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TERMO DE COIÁBORAÇÃO N" 1612017

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRÁM O MUNICÍPIO DE SÀO
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIo DA SECRETARTA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNClÂ SOCTAL E A ASSOCIAçÀO RENASCER,

Processo

AdEitristarivo n" 009,2017

Dispe!!á

de Chârmm€nto

Itblico

MfINICÍplO »f SÃO fOSÉ
DO RIO PRETO, pessoa juÍldica de direito púbüco hterÍlo, irscrito no CNPJ sob o n '
.t6-588.950/0O01-80, com sede Íâ Av. Alberto Andaló, n." 3030, Centro, representado pela
Sedetaria Murricipal de Assistência Social, com sede na Rua João Teixeira, n'260, Bairro
Por este instumetrto particular de Termo de Colaboração, o

Santa Cruz, doÉvaate deúomiradâ simplesmentc SECRETÀRIA, repÍesentada neste aio
pu Maria Silüa Lima Bastos Fcmandes, p{'rtadora da cédula de identidade RG 9.708.987

-4 SSP/SP, e iúscrita ío CPF^,ÍF sob o o" 070.406.668-80, autorizada pelo Prefeito do
Municipio nos termos do Decreto n' 17.703 de 03 de fevereiro óe 2011, eÍn ftzáo da
competência de delegaçâo atribuídâ pelo Deqeto Municipal n-" 17.708/201? e süâs
alteraçôes, e dc outro a ASSOCIAÇÀO RENASCER" doravante denominâda
ORGAMZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoôs Jurídicas CNPI sú Í1." 71.744.007/0001-66, com SBDE na Avenida AÍDélia Cury
GabÍiel, n' 4701, Bairro: Jardim Soraia, em São José do Rio Preto, representado neste alo
por seu dirigente, Sr. Aparecidp FeneiÍa Pacheco, RG 7.546.299-0. CPF n'428.673.55834, resolvem celebrar o plesente mediaúte a estipulasão das seguintes cláusulas, com
fuÍdamento ía Lei Federal n-" l3.Ol9ll4, e suâs alt€Íações, do Decreto Muoicipal n"
17.708/2017, e suas alterâções, da Lei Orgâoica da Assistênciâ Socialn." 8.742/93 akeÍada
pela Lei t' 12.435/201 1 e ainda em consonância com a TipiÍicação Nâcional dos Scrviços
Socioassisterciais (Resolução CNAS I09109), e âs deÍDais Dormas juridicas pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

I - Coú$i$i

objeto do pÍesênte instrumeÍto a execução do Serviço de Proteção Social
Especial paÍa Pessoâs coIrt Deficiência e suas Famílüs eú Centro - Dia objetivando a
ofeÍta de ateídirletrto especializado de proteção social especial de arédia complcxidade a
p€ssoas com deficiêEsiâ iitelectual co[o vistas a promover a autonomi4 a inclusão social
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e a melhoÍiâ dâ quâlidâde de vidâ- Íe.iuzindo â sobrecârgâ da familiâ./cniáâ,1ôr Írâ taÍefâ de

cuidar, contribuindo com a preveoção da institucionalização e segregaçâo dos usuários, no
âmbito da Rede de Protêção Social Especlal - SEtema Údco da Ass6têtrciâ Social do

Mudcípio.

PAR iGRAÍfD ÚMCO, O Plaro de Trâbalho, aprovado pela SECRETARIA" é parte
ir egrÀnte e iÀdissociável do presente Terúo de ColaborêÉo.

CLÁUsULA SECT,INDA - DAs oBRIGAÇÕES DAs PARTES

I-

Para a execuçâo do objeto pactuado oa Cliusula Primeü4 a SECRETARIÀ e a
ORGANIZ AÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL rerão âs seguiítes obrigaçõq§:

lI - São obrigações da SECRETARIA:

I-

repassar os recursos financeiros necessrírios ao desenvolvimento do objeto dâ preseDte
parceri4 preüstos no CronogÍama de Descmbolso constante do Plano de Trabalho;

2 - propor, receber, aoalisar e, se foÍ o caso aprovâr âs propost3s de alteração deste Termo,
bem como do Plaoo de Trabalho, desde que não implique em alteração do objeto;

3 - exerceÍ atiüdade normariva de coatrole e fi-scalização sobre a execu@o dâ paÍceÍia,
inclusive reorieatando as ações, caso seja nec€ssário, de modo a evitar descontinuidade do
objeto pactuado;

4 - odentar, por escrito e por outros Eeios a ORGANZAÇÃO DA SOCIDDADE CI\1L
quanto aos procedimeítos teüicos e operâcioúâis, em coDsooâftia coo âs dirctEzes
coDtidâs ms legislaçôes ügetrtes;
5 - as$rmir ou tmnsferi a responsabil.idade pela exeqrção do objeto tro caso de pâralisação
ou ocorência de fato relevaDte, de modo a evitar sua descontiouidade;

desiglar por portaria especifrca publicada em meio ofioial de comunicação, o gestor da
pârceriá, responsobilizando.se por providenciâr suâ substituição na hipótese do mesmo se
desügar ou se auseEtar temporariamente dâ frríção, âssumiído o (a) Secreüário (a) da pasta,
enquanto isso uão ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as rcspectivas
respoúsâbilidâdes;
6

-

7 - desigoar por portaria especifica pubücada em meio oficial de comunicação, a Comissão

de Moúitoramento e Avaüação, que tÊtá como atribuição a homologação do relaíorio
emitido pelo gesto!, itrdepende[te da apÍesentação da prestâção de contas devida pela
OSC;
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8 - caberá âo Secretãio dâ pâstâ eoitir úâdfestaçiío conclusivâ de anâIise da prestâçâo de
coltas fiúal, com base nos pareceres tfunicos apreseatados, a rcspeito da aprovaçâo ou nào
dás coEtas;

9 - rcalüaÍ o

acompanhaÍirento da execuÉo oÍçameoífuia

e financeim dos

recursos

tra$feridos;
10 - ceder para a execução das ações, se for o caso, imóvel pubüco municipal situada no
(descrever o eodereço).

-

11

podená aiada ceder para execugão das ações, beús móveis adquiridos com recursos

ptóprios ou federais oriuÍdos de eúetrdas parlameútares, ou de ouhas footes de recurso,
os quais ficaÍão m posse da ORGANIZAÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL, pelo prazo de
üBência do ajusre. inclubdo as eventuâis prorÍogâções.

12

-

fúÍdtalizzf as cessões dos bers móveis ahavés de termo próprio Ào qual

se

estabeleceÍão outras eventuâis coÍdições quaoto ao uso dos beos cedidos, passando, o
rcferido temo, a integrar o ajuste.
13 - outras cessões de bens móveis que pcnventum vierem a ocollet dumnte a execução do
Termo de Colabomção serão formalizadâs por íovos temos confoÍme estabelecido tro
panigafo anterior, que passarâo a iíteg.âr o ajuste.
14 - disponibilizar informações sobrc a pârceriâ orâ cetrebrâdq por int€rmédio da Secretaria

Mmicipal de Comuoicação Social, em seu site oficial na interoet;
15

- expedir,

â pedido dos interessados, declârâções ou âtestados de regularitlâde referente

as contas 4presentadás, ressalvado o julgarnento dos órgãos de controle exterDo;

16 -

irstruí

adoinistrativo específico que trata da oÊlebraçâo deste TeÍno de
Colaboração, coo atos atioeiltes a Seleção, Celebração, Execução e Prestâção de CoDtas,
errr processo

bem como evetrtuais altsrações através de aditameotos e/ou apostilamentos;
17 - fomecer manual de orienÍação, por ocasião da celebÉção das parceriâs conforÍlte (
63 paÍágrafo
dâ Lei 13019 de 3l dejulho de 2014 e Lei 13.204 de2Ol5.

