioso, sensibilizando a população a
praticar a solidariedade e a caridade realizando e apoiando acöes que visem educar
para a justica e cidadania de modo a propiciar condiçôes de vida digna criancas e
adolescentes, mediante acOes e atividades em perIodo de contra turno escolar,
conforme detalhado no Piano de Trabaiho, ANEXO I.
1.2 - No podero ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela Lei
de Diretrizes Orçamentárias ou que no esteja em conformidade com os objetivos
propostos pela presente parceria.
1.3 - E vedada pelo presente termo de colaboraçäo:
I - deIegaco das funçôes de reguiaçáo, de fiscalizaço, do exercIcio do poder de
polIcia ou de outras atividades exciusivas do MunicIpio;
ii - prestacào de serviços ou de atividades cu .jo destinatário seja o aparelho
administrativo do Municipio.
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS 0BRJGAç6Es
2.1 - So obrigaçôes dos PartIcipes:
I - DAADMINIsTRAcA0 PUBLICA MUNICIPAL:
a) dar suporte para a prestaço de contas das organizacöes da sociedade civil que
celebrou a parceria, informando previarnente e publicando em meios oficiais de
cornunicaçào as referidas organizaçOes eventuais alteraçöes no seu conteüdo;
b) emitir relatório técnico de monitorarnento e avaliaçao da parceria e o submeter a
comisso de monitorarnento e avaliaçao designada, que o homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentaco da prestaçäo de contas
devida pela organizaço da sociedade civil;
c) realizar, nas parcerias corn vigência superior a urn ano, pesquisa de satisfação
corn os beneficiários do piano de trabaiho e utilizar os resultados como subsIdio na
avaliaço da parceria celebrada e do curnprirnento dos objetivos pactuados, bern
corno na reorientaçào e no ajuste das rnetas e atividades definidas;
d) liberar os recursos por rneio de transferência eletrônica e em obediência ao
cronograma de desernbolso, que guardará consonância corn as rnetas, fases ou
etapas de execuço do objeto do termo de colaboraçâo;
e) prornover o rnonitoramento e a avaliação do curnprimento do objeto da parceria;
f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente pübiico ou ser lotado em
outro Orgào ou entidade, o adrninistrador püblico deverá designar novo gestor,
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigaçäes do gestor, corn as
respectivas responsabilidades;
g) viabilizar o acornpanharnento pela internet dos processos de liberação de
recursos;
h) rnanter, em seu sItio oficial na internet, a relação das parcerias ceiebradas e dos
respectivos pianos de trabaiho, ate cento e oitenta dias após o respectivo
encerrarnento;
i) divulgar pela internet os rneios de representacao sobre a aplicaço irregular dos
recursos envolvidos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do térrnino da parceria, ante a constatação de
evidências de irregularidades na execuco do objeto da parceria.
II - DA ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) rnanter escrituraçao contábil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;
c) divulgar na internet e em locals visIveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerca suas açôes todas as parcerias celebradas corn o
poder püblico, contendo, no mInirno, as informaçöes requeridas no parágrafo ünico
do art. 11 da Lei n 2 13.019/2014;
d) manter e movimentar 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 órgos ou das entidades püblicas
repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas
correspondentes aos processos, aos documentos, as inforrnaçöes referentes aos
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instrumentos de transferências regulamentados pela Lei n 9 13.019, de 2014, bern
como aos locals de execuco do objeto;
f) responder exclusivarnente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de
investimento e de pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados a execuço do objeto previsto no
termo de colaboraçào, no implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração püblica a inadimplência da organizaço da sociedade civil em relação
ao referido pagamento, os onus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorrentes de restrição a sua execucão;
h) disponibilizar ao cidado, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua
sede, consulta ao extrato deste termo de colaboraçâo, contendo, peio menos, o
objeto, a finalidade e o detaihamento da aplicação 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 Colaboração é de R$ 86.987,68 (oitenta e seis mil novecentos e
oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
3.1.1. 0 repasse de que trata este Termo de Colaboraço será repassado em 08
(oito) parcelas, mensais e sucessivas.
3.2 - A ADMINISTRAçAO PUBLICA MUNICIPAL transferir, para execução do
presente termo de coIaboraço, recursos no valor de R$ 86.987,68 (oitenta e seis
mil, novecentos e oitenta e sete reals e sessenta e oito centavos), correndo a
despesa a conta da dotaçao orçamentária 02.09.0824300122.020-3.3.50.43.