ârt

l"

l8 - trotificar a OSC, no

cumpú
obdgação Do prâzo máximo de 15 (quiaze) dias, prorrogivel Ào máximo, por igual
caso de coústatação de irregularidades, para saDar ou

periodo. a coataÍ do recebimeolo da ootiÍcaçáo:
19 - suspel1der novos repasses aos iúadiúplentes;
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20 - aplicff âs sanções previstâs nâ legistâção p€rtinente, proced€r

à

âçôes administrâtivâs

quaoto à eÍigêtrcia e restituição dos rccursos üaDsf€ridos e hstaurâr tomada de contas
e,speciais, quando for o caso;

-

monitorar e avaliar o cümprimetrto rio objeto da pârseria ê dos ateDdimetrtos
realizados peta ORGANIZÁÇÃO DÁ SOCIEDADts CML, inclusive oom a reâlízação de
visitas iil locô;

21

Itr

-

São obrigaçõe§ da

oRGANIZAÇÃO DA SOCIEDÁDE CIVIL:

I - executar fielrnente o objeto dâ parceria, de acordo com o Plaao de Trâbalho âprovado,
com as cláüsulas pacfuadas e legislaçâo pertioetrte, adoiando todas âs úedidas necessárias
à correta execução desle Termo de Colaboração:
2 - aplicar htegratleúte os recursos finaoceros rspâssados pela SECRETARIÁ, inclusive
os provetrietrtes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, na execução do
objeto do present! ajuste, conforme cláusula primeira e Plano de Trabalho;

-

oão utilizar os recuÍsios rccebidos nâs fiaalidades vedadas pela l-ei Federal no
13.019,/2014 e demais legislações pertfueÂtes €úl coDsonância com o diqlosto no presente

3

Termo;

4-

maoter e movidentar os recursos em cotrta baÉcána específica da parceda ern
irstituição baacária pública oficial;
5

- aplicar os recursos oo meÍcado finaíceiro, enquaoto rão ulilzados;

6 - zelÂr pela boa quatidade e eficiência das açôe,s, atiúdades e serviços prestados;

7-

responsabilúar-se pela guada, manutençâo e coDservação dos referidos bens,
Íesponsabilizatrdo-se pela sua devolução oporfuna em perfeitas coúdições, rcssah€da os
desgastes e depreciações Dormais decorrenle do uso.
8 - Festâr a SECRETARIA, todas as iíforEâções e esclÂrecimentos n@essários durante o

processo de monitoraúeÀto e avaliaçâo rcferente ao adequado ateÍrdimento ao objeto do
pÉs€.rte;

- efetua(, úo prazo a ser estipulado pela Adúfuistração

Púbüca" quaisquer adequaçôes
apoutadas oo processo de monitoramento, alaliação e gestão operacioÉal;

9

gereÍciÂmento admini§aativo e lioanceiro.
quê diz lespeito
despesas de custeio. de

l0 - rcspoísabilizâr-se, exclusivâmente, pelo
ilos recursos recebidos, inclusive

ío

à

itrYestimeúto e do pessoal
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- responsabilizar-se, exclusivameDte, pelo pagametrto dos encârgos sociaÀ, habalhistas,
preúdenciírios, fiscaÀ, tibulrários, civis e comerciais ÍelacioDados à execução do objeto
prcyisto nêste Telmo de Colaboração, não se caBcteúaído responsabiüdade soüdária ou
sutls;dÍiria do MUNIChIO os rcspectivos pagamentos, qualquer onenção do objeto dâ
pâÍceÍia ou rcstrição à sua execução;
I

12

- permitir o li\.re

âcesso dos mettrbros da Comissão de Monitor-ameÍto e Avaliação,
Gestor da Parcs.i4 Cotrtrole Interno Municipal Tribuaal de CoDtas do Estado e outros
órgãos fiscalizadores, aos processos, documentos e informações referentes a execução do
objeto deste Temo de Co}aboração, bem como aos locais de execução das atividades,
permitindo o acompanhâmento i,, /o(o e preslando todas e quaisquer iíformações
solicitadas;

13 - efetuar o seu registro conüibü e patriúodal em conformidade coB ars Nonnâs
BrâsileiÍas de Contabitidade e trormas especiÊcas que regulaúentam a coútâbilidade do
terceiro setor;

l4 - úanter

registros, aÍquivos, controles conáb€is e documeltos origilais que compõem a
Festâção de contas, düra[te o prazo de l0 (dez) anos, contados da apreseÍrtêção dc contas
final, seB prejuízo dos deÍDais Fazos exigidos em 1ei;

15 - maDts. a documeotação arquivada úas dependàcias da entidade, à dispo6ição dos
órgãos fiscalizadores, na hipótese da OSC utilizar serviços de contâbilidade de terceiros;

-

inforErâr à Secretaria, as alterações nâ composição de sua diretoriâ e/ou em seu
Estatuto Social, deüdaÍÍreote rcgistrada eE cartório;

16

I

7 - maEter, dt Íante a execüçâo da

l8 - diwlgar em seu site

p$ce.ia

a

regulaÍidade das certidôes de débitos;

inteme! oaso o teúha, e em locais visiveis de sua sede social
informações sobre a pdceria ora celebÍada com o Município;
tra

19 - manter atualizados os registros e prontuírios de at€DdimeDto;

- coÍnunicaÍ à SECRETARIA, por escrito e imediâtameDle, todo fato relevânte que
prcjudique o cumprimcEto do objeto da patceria:
20

-

submeter à SECRETARIAe prcúaÍneute. e por escrito, evcntuais preteLsões de
alterações no Plano de Trabalho e Cronogramâ de Desembolso, desde que não âlteÍe o
objetoi

21
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22 - destâcar a pârticipação do Municipio e dâ SECRETÁRIÁ, em tôdâ e qualquer âçào
prcrnociooal diwlgada nos aeios de comunicaçãq mediante prévia âprovação dâ
Secretaria Municipal de CoÉuoicação Social;

23

-

observar as imtrudes do Tribunat de CoÍtâs do Êstado de São Paulo, além dos
dispositivos legâis e e§latutáÍios em vigor, especialmente aqueles concertrentes a nào
ÍernuqeÍação dos membros da dirctoria executiv4 do cooselho fiscal ou de órgãos afins;

24 - prcstar contâs Da forrna e nos prazos estabelecidos neste termo e em coDforaidade
com as irstruções específicas emanaãar do Tnauial de Cont"s do Estado;
25 - recolher ao erírio muaicipal eventual saldo de recursos úo utilizâdos, no prazo de 30
(tríuta) dias corrtados da extinçâo, deoúDcia ou rêscisão da parceria;