CLAUSULA QUARTA - DA TRANSFERENCIA E APLICAçAO DOS RECURSOS
4.1 - A ADMINIsTRAçA0 PUBLICA MUNICIPAL transferir6 os recursos em favor da
ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso
contido no pIano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita
a
identificação do beneficiário final e a obrigatoriedade de depósito em sua conta
bancária especIfica vinculada a este instrumento.
4.2 - E obrigatOria a aplicação dos recursos deste Termo de CoIaboraço, enquanto
no utilizados, em caderneta de poupança de instituiçao financeira oficial, se a
previsao do seu uso for igual bu superior a urn mês; ou em fundo de aplicaço
financeira de curto prazo, ou operaço de mercado aberto lastreada em tItulo da
dIvida püblica federal, quando sua utilizaçao estiver prevista para prazos menores.
4.3 - Os rendimentos das aplicacöes financeiras serao, obrigatoriamente, aplicados
no objeto do termo de colaboração ou da transferência, estando sujeitos as
mesmas condicöes de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
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4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria no serão
liberadas e ficaro retidas nos seguintes casos:
- quando houver evidências de irregularidade na apIicaço de parcela
anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicacäo dos recursos ou o
inadimplemento da organizaço da sociedade civil em reIaço a obrigacoes
estabelecidas no termo de colaboracäo;
Ill - quando a organizaçáo da sociedade civil deixar de adotar sern justificativa
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administraço püblica ou pelos
órgàos de controle interno ou externo.
4.7 - Por ocasiáo da concluso, denüncia, resciso ou extinço da parceria, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicacöes financeiras realizadas, sero devolvidos a administraçào püblica no prazo
improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de
contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da
administracão püblica.

CLAUSULA QUINTA

-

DA ExEcucAo DAS DESPESAS

5.1 - 0 presente termo de colaboração dever6 ser executado fielmente pelos
partIcipes, de acordo corn as cláusulas pactuadas e as normas de regência,
respondendo cada urna pelas consequências de sua inexecuço total ou parcial.
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5.2 - Fica expressamente vedada a utiIizaço dos recursos transferidos, sob pena de
nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAcAO
DA SOCIEDADE CIVIL, para:
- realização de despesas a tftulo de taxa de administraçäo, de gerência ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrurnento, ainda que em caráter de
emergênci a;
Ill - realizacão de despesas em data anterior ou posterior a sua vigência;
IV - realizacào de despesas corn taxas bancárias, corn multas, juros ou correção
rnonetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V - realizacao de despesas corn publicidade, salvo as de caráter educativo,
informativo ou de orientaçao social, das quais no constem nornes, sImbolos ou
imagens que caracterizem promoçào pessoal de autoridades ou servidores püblicos;
e
VI - repasses como contribuiçoes, auxIlios ou subvençOes as instituiçôes privadas
corn fins lucrativos;
VII - pagar, a qualquer tItulo, servidor ou empregado püblico corn recursos
vinculados a parceria, salvo nas hipOteses previstas em lei especIfica e na lei de
diretrizes orçamentárias.
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CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA
6.1 - 0 presente Termo de Colaboracão vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao
da publicacão de seu extrato na imprensa oficial ate 31 de dezembro de 2018,
conforme prazo previsto no anexo Piano de Trabalho para a consecuço de seu
objeto.
6.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGAN1ZAçAO DA SOCIEDADE
CIVIL devidamente justificada e formulada, no mInimo, 30 (trinta) dias antes do seu
término, e após o cumprirnento das demais exigências legais e regulamentares,
serão admitidas prorrogaçöes do prazo de vigência do presente Termo de
Coiaboração.
6.3 - Caso haja atraso na Iiberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAçAO
PUBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogacão do prazo de vigência do presente
termo de colaboraço, independentemente de proposta da ORGANIZAçAO DA
SOCIEDADE CIVIL, lirnitado o prazo de prorrogaço ao exato perIodo do atraso
verificado.
6.4 - Toda e qualquer prorrogaco, 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 Colaboraço ou da 61tima dilaço de prazo, sendo
expressamente vedada a celebraço de termo aditivo corn atribuição de vigência ou
efeitos financeiros retroativos.
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SETIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
FIscALlzAçAo