26 - observar os princípios da legalidade, impessoalidade, momlidadç e ecoÍonicidade e
rcalizaÍ pesquisas de preços nas compüls e conkatações efetuadas pela OSC, feiÍas com os
recursos firaoceiros da parceria.
27 - absteÍ-se, dEÍalte toda a vigência dâ pâÍceria, de ter como dirigeote membto de Poder

ou do Ministério Público, ou dirigeüte de óÍgão ou eotidade dâ addiniskação pública
muaicipal direta ou indiÍetq cste[detrdo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como pareútes ee lirha reta, colâlsral ou por afiíidâde, ate o segunalo
gau;

28

-

a vigência da parceria" de codratâçâo ou remunemçâo a
qualquer tílrlo, com recuÍsos Íepassados, de serÍ,idoÍ orr eEpÍegado púbücq inclusive
abster-se, ôrrante toda

àquele que exerça cargo em oomissão ou função de confrança de órgão ou entidade da
Àdministração pública celebrante, bem como seus rcspeotivos côEjuges, companheiros ou
paÍentes, ate seguúdo graq em liúha Íeta, colateÍal ou por afinidade;
29 - maoter, duÍaate toda a vigência da parceria, as coÀdições hiciais de para celebração
dapaÍcgÍia.
30 - selecioúâr e contratar os recursos hluEaoos que atuarão no prcseÀte TerÉo que atenda
o esfabel€cido no Plano de Trabalho e nas normas legais do SUAS Ío âmbito nacioíÂl e

úünicipal.

CLÁUSUIÁ TERCEIRA

_ DO GESTOR DA

PÁRCERIÀ

I-

São de coEpetência do Gestor da pa.cerà e da Comissâo de Mo itorâmento e
Avaliação as ações de acoEpaúhâmetrto e avaliação da execução do otrjeto pactuadq de
oanáter proyentivo € saneador, quo serão executádas conforme periodicidâde e deDâis
procediúe[los estabelecidos em atos nortrâtiaos setoriais.
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II - A

gestão da paceria ser:í realizada pelo agetrte público lotado na Seqetaria da pasta,
desigDâdo por Portsxiâ específica-

m-

São obdgações do

gestor

I - acomparúax
Írarâ

fils

e fiscalizar a execução da parceri4 inclusive por meio de \asitas in loco,
de monitoÉmento s avaliação do cuÍnprimeEto do objeúo e de seus objetivos;

2 - info.mar à SECRETARIA a çxistência de fatos que possaln comprometq as atividades
ou metas da parceria e de indícios de furegularidades na gest Ío dos rccusos, bem coúo as
pÍovidêícias adotadas ou que serão adotadas para sanar os probleoas detectados;

3 - disponibilizar maÍeriais e

eqúpamenlos tecúológicos necessiídos às atividades de

monitorame0to e aYaliação;

4 - emitir relalorio técnico de monitoramento e avaliacão das ações objeto do present€
Termo de Colaboração, submetetrdo-o à Comissão de Monitorame[to e Avaliação
desigrada, que o homologani iadepeadentemente da obdgatoriedade de apresentagão da
prestação de conlas deüda pela OSC;

4.1) O relalódo téodco de moÀitoramento e avaliacâo da parceria

s€m

prejuízo de outros elemeúos, devení conter:
4.1.1) descrição sumríria das atiüdades e metas estabelecidas;

4.1.2) anrálise das atiüdades rcalizadas, do cumpriltlento das metas e do
impacto do beúeficio social obtido em razão da execução do objeto até o perÍodo, com base
nos indicadorgs esfabelecidos e aprovados ao plano de trabalho;
4.1

.l ) valores eÍetivaDreDüe b-ânsferidos peta ad@inistmção pública:

4.1.4) aoâlise das eveotuais auditorias realizadas pelo controle intemo e
extemo, Ào âmbito da fiscalização pwentiva, bem coúo suas conclusões, e das medidas
que l,omamm em decorrência dessas audirorias.

5) emitir oarecer técnico colclusivo de aíáüse da Festação de contâs aúua] ou final,
levando em coísideração o coíteúdo do relal&io técnico de monitoraBeato e avaliação.

5.1) O oarecer técoico conclusivo do gestor subsidiaaá a madfestação
conclusiva do(a) secretiÍio(a) da pasta respoos.4vel pela parceria sobrc a apÍovação ou íão
das contas.
CLÁUST]LA QUARTA

.

DO VÁLOR GLOBAL Do RDPASSE E DA DoTAÇÀo

ORçAMENT}íRIA

I - Para a execução dâs âções e atividades prevista

neste Temo de Colâboiaçâo, serão
disponibilizados r@ursos no valor globat de até R$ 977.300,00 (Novecentos e setenta e
sete mil e trezentos reais), coDfoüne Crcoograr]la de Desembolso, constantes tro Plano de
Trabalho aprovado.

SECREÍARIA MUNTCIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL
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II

O valoÍ âcihâ prcvisto podeiá sel alterado lnediânte Termo Aditivo erÍr caso

de

âcÍésciEros ou supÍessôes do objeto.

Itr - As despesas d€çolroÉtes do pr€seÍte Termo

correrão por coúta da dotação
orçmentfu:ia atraixo especi§cada ou da que lhe venbâ substitui:
DO VALOR DO RECIIRI|O I,fUNICITAL
1-l - O valor estimado do Termo de Colaboraçào coú Recuso Municipat será de ate R$
833.300,00 (Oitoceúos e trúta ê três mil e aezeÀtos rcais) corÍr rccuÍso mudcipal.
1-

1.2 - O valor estinÍêdo com recuÍsos municiÍ)ais destinados à execução do preseúe Termo
de Colóoração sená origioiirio da Secaetaria Muaicipal de Ássistêúcia SocàI, Fuodo

MuDicipal de AssÀtêacia Social e há ooeraÍ a Unidade Orçaoeú.ária 04.002 - Natureza da
Despesa 33.50.43.01 - Subveqões Sociais - Ficha 161 - Código de Aplicação 510.000, do
exercício de 2018.

. DO VALOR I'O RSCURSO Í'EDERAL
2.1 - O valol estirrâdo do Termo de Colaboração com Recuso Federal
1,14.000,00 (Ceoto e quaretrta e quatro mil reais) com recurso federal2

sená

de até R§

2.2 - O valor estimado com rectúso federal destinado à execução do prcseÀte TeÍmo de
Colaboraçâo sená originirio da SecEtaria Mudicipâl de Assistência Social Fundo
Muaicipal de Assistência Social e irí onçrar a,Uaidade Orçamentária 04.002 - NatuÍeza dâ
Despesa 33.50.43.05 - Subveoções Sociais - Ficha 163 - Código de Aplicâção 500.031.