7.1 - 0 relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n. 2 13.019/2014, sem
prejuIzo de outros elernentos, deverá conter:
- descriçâo surnária das atividades e metas estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das rnetas e do impacto do
benefIclo social obtido ern razo da execução do objeto ate o perIodo, corn base
nos indicadores estabelecidos e aprovados no piano de trabaiho;
Ill - valores efetivarnente transferidos pela administracão püblica;
IV - anIise dos documentos cornprobatórios das despesas apresentados pela
organizaço da sociedade civil na prestação de contas, quando näo for cornprovado
o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de
colaboraço;
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no
âmbito da fiscalização preventiva, bern como de suas conclusöes e das medidas que
tornararn em decorrência dessas auditorias.
7.2 - Na hipótese de inexecuço por culpa exclusiva da organizaço da sociedade
civil, a administraçâo püblica poderá, exclusivarnente para assegurar o atendirnento
de serviços essenciais a população, por ato prOprio e independentemente de
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autorizaçäo judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades
pactu adas:
- retomar os bens ptblicos em poder da organizaço da sociedade civil parceira,
qualquer que tenha sido a modalidade ou tItulo que concedeu direitos de uso de
tais bens;
II - assumir a responsabilidade pela execuço do restante do objeto previsto no
piano de trabalho, no caso de paraIisaco, de modo a evitar sua descontinuidade,
devendo ser considerado na prestaço de contas o que foi executado pela
organizacáo da sociedade civil ate o momento em que a adrninistraco assumiu
essas responsabilidades.

CLAUSULA OITAVA - DA PREsTAçA0 DE CONTAS
8.1 - A prestacão de contas apresentada pela organizaçào da sociedade civil, deverá
conter eiementos 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 metas e
dos resultados esperados, ate o perIodo de que trata a prestaco de contas, a
exemplo, dentre outros, das seguintes informacôes e documentos:
I - extrato da conta bancária especifica;
II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, corn data do documento, valor,
dados da organizaco da sociedade civil e nümero do instrumento da parceria;
Ill - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária especIfica, quando
houver;
IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, videos ou outros
su portes;
V - relaçào de bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso; e
VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso;
VII - apresentação de declaraçöes e demonstrativos conforme exigidos pelos órgos
de fiscalizaço, tanto interno corno externo, em especial aqueles que integrarn a
Instruço ng 02/2016 do TCESP.
8.1.1. Serão glosados valores relacionados a metas e resuitados descumpridos sern
justificativa suficiente.
8.1.2. A organizaço da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicaço
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 duraço da parceria exceder urn ano.
8.2 - A prestaço de contas relativa a execuço do termo de colaboraçao dar-se-á
mediante a análise dos documentos previstos no pIano de trabalho, bern como dos
seguintes relatórios:
- relatório de execução do objeto, elaborado pela organização 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 coIaboraco, corn a descriçao das
despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculaçao com a execuço do
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objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no
piano de trabaiho.
8.3 - A Administraçào pübiica MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os
seguintes relatórios elaborados internarnente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execuço da parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaIiaco, homologado pela comisso de
monitoramento e avaliaçâo designada, sobre a conformidade do cumprimento do
objeto e os resultados alcançados durante a execuçào do termo de coIaboraço.
8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestacão de contas, de que trata o
art. 67 da Lei n2 13.019, de 2014, devero conter análise de eficcia e de efetividade
das açöes quanto:
I - os resultados já alcancados e seus benefIcios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfaçào do püblico-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das acöes após a conclusão do objeto
pactu ado.
8.5 - A manifestaço conclusiva sobre a prestacâo de contas pela administraço
püblica observará os prazos previstos na Lei n2 13.019, de 2014, devendo concluir,
alternativarnente, pela:
I - aprovaço da prestaço de contas;
II - aprovação da prestacão de contas corn ressalvas; ou
III - rejeiço da prestaço de contas e determinaço de imediata instauraço de
tomada de contas especial.
8.6 - Constatada irregularidade ou omisso na prestação de contas, será concedido
prazo para a organizacâo da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a
obrigacão.
8.6.1. 0 prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por
notificacâo, prorrogável, no máximo, por igual perIodo, dentro do prazo que a
administraço piibIica possui para analisar e decidir sobre a prestaço de contas e
comprovaço de resultados.
8.6.2. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omisso, no
havendo o saneamento, a Administraço adotará as providências para apuraco dos
fatos, identificaço dos responsáveis, quantificação do dano e obtencão do
ressarcirnento, nos termos da Iegislacào vigente.
8.7 - A adrninistraço püblica apreciará a prestaço final de contas apresentada, no
prazo de ate cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do
cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogavel justificadamente por
igual perIodo.
8.7.1. 0 transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas
tenham sido apreciadas:
I - no significa impossibilidade de apreciaçào 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;
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Ii - nos casos em que no for constatado dolo da organizacão da sociedade civil ou
de seus prepostos, sem prejuIzo da atuaiizaço monetária, impede a incidência de
juros de mora sabre débitos eventualmente apurados, no perIodo entre o final do
prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela
administraco piThlica.
8.8 - As prestaçôes de contas serào avaliadas:
- regulares, quando expressarem, de forma clara e .objetiva, o cumprimento dos
objetivos e metas estabelecidos no piano de trabaiho;
ii - regulares corn ressalva, quando evidenciarern impropriedade ou qualquer outra
falta de natureza formal que no resuite em dano ao erãrio;
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no piano de
trabaiho;
c) dana ao erário decorrente de ato de gestão ilegItimo ou antieconôrnico;
d) desfaique ou desvio de dinheiro, bens ou valores püblicos.
8.9 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a
fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar
autorizaço para que a ressarcimento ao errio seja promovido por meio de açôes
compensatórias de interesse pübiico, mediante a apresentaco de nova piano de
trabaiho, conforme a objeto descrito no termo de coiaboracâo e a area de atuaço
da organizaço, cuja mensuracäo econômica será feita a partir do piano de trabaiho
original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e no seja o caso de restituico
integral dos recursos.
8.10 - Durante a prazo de 10 (dez) anos, contado do dia ütil subsequente ao da
prestacão de contas, a organizaçâo da sociedade civil deve manter em seu arquivo
as documentos originais que compöem a prestação de contas.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAcOEs
9.1 - A presente parceria poderá ser aiterada a quaiquer tempo, mediante
assinatura de termo aditivo, devendo a soiicitaco ser encarninhada corn
antecedência minima de 30 (trinta) dias em reIaço a data de término de sua
vigência.
9.2 - No é permitida a ceiebraço de aditamento deste Termo de CoIaboraço corn
aiteraço da natureza do objeto.
9.3 - As aiteraçâes, com exceçào das que tenham par finalidade meramente
prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverâo ser previamente submetidas a
anáiise jurIdica para análise e parecer.
9.4