CLÁUSI,LA QIJINTA - DA LIBERÀÇÁo Dos REcURsos FINÀI{CEIRoS
I - Os Íepasses fiíaíceiros hansferidoc oo âmbito desta parceria serão libeiados eE estrita
coâformidade coÍn o rcspectivo croÀograma de des€,labolso, eEt pacelas meDsais e
coosecl..tivas a serem 6editadâs ate o 5" (quhto) diâ útil de cada mês, em coala
específica indicâda pela OSC-

II - Os recursos

serão repassados úediaÀte aprovação da Plauilha de Previsão de Despesas,

cóetrdo âhda ânálise do úérito técnico.

m - A OSC devená ercam;nhat pam a SECRETARId

ate o diâ 10 (dez) de càda mês, a

planillra de previsão de despesas do mês subsequeÊte, bsm como os dernais documeqtos
exigidos pela mesfiá, qu€ serâo cooferidos e, caso a docum€úação agesetrtar
itrconsistêociâs, petrdências ou alguú doculEúto estiver preeíchido de fol]na iacolreê a
documentaçâo seiá devolüda para que a entidade providencie as devidas correções dedro .' do prazo pÍevjsto para a eÍhega;

SECRETARIA MUNICIPAL DE AS§ISTÊT{OA SOCIAL
Âúa loão Íeaxeirâ, 260

-
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IV - A

libeaaçâo dâ t€rceirâ parcela do terho de colaboração fica cordicionadâ à
apresedação da prestação de contas da primeira e assiú sucessivarnenle, bem como à
verificação da regularidade prwidelciriria e fiscal atraves da OSC;

V - As pacelas previstas no cÍonogrrma de desembolso

serão rctidás no caso de

apÍesetrtaçâo de irregularidâdes impediúvas, ate o sâneaúlento dâs mesaâs, quando:

a) bouver fundado6 iadicios de trão teÍ ocorrido boa e regular aplicação da parcela
antêri@mente recebida;

b) verificado desvio de finalidadg na aplicação dos lecursos ou o inadíapleoento da
OSC em relação a obrigações estabelecidas úeste terEÂo de colaboração;

c)

â OSC deixaÍ de presfar coÍtas dâ

peçela aderiormente Íecebida;

d) â OSC deixaÍ de adotar, semjE§aiÍicativa zufici€flê as medidas saneadoras apontadas
pela âdúinistrâçâo pública ou pelos otgãos {e coÀaole inte.(o ou e).temo; e
e) não apresefiar regularidâde de certidôes fisr:ais.

VI - Os possíveis reajüstes salaaiais, que oneÉrão tão soúlente os reqüsos Íepassados pela
SECRETARIAe não excedef,ão aos índices fixados em acordo, convetrção ou dissidio
coletivo que incidirão sorneote sobrc o valoi das despesas com pessoaL

CLÁUSULA sExTA _ DA MoVIMEIYTAÇÃo E A"LIcAÇÃo FINANCEIRÂ
DOS R0CURSOS.

I - Os rcculsos rccebidos ea decorrência dâ parceria serão depositados e geridos em coriÍâ
banciária específica de titularidade da eítidâde, isenta de tarifa banc.ári4 em imtituição
fi íanceira púbüca ofi cial;
II - A OSC devoÉ Ào período correspoÊdeúe ao iúervalo entre a überação das parcelas e
sua efeúva utilüação, âplicar os recürsos em cademeta de poupanç4 se a previsão de seu
uso for igual ou superior a I (um) mês, ou enq firDdo de aplicação finarceira de cuÍto pmzo,
quaüdo o pÍzzo previsto paÍa suâ utilizâção fc,r igual ou inferior a 1 (um) mês-

III -

Os Íetrdimentos de aplicação financeira poderão ser âplicâdos no objeto da pârceria,
estaDdo sujeitos às mesmas condições de presl2ção de contas exigidâs pzra os recuÍsos
traosferidos.

IV - Toda a movimeútação de recllrsos no âmbito da parceria

será rcalizada mediatrte

transferênciâ êlêtrôtrica coú a identificaÉo do beaeficiário ímal,

V - Os pagâmentos deverão ser realizados mediatrle

crédito eB coúta bâícária de
titularidade dos fomecedores e prestadores de serviços, por meio de aaDsferêrcias
eletrôtricas, débilos autoúráúcos, boletos bâncrírios ou outras formas reguliameftadâs pelo
Sisteroa Financeiro Nacional.

\,{ - Iniciada a vigêrtcia da parceri4 na hiútese de ocorrer o ataso nâ libemção dos
recüÍsos, fica autorizado o ressacinento das despesas despeodidas e deúdameúe
SECREÍARIA MUl{rcIPAL OE ASSISTÊNOA SOCIAI
Àua João

TeixeiÉ, 260

-
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&fr

comprovadâs peta OSC, no que dÊ Íe,speito à equipe de tral'alho necessária ao
cumprimento dás ações pactuadas úo plaúo de t-abalho.

VII - Os dados firanoeíos decorredes serão anaüsados com o htuito de

estabelecer o

aexo de despesas realizadâs e débitos barcáLÍ'io§.

\rltr - A OSC devení

efetuar tinlos os pagameltos com os recursos tramferidos, deolro dâ
ügência deste Termo de Colaboraçáo, indicando Ílo coÍpo dos documentos origiúâis dâs
despesas
inclusive a notâ fiscal eletônica - o número do preseote Temo, foúe de

-

rccurso e

o

órgão púbüco oelêbraúte a que se leferem, oantetrdo-os na posse pard

eventuâis fiscalizâçõ€s e/ou conferêacias.

cLÁusuI-A sÉTúrrA - DAs vEDAÇôEs

I-

O presente Termo de Colaboração deveriá ser executado em estritâ observáncia

à

cliiusulas aveaçadas e às legislações portinenúes, seodo vedado:
1) despesas a

dtulo de taxas

e tar:ifas baacárias;

2) despesas a título de taxa de â,llahistÉção, de gerência ou similar;
3) utitização, ainda que eB caráter eúergeÀcial, dos recuÍsos paaa fiúalidade diversa
dâ estabelecida oeste itr§trune0tq;
4) realização de despesas eú data arÍerior ou posterior à vigência deste ajuste;

4.1)

O pagaúento eírn dala posterior só será aceito quaEdo o fato geÉdor da
despesa tiver ocorrido duraúie sua vigência.

s) realização de despesas em data anterior à liberaçâo dos recusos;
6) pagamento de indelàações de aviso prévio quando dâ dispensa de fuocionários
viocuhdos ao Termo de Colaboraçãq deveado o referido aviso seÍ currlprido de
acc,rdo com a tregisláção úgente;
7) pagamento de horas extra§ cortr re'cuÍsos do prcseDte Termo, exc€tuaúdo-se
siluaçôes estritameÍte necessáÍiâÊ e devidaeeote autoúadas pela SECRETARIA;
8) pagaoeúJo de pessoal coDtÍatado pela OSC que nào esleja [gâdo dirctâmente á
execução do obielo;

e) pâgame o de vale fànspoÍe Íbrê dos linites do mrmicípio;

l0)

pagar, a qüalquer título, servidor ou empregado público com recusos vitrculados à
parc€ria, salvo Das hipóteses previstas em iei específica e na lei de diretrizes
orçâment rias:

§ECÀEÍARIA
qua

MU

rcIPAL DE AsSlsTÊNClA SOCIAL

bão Íeixêirâ, 260 - Santâ Cruz - CfP 15014-180 - São

los

do Âio Preto - 5P

Têleíone(17)32115510 sêmas@riopÍêto.sp.gov.br-ww.rioprêtosp€c!.br
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I

l)pâgameoto de ,nultâs, juÍos ou correção mone&iÍi4 inclusive referentes a
pagarDetrtos ou recolhimentos fora dos ptazos, salvo se decoÍetrtes de atrasos dâ
Adúitristcação Pública Municipal na liberaçâo dos recursos fitanceiros.

cl-Áusrrl-A oÍTAvA - DA !.lcÊNclA

E As

ErpôTEsEs DE pRoRRocAçÃo

I - O presede Termo úgorar'á @ós a pubücação do respectivo extrato no meio oficial de
pubücidade da Mudcipaüdade, a pâÍtiÍ da data de 0l/012018, com término de seus efeitos
M dzta de 3010612019; podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que
oâo exceda a 5 (ciDco) anos, através de Te.Bo Aditivo.

PARÁGRAIO ÚMCO: A ügôncia p.eüsta no caput podsni ser prorogada de oficio, no
casô de atraso nâ Iiberaçeo de recursos por parte dâ SECRETARIA, por perlodo
equivale e ao atraso.
CLÁUSL,I-A NoNA - DA PR.ESTAÇÁo DE coNTAs
l - A preslaÉo de cortas é um l)Iocedimetrto de acoEpanhÂmeÍto sistemático das pârceÍiâs
cotr Organizações da Sociedade Civil - OSC para demonstração de resuhados, que cooleÉ
elemeÀtos que permitaln verificar, sob os asp€ctos técdcos e financeiÍos, a execuçào
btegal do objeto e o alcarce dos resultados previstos.

II - O dever de prestar coltas inicia-se con a LAeração da prioeira pârcela

dos recursos

financeiÍos e terBina com a avaliação firal das cotrtas e deÍnonstração dos lesultados.

III - A pÍ€staÉo do contas apresentada pela OSC deve(í conter elemedos que permilâm ao
gestoÍ da parceria avaliar o alrdaürcEto ou concluir que o seu objeto foi exesutado
conforme pactuâdo, com â descrrção pormenorizada das atividades realizadas e a
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperado§, aÉ o periodo de que tÍata a
pÍestação de coda§.

IV -

Serão glosados valor€s que forem aplicados em finaüdade diversa da prevista neste
Termo e respectivo PlaÍo de Trabalho ou qüando houver evid&rcia de ato iÍregular,

V-

Compete a Secretaria Muaicipal da Fâzenda, por inlermédio do Departamento de
Prcstação de Cotrtâs, a aúlise dos documeítos previstos Do Art,82 do Decreto n'
17.708/17 que ficarâo à disposiçâo do gestor e do SeçretíÍio (a) Municipal, bem como dos
órgãos de cotrtsole intemo e extemo, beru como a emissão do Parecer Financeiro que
cotrtgÍrplará:

SECNEÍARIA MUXIOPÂT DE AS9íÉÍ{OÂ SO€IAT
feixêira, 260 - Santa Crur - CEP 1501+lE0 - 5ão losé do Rio preto - 5p

Rua João

ÍêlEfonê

117) 3211

6510 sem.rtDriopreto-§p.tov-br www.rioprêto.sp.go.br
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a)

b)

c)

VI

O exaEe da conforEidade dâs despesas, aoatisando a compatribiüdade dâs despesas
previstas e das despesâs efetivlrmedte real;zaãâs, por iteln ou agnrpaúdeDto de iteos,
coÀforrne aprovado tro plano de üabalho;
A verificâção da conciliaçâo bancári4 por meio dâ afeÍição da correlaÉo eúre as
despesas constantes no deEoÀshativo de receita e despesa e os débiros efetuados na
coota corre e especíEca da OSC;

A verificação do cumprimeoto das tromrâs pertineDtes.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAI

1 - Para 6ru de prestação de contas OeDsal, a OSC deveú apresentar, Iro Departâoetrto de
Prestação de Contas da Seüetaria Municipai dâ FâzeDda, até o diâ 28 (vinte e oiro) do Ínês
subsequeÀte a liberação do recrrlso:

l.l -

offcio encambhando o processo de prestação de cotrtas, DetrciotraDdo o

núlrero do Termo de Colaboração

a que se refere, a respectiva competência e os

documentos ercaminhadog;

- demonstrativo, assitrado por seu rcpreseútânte legal, deEonstraDdo as Íecsitas
e despesâs aplicadas so objeto da parceriÂ, inclusive dos reDdimedtos
finaaceiros;
1.2.1 - Cadâ despesâ deve ser classificá.la conforrDe su:t rlatureza
l-3 - cópias simples e legívei5 e aiDda os pÍóprios origimis paÉ conferiencia do6
docuEetrtos fiscais, bem como dos comprovantes de pagamelrto de salários,
encaÍgos e tributos ofiundos de rclação trabalhista, referetrtes ao pedodo que
1.2

trâta a Ee§tação de conta§;

1.3.1 - Os originais dos docuaeútos deve.ão coDter os dados da

OSC,
identificação do trúErero do te.mo de colâbomção, foÍrte de rccurso e o
órgão da admioistraçâo pública com o qual o termo foi celeb.ado, íão
seúdo aceitos docuDentos ilegiveis, com alterasões ou firsiuÍas e com
preenchimetrto itrcorreto ou itrcmpleto, que prejudiquem a sua
clareza ou legirimidade;

1.4 - mêmória de cálculo do aateio dâs despesas, quaado bouver;

1.5

-

planilha consolidada das pesquúas de preços realüada parâ as compras

e

cootrdtaÉe§;

- coociüações balo'árias das codas específicâs cornpostas de extratos baocaÍios
da coíta coÍr€trte r/úculada à execução da paÍceri4 bem como, da aplicação fiÍaúceira e
1.6

afuda os respectivos razõ€s cotrtábeis;
2 - Competê a Sêüetaria da Fazeoda, por meio do Departamento de Prestâção de Contâs a
aDálise de qu€ t'ata o iociso V do § l'do art. 74 do Decr€to Muoicipal
L'7.'70812017,

f

quando for o caso, ou quando não atendido o disposto no art. 74 § 26 do referido Decreto.

Rua loão

SECRETARIA MUÍ{ICIPAL OE ASSISTÊNOA SOCIAT
Têixeiê, 260 - §ântà Cruz - CÊP 1so1+180 , Sâo Joré do iio píeto
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2.1 - A análise seú realizâdâ a pârú dos doflmentos previstos nos incisos I a D(
do âÍ. 82 do DecÍeto Municipal n" 17.708/2017, seodo elabomdo, posteriomente, relaório
que sená encâminhâdo ao gestor da parcedra para ciêtrciâ e tomada de providê4cia§.