-E

obrigatório a aditamento do presente instrumento, quando se fizer
necessaria a efetivaço de alteraçOes que tenham par objetivo a mudança de valor,
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das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo
do Termo de Cola boraco.

CLAUSULA DECIMA - DAS RE5P0NsABILIzAçOEs E DAS SANçOES
10.1 - Pela execução da parceria em desacordo corn o piano de trabaiho e corn as
normas da Lei n2 13.019, de 2014, e da legisIaco especIfica, a administraco
püblica poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a organização da sociedade civil
parceira as seguintes sançôes:
- advertência;
II- suspensào ternporária da participacão ern chamamento püblico e impedimento
de celebrar parceria ou contrato corn o MunicIpio por prazo não superior a dais
anos;
Ill - declaracão de inidoneidade para participar de chamamento püblico ou celebrar
parceria ou contrato corn órgàos e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarern os rnotivos deterrninantes da punição ou ate que seja
promovida a reabilitaco perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sernpre que a organizaço da sociedade civil ressarcir a
administraçao piblica pelos prejuIzos resultantes e após decorrido o prazo da
sançao aplicada corn base no inciso II.
10.1.1. As sancôes estabelecidas nos incisos II e Ill so de cornpetência 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
reabilitaçáo ser requerida após dois anos de aplicaco da penalidade.
10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da
prestaco de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infraço relacionada
a execuço da parceria.
10.3 - A prescricao será interrompida corn a edico de ato administrativo voltado
apuraço da infraçäo.

a

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES
11.1 - Para os fins deste ajuste, considerarn-se bens remanescentes os de natureza
permanente adquiridos corn recursos financeiros envolvidos na parceria,
necessrios a consecuço do objeto, mas que a ele no se incorporarn.
11.2 - Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e
equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transforrnados ou
construldos corn os recursos aplicados em razo deste Termo de Colaboraço.
11.3 - Os bens remanescentes serao de propriedade da Organizaço da Sociedade
Civil e gravados corn cláusula de inalienabilidade, devendo a organizaço da
sociedade civil formalizar prornessa de transferência da propriedade
a
administraço püblica, na hipótese de sua extincäo.
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11.4
Os bens remanescentes adquiridos corn recursos transferidos podero, a
critério do administrador püblico, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil
que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organizaçâo donatária, quando,
após a consecuço do objeto, no forem necessários para assegurar a continuidade
do objeto pactuado,
-

11.5 Os bens doados ficaro gravados corn clusula de inalienabilidade e devero,
exciusivamente, ser utilizados para continuidade da execuçào de objeto igual ou
semelhante ao previsto neste Termo de Colaboracäo, sob pena de reversäo em
favor da Administraco Püblica.
-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA DENUNCIA E DA RESCISAO
-

12.1 0 presente termo de colaboração poderá ser:
denunciado a qualquer tempo, ficando os partIcipes responsáveis somente pelas
obrigacôes e auferindo as vantagens do tempo em que participaram
voluntariamente da avença, respeitado o prazo mInimo de 60 (sessenta) dias de
antecedência para a publicidade dessa intenção;
II
rescindido, independente de prévia notificaço ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilizaçào dos recursos em desacordo corn o Piano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constataço, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreço em qualquer
documento apresentado; e
d) verificaço 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 alteraço ou ampliacão da execuco do objeto descrito neste
instrumento, fica condicionada a pubiicação do respectivo extrato em jornal oficial
do municIpio, a qual deverá ser providenciada pela administraço püblica
MUNICIPAL no prazo de ate 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.
-

CLAUSULA DECIMA QUARTA

-

DA GESTAO

14.1. A gestho do presente termo será realizada pela senhora Sueli Aparecida
Schiave Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente Social.
14.2. Sao obrigaçoes do (a) gestor(a) da parceria:
acompanhar e fiscalizar a execuço da parceria;
II informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou
-

-

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indIcios de
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irregularidades na gesto dos recursos, bern como as providências adotadas ou que
sero adotadas para sanar os probiemas detectados;
Ill - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários as atividades
de monitoramento e avaiiação;
IV - ernitir parecer técnico conclusivo de análise da prestaco de contas final corn
base no relatOrio técnico de monitoramento e avaliaço, o qual deverá conter:
a) a descriço 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 razo da execuço do objeto ate o perlodo, corn base
nos indicadores estabelecidos e aprovados no piano de trabaiho;
c) os valores efetivamente transferidos pela adrninistração püblica e valores
comprovadamente utilizados;
d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela
organizaco da sociedade civil na prestação de contas, quando no for comprovado
o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboraço
ou de fornento;
e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no
âmbito da fiscalizaçào preventiva, bern corno de suas conclusöes e das medidas que
tornaram ern decorrência dessas auditorias.
V - cumprir e fazer curnprir as dernais determinaçöes contidas na Lei Federal n2
13.019 de 31 de juiho de 2014.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS coNDlcOEs GERAIS
15.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condiçöes:
I - as comunicaçôes relativas a este termo de colaboracão seräo remetidas por
correspondência ou fax e serào consideradas regularmente efetuadas quando
cornprovado o recebimento;
ii - as mensagens e documentos, resultantes da transmissáo via fax, nào poderäo se
constituir em pecas de processo, e os respectivos originais deverào ser
encaminhados no prazo de cinco dias; e
Ill - as reuniöes entre os representantes credenciados pelos partIcipes, bern como
quaisquer ocorrências que possam ter implicaçöes neste termo de colaboraco,
serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de
colaboraçào, que nào possarn ser resolvidas pela via adrninistrativa, o foro da
Cornarca de Catanduva, corn renüncia expressa a outros, por mais privilegiados que
forem.
16.2 - E, por assim estarern plenamente de acordo, os partIcipes obrigam-se ao total
e irrenunciável cumprirnento dos termos do presente instrumento, o qual lido e
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achado conforme, foi Iavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vo
assinadas pelos partIcipes, para que produza seus jurIdicos e legais efeitos, em JuIzo
ou fora dele.
Pindorama-SP, 16 de maio de 2018.

Maria Inês Bertino, \Miyada
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