VII . PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL

I - Pâra fins

de prestação de contas quadrifiestrâI, a OSC deverá apresetrtaÍ até o dia 28
(vinfê e oito) do trlês sübscqueíte ao ence.raúeÍto de cada quâdrimesAe do aio civil:

l.t

- Relaúorio de Execucão do Objeto. assinâdo pelo seu represenlaÀte legal, a ser
entregue para o gesto da parceri4 que cotrterá:
a) as

@es deseDvolúdas pâra

o

curyriÍhento do objeto, no p€Ííodo em questão;

b) a demoústração do

alca.doo das metas refe.entes ao peíodo de que hata a
prestação de coítas, apÍesedaldo üm cornpaútivo d€ metas propostas com os
rcsoltadoe alcançadoo;

c) os docuÍnentos de comprovação do cuEprimento do objeto e realização das
ações, como fichas de ilscri@o, tistas de pleseoçâ, fotos e údeos, ou outros
coÀfc'Íme o caso, devetrdo o eveÍhral cuúprimento parcial ser devidamente
justificado.
1.2 - Relatório Execucão FiMaceira. coulerúo as infornrações consolidadas dos
relatorios meosais, conforme modelo ootrtido aos Anexos das lDstruções do Tnbunal de
Contâs do Estado de São Paulo, a ser entregue tro Depetarnento de PÉstação de Contas;

VM . PRESTAÇÁO DE CONTAS ÀNUAL

I - A OSC deverá aprcsedâr

preslâçâô de contâs ânual para fins de Elonitoaâmento do
cumpriEento das Eetas e dos rcsultacos pre!,istos no plano de trabalho.
2 - A prcstação de contas anual deveÉ ser âprcseDtada até o dia 31 de jatreiro do exercicio
finarceiÍo seguiate à traDsferêocia dos recursos, podeodo ser soücitada plorrogação de
prãzo, por aÉ 15 (quirze) dias, d€sde que deüdameúte justificadâ.
3 - A píestação de oontas

arurl

ssní entÍegue no Departamento de Prcstação de Coútas da

Secretaria Municipal da Fazenda, e será compostâ pelos seguiútes docuneDtos:

3.1 a)

A scrom apreseotados pela OSC:

Oficio de encamiúamento;

b) relatorio anual de execução financeir-4 contendo ôs inlormações consolidadas
dos rclatorios quadrimeslÍais, coüforile modclo oontido nos ADexos das Irstruções
do Tribunâl de Contas do Estildo Ce Sào Pauloi

SECREÍARIA MUIdICIPAT
AS5ISTÊNOA SOCIAT
Tenenã, 260 - 9ntô C@ - CEP'E15014-1â0 São
do Rk, Preto - SP
'osé
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c) corciliâção bancárà do laês de dezerrbro dâ contâ cctrrente especifica da
parceriA acoryanhadâ do6 extratos da cotrta corr€ote e da apücação financeirâ

e

respectivo§ iazões cotrÍábei§;
d) publicação do balanço patrimodal dos exercícios eÍrceÍrado e anterior;

e) deúâis

demoDstraçôes coatábeis
aúalltico acumulado úo exercício;

e fioanceiras, acompaúadas do

balanceÍe

certidão expedida pelo Cooselho Regioaal de Contâbilidade - CRC,
comprovaodo â habütação profissioDal dos respon*iveis por bala!ços e

0

demoDstrações contábeis;

g) na hiÉtese de aquisição de beos
registro coútibil e patisroDial;

cm

os recuÍsos recebidos, prova do respectivo

h) declaraçâo do representaote legal e do conselho fiscal da OSC, ou de órgão
equivalente, aceÍca da regularidade dos gastos efetuâdos ê da sua perfeita
coúabilizaÉo;

i)

declaÍação do rcpreseÀtaDte legal e do coúselho fiscal da OSC, ou de órgão
equi!.alenie, acerca do ateodimento aos princípios da legalidade, impessoalidádg
moralidâde, publicidâde, eficiêDci4 motivação e interesse públjco;

j)

relâção dos contrâto6 g respectivos adilamentos firmados com a utilização de
rccursos púbücos administados peh OSC para os fiis estabelecidos oeste termo dc
colaboràção, cotrtendo tipo ç íúmero do ajuste, identificação das partes, data,
objeto, vigêúcia valor pago [o exercício e cotrdições d€ pagaEento;

l) ceÍidão coítendo os nomes e CPFs dos dirigeDtes e conselheiÍos da OSC, forma
de remunetaçãq periodo ds úração, com destaque pâÍa o dLigente responsável
pelÂ âdmúistração dos rccursos rccebidos à conta do termo de colaborâção;

m) declâração âtuâtizada aceÍca da exi§êocia ou úo tro quadÍo direúvo rta OSC de
agentes políticos de PodeÍ, de membros do MitristeÍio Público ou de dirigente de
órgão ou eÍtidade dâ Administração Públicá celebrâÍte, bern como seus r€spectivos
côtrjuges, compaDheiros on paúeEtes, até o segundo grau, e6 linla reta, colateral ou
i
por aÍinidade;
.r ir'

tr) deçlaração al]i.aLzada da osorênçia ou trão de cotrtÍatação ou remuneÉção a
qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de seNidor ou emprcgado
público, inclusive aquele qte exerça cargo em comissão ou fuoção de confiança dc
órgâo ou entidad€ da Administração Públicâ celebraDte. bem coúo seus respectivos
cônjuges, corpanheiros ou parentes, aie o segundo grar! em liúa retâ" colateral ou
poÍ afinidade.

SÉCREIARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊÍ,'CIA SOCIAL
Ruâ.loãoTeirena,260-Santa Cruz - CÊP 1501+180- São losé do 8io Preio 5P
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o) comprovante de devolução de eventual saldo remar€scefte lrão aplicado;

3.1.1

-O

relatório anual de execução do objeto, cooieüdo as iofoÍmações
coúsolidadâs dos rclatorios quadrimestÍais, deveá sel €ntregue ao Gestor da
parceria,
3.2 - A serem providenciados pelâ SECR-ETARIA:

a)

certidiio indicaodo os nomes e CpFs dos rcspoDsáveis pelo órgão coocessor e
respectivos peíodos de auaçâo:

b)

certidão indicando os nomes e CpFs dos respoDsáveis pela fiscalização da
execução do tenno de colaboração e r€spectivos períodos de atuação;

c)

relatório téqdco dê moaitoramento e avaliação da parceri4 homologado pela
c!úissão de mo,liÍoraoeüto e alzliaçâo; e

d)

parecer técnico cotrclusívo elaborado pelo Gestor da parceri4 bem como
manifestâçâo coocfusiva do(a) secretírio(a).

D( - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

I - Quado o fiÍâl

da vigêrcia

&

parceriâ

.ão coiocidir com o eacerrameÍto do

atro

civil,

a OSC devená apreseatax os mesmos documentos de que trata da pEstação de coÀtas aúuâ],

rc prazo de

ate 30 (trinta) dias, cortados do término da úgência da parceri4 prorrogável
po. até 15 (quiÍze) dias, mediaote justificaíva e soücitação Uévia da OSC.
2-

A âoílise da prestação de cootas final iÉ fomeceÍ elsmentos pam

a emissâo do parecer
tecnico cotrclusivo do gestor e para a Íief,ifestação coDclusiva da prestâção de contâs fi.al,
que devení verifcar o cumpriúeoto do objeto, o âtingimeqto das metas e o alcance dos
resultados preyistos no plano de trabblho e coosideraú:

a) o

Relaório Final de Execução do Objeto, elaborado pelâ OSC;

b) o Relatorio Fiüat de Execução Financeir4 elabondo pelo Departameato

de

Prestação de Co[tas;

c) o

compro

ote de devolugào de eveDtual saldo

reúarcsce

e da

parceria.

3 - A administraçâo pública apreciaÍiá a prestação amaVfiaal oo prazo de até l5O (cento e
ciDqueda) dias-

4 - A aúáüs€ da prestação de coútas anuayfiaal terá coeo subsídio o rclatório aüuayfinal
de execução finançeira e de execução do objeto, os relatórios de visita itr locq os
rcsultâdos das pesquisas de satis&ção e os relaúorios tecdsos de rnodÍoÊtrtrento e

SECREIARÍÂ MUNICIPAL DE ASSEÍÊNC|A SOCIAL
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IeletonellT)32116s10-sêmas@r,oprero.sp.Cov.br w$$/.riopretorp€oubr
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âvâliâção, homologâdos pela Comissão, devendo obrigatorianetrte mencionar, para 6ns de
avaüaçâo quanto à eficácia e efetiúdade das âções já executadas:
4.1 - as detas e os resuitados já alcaoçados e os seus beneficios; e
4.2 - os efeitm da parcetra" refercntes:

a)

aos impactos ecooón'íc(ni ou socÉls;

b)

ao grau de

c)

à

satisfuão do público alvo;

possibilidade de sustentabilidade dâs ações após a coíclusão do objeto.

5 - Nas hipóteses de omissão úa etrtrega da prestâção de contâs ou da a ílise concluil que
houve descuDprimento de metas e resultados estabelecidos no plaoo de trabalho ou que há
eüdêrcias de existência de aro irregulaLr, o gestoi da pârceri4 previaeeDte à emissão do
parecer técnico de a!álÀe da prestâção de contâs a[uâl €/ou
no prÀz o de até 15 (quiúzê) dias:

a)
b)

cumprir a obrigação;

c)

âpresetrtar

li[al, oorificará a OSC para

sarur a irregularidade;

jüstificatilâ para iEpossibilialâde de saneaEento
cumpriúeúo da obrigação.

<la irreguladdade ou

6 - Transcorrido o prazo paÍa saúeâuento da rregulaÍidade ou da omissão, trão havendo o

a

autoridade administrati@ competetrte, sob peaa de rcspolsabilidade
soüdária deve adota. as proúdêacias para apuÍação dos fatos, ideDtificação dos
responsíveis, quântificação do dano e ótenção do Íessarcimento, aos termos da legÀlação
saneírmeoto,

vigente7 - A prestâçâo de cotrtas anual e final seni avaliada pelo Gestor da parceria como:

fqúâ clara e objetiva, o cumprirÍÉnto do
o ati[gimetrto das metas e o alcance dos resuhadm da parceria;
a) Re8ztral, quâodo expres$r, de

ójeto,

b\ Regular com ressalva, quando evidenciar impropriedade ou qualque! oüta falta
de ÀatuÍeza foÍmal que rão rcsulÉ dano ao erário; e
c)

Irregular, qtrarÁo
c. I

cÍrt

\üovada qua\uer das seguintes circunstáncias:

) omissão do deyer d€ prest& conrtas;

c.2) descump mento injustificado do objeto e das mstâs estabelecidas no Plano
de Trabalho;

c.3) dano ao erário decorrente de ato de gestiio ilegitimo;
c.4) desfalque ou desüo de dinheiro, bens ou valores públicos.
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8 - Â rDardfestaçâo conchrsiva da pÍestaçãô de coatas ânuayfi[al e o parecer conclusivo
elaborado tros tereos das Iastruções Normati\€s do Tnbunâl de Contas do Estâdo de São
Paúo, serão de rcspoEabilidâde do(a) Seoeüário(a) da pasta respoúsável pela parceriE
levando em consideração os pârecercs técnicos: jrrídicq finaoceiro e o parecer tecaico do
gestor da parceria e, deverá coocfuir pela :
a) AprovrÇão

ü

preslaçâo de cotrlâs:

b) Aprovação com ressalva da prestaçâo de contas; e

c) Rejeição da prestação de cootâs, com iaediara daerminação dâs povidênciâs
adraidstrativas

e

judiciais cabíveis para devolução de valorcs aos c-ofres públicos.

9-A

rnâ.trifestação conclusiía e
encamiúada pam ciência da OSC.

â decisâo sobre a

prestaçâo de contas final será

l0 -

Na hipótese de aprovaçào das coltas a SECRETARIA expedirá Declaraçâo
Atestádo de Regularidade, ressah.ado o julgamento dos órgãos de coíaole extemo;

ou

11 - Na hipótese de âprovação com ressalva ou rejeição a OSC podeni apresetrtar pedido
de defesa a SECRETARIA" no prazo de até 1 5 (quinze) dias.

CLÁUSI]LA DÉCIMÀ - DA HIPóTTSE DE RETOMADA DO OBJETO

I - Nâ hipótese de inexecução por culpa

exclusiva da oÍgatrizâ&ào da sociedade civil, o
MU1'.{CÍPIO, poderá exchrsiramente para asseguraÍ o ate[dimento de serviços essenciais
à população, poÍ ato póprio e hdependetrtemente de autorização judicial, a fim de realizar
ou manter a execução das úÊtas oü atividadesPacfuadás:

a) - a8sümir

responsabiliiiadê pelâ execução do Íestaúte do objeto previsto tro plano
de trabalho, Ào caso de paralisaç{o, de modo a evitâr suâ descoútinuidade, devendo
ser coúsiderado É prestaçâo de contas o qrre foi executâdo pela orgaúüação da
a

sociedade

civil alé o

ÍEoúento

.9m que a

SECRETARIA assuEir

as

responsab itidad es;

t)

- rEtoBar os beos públicos eventuaimeEte em poder da organização da societlade
ciül parceir4 qualquer que teoha sido a Bodalidade ou dtulo que concedeu direitos
de üso de tâis bens;

CL/{USULA DÉCMA PRIMEIRÁ - DAS ALIERAçÔE§
I - A Secletiria MuDicbal podeni autorizar ou propoÍ a alteração do termo de colaboração
ou, aindq do platro de trabalhq após, respectivamente, solicitação fuidamentâdâ da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIÊI]ADE CryIL. ou a suâ anuênciâ, desde que úo hâja
alteÉção de seu ójeto, da seguinte forma:

§{ À§SlsTÊflClA SOCTAIsanta CrE - cEP 15O!l-18O - 5ão iosé do nio Preto -

SECÊEÍARIA MUNICIPAL

RualoãoÍe
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I - por terDo aditívo à parceria paÍa:
a) arnpliação ou redução do valor global;

b) prmrogação da ügênciE
c) alteração da destinação dos bens retna[escentes;

l.l - Caso âs alterâções

necessiriâs demaodem aumento do valor, o aditamento ficaná
condicionado à existênciâ de resgrva de recursos sufcieltes a suportar âs despesâs
decorreotes e de autorização do titular da SECRETÁRIA-

II - por cerffão de apostilamedq las deÍnais hipóteses de alteràçâo, tâis como:
a) ajustes da execução do objeto da parceria l1o plano de kabalho;

b) remarcjarneDto de rccu.rsos sem a alteÍação do valor global.

cLÁusuLA DÉcÍuA SEGUNDA - DA DENú,l\rcrA, DA R"EscrsÃo E DAs
sAlrÇÕEs.
I - A ügência do presede Termo pode ser denunciâda pela OSC â qualquer tempo, com as
respectivâs saÀções e deliÉitações claÍas de respoNabilidades, desde que comunicado por
escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias de aotec€dência-

II - ConstitueÍn motivos para rcscisão

deste Tcnno de Colaboração o nâo cumprimento de

qualquer de suas cliiusulas e condições pactuadas, bem como os previstos na Lei Federal no
13.0l9n0l4,
Wla LÊi t" l3.2UDOl5, e Decreto tr' 17.708/ 2017, alterado pelos
Decrctos

trl - A

n' l'l"lte,adá
,723/2017 e n' l'7.800/17.

SECRETARIA podeni ga.aotida a prévia defesa, aplicar à OSC

a.s seguhtes

sanções:
a) advertêocia:

suspeúsão teÍnpoÍária dâ paÍticipação em cllamâmerto público e im@imento de
celebraÍ parceria ou cootrato coú órgãos e entidades do municipio, por pÍazo não supeÍior

b)

â dois atros:

c) declaraçâo de inidoneidade para participar de chamamento púbtco ou celebra. parceriâ
ou contrato oom ôrgãos c ontidades de todas as esferas de govemo, enqua o perduÍâÍem
os motivos d€te@inantes da punição ou até quc seja promovida a reóilitação perante a
própiia autoridade que apücou â p€Dalidâde, que sení concedidâ sempre que a OSC

ressarci a administração pública pelos prejuízos resultantcs e após decorrido o pttzo da
saflção apücada com baso na atínea b.
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I - As sânções estabelecidas ras alíneas â- l, e c aciBa são de competêDcia exclusil? da
SECRETARIÀ facl hdq a defesa do iEteÍessado no tespectivo processo, Eo pÍazo de d€z
dias da abernra de vist4 podetrdo a rcúiütação ser Íeque da após dois anos de aplicação
dâ pena[dade.

IV -

eú chco anos, cotrtâdos a partn dÂ dâtâ da apÍesentação dâ pÍestação
contas, â aplicaçâo de penalidade decorÍente de inÊação relacionada à execução
Prescreve

de
da

parceda.

I - A prescrição

admi strativo voltado

será iaterrompida com a edição de ato

à apuÍação

da in-Êação.

V - As

partes deverão observar o cumprimetrto de oorDrâs de ingerêlciq Dotadamente
aquelas exaÍadas pelos órgãos de coítrole extemo e seüs rnecaDjsmos de fiscalüação, além
de fazerem integrar as exigênciâs çomplementares desses órgãos aos seus atos
ad.ministrativos.

VI - Pq

ocasiâo da conchrsâo, denúaci4 rescisão ou extinção da parceri4 oa saldos
finarcetos remaDescerÍes, inclusive os provenientes das rcceitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à Administâção Pública Do prazo improrrogáveJ
de 30 (trirta) dias, sob pena de imediâta instal]Iação de tomada de contas especial do
respon§ável.

CLIUSULA DÉCtr\dA ITRCEIRA. DOS BENS RXMANESCENTES
aú36 e art. 42, x aúbos da Lei Federal D'
13.019/2014, e do aÍt. .14, inciso I do Dec.eto f l7.108l20l7 e alterações, declara-s€ qu€
os beos remanescentes rB dat^ dA coDclusão or extinção do preseote Termo de
ColÂborâção, seáo de tibtâridade da admhistração pública municipal visto que sâo

-

Para

firs de cuúpriEetrto do disposto

oos

necessários pam assegurar a coltinuidade do objeto pactuâdo, seja por Íneio da celebração
de nova parceri4 seja pela execução dircta do objeto.

CI-AUSUI-A DÉ'IMÂ QUARTA. DAS DISPOSIÇÔES GERÀIS
I - Pactuam, airda, os partícipes,

as seguintes condições:

a) todas as comunicações serão

consideradas como rcgularmente efetuada§, se
eDtegues nos eúdereços dos paiictre,s, Dediâíte protocolo, etrüadâs por "fâx
símile" or qualquer outro meio de comunicaÉo, deúdâme e comprovado por
recibo;

b) as rcuniões e!tre os rcp@sentântês credenciados pelos partíoipos, bem como
quaisquer ocorrências que possârn ter impüçâções na exesução do objeto da
parc€Íia seÍão registrâdas em ata ou relaório circunsktrciado;

Rua roão
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c) a SECRETARI .ão se rcsponsabilizará por qualquer despesa

excedente dos

recursos a serem transfe dos.

cl,Áusut-a

DÉCtrt,tA SD(TA - Do

FoRo

Í - As pârtes elegeú o foro da Comarcâ de Sáo José do Rio Preto/SP para dirimh quâisquer
questôes oriundas deste Tertrrb, co,n rênúncia de quâlquer outo, por mais p vilegiado que
seja.

U - É obrigaóri4 nos termos do ôrt.42, XVU da Lei Fedeml n.' 13.019/2014, a previâ
teDtativa de solução adEbistativa de eventuais conllitos, com a participaçâo de órgão
eocaregado de assessoramento jurídico htegrante da eshutura dâ admiaisEação públicq
E por estareÍo certas e ajustâdas, firmam o
para que produza seus efeitos legais.
São José do Rio Preto

pÍese

e erD 03 (hês)

üas de igual teoÍ e forma,

,27 de dezeínt1to de 2017

Jl--".-.
^

MARTA SILVI,t [-fM,1 BAS

.

AtiDES

ôur:s", rr.t
SociaL

A-nexos:

l)

2)

Anexo I - PlaDo de trabalho
Aoexo II - Portaria de desiguaçâo do gestor destâ parceria.
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SECRETABIA MUNICIPAL DÉ ASSISTÊNCN SOCIAL

ÉXTEAÍO
TeÍmo de Colâboraçâo n! 16/2017
Em atêndimento as exigências do arl. 39 da Lei Federal nq 13.019, de 3í de iulho de 20í4 e
alteÍações, bem como do art. 47 do DecÍeto lüunicipal n! 17.708, de 07 do Íevereiro de 2017
torna iublico o extrato do TeÍmo de Colaboraçáo que entre si celêbram o munlcípio de são
José do Bio Preto, por intermédio da SecÍelaria l','luniéipal de Assistência Social e a Associação
Bê'lasceí,
objeto: Constitui objelo do presente inslÍumento a êxecuçáo do Servigo de Proteçeo Social
Especial paÍa Pessoas com Deficiência e suas Famílias em CentÍo - Dia objêiivando a oferta
dê atêndimento especializado de proteção social especial de média complexidade a pêssoas
com deÍiciência intelectual, com vislas a promover a autonomia, a indusáo sociâl ê a mêlhoria
da qualidade dê vida, r€duzindo a sobrecarga da lamilia/curdadoÍ na tareÍa de cuidar'
contrlbuindo com a prevençáo da institucionalizàçâo ê segregação dos usuários, no âmbito da
Rede de ProtêÇão Social Espêcial - Srslema Único c,a Assistência Soclâl do MunicíFio.
Valor qlobal: Até R$ 977.300,00 (Novecentos e setenta ê sete mil e tÍêzentos reais)
Vigência:01 dê janeko de 201a a 30 de junho de 2019.
oata da asslnatura:27 de dezernbro de 20 Í7.
l\raÍia Silvia Uma Bastos Fernandes - Cress: 16.577 - Secrelária MunicipalApaíecido Fêrroira Pacheco - Prêsidênte da Associaçáo Renascer.

