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LEI N". 3816 de 05 de Dezembro de 2017.
"Autoriza o Exêcutavo Municipal a firmar pãrceíe por
Temo dê Ôolaboração, com oÍganizaçôet da
sociedada civil para o âno de 2018, ampaÍado no
inci.o ll do aÍ. 3'l e incisos I ê ll do art. 30 da lêi
fêdêrâl 13.019 de 3í deiulho dê 20í4".
VALDEÍ{IR ANTONIO PINHEIRO OÊ CARVALHO, Prefeito Municipal
de Uchoa, Estâdo dê São Paulo, usando dê suas atíbuiçóes legais, Fa2 saber quê a Câmarê
lllunicipal aprovou e êle sanciona e promulga a seguinte Lei:

Aí.

'1" - Fica autorizado o chete do poder êxecutivo a celebrâr parceria

na foma da Lei Federal 13.0'19/2014, com a OEanizâção da Sociedade Civil - lnstituição
A8rociação RENASCER - Centro dê Roabilitaçào ê lntegração, Declarada de Utilidade
Pública pela Lei lvlunicipal no. 5.455 de 11 dê Fevereiro de í9e4, CNPJ. 71.744.00710001'66.
com finalidade de promovêr o atendimento êducacional, de reâbilitaçáo e habilitaÇão de pessoaê
com deÍciência intelêctualdo l\,'lunicipio dê Uchoa.

Art.20 - Os recursos a serem repassados na forma desb lei será de
até RS 60,000,00 (sessenta mil Íeaas)

Art

3ô

-

Aplaca-se de Íorrna subsidÉria os dispostos no § 4o do art. 32

e no art.40 dâ lei 13.019/2014.

-

As dêspesas decorentes da prêsentê Lei serão atendidas
akavés dos rccursos consignados no orçamento do prêsênte êxêacicio ê suplementadas se
necessário, conlorme clâssificação a sêguir:

Art. 4"

02,OO

-

PODER EXECUTIVO

02.12 - FUNDo MUNrcrpAL DE ASS|srÊNctA socrAl
08.244.0021 .2057 .3350.43 - FONTE DE RECURSO No 0'1

AÍi.5'.

-

TESOURO

-

FTCHA N". 440

Esta Lei entraÉ êm vigor nê data de sua publicação,

revogãdas as disposições em contrário.

Rêgishe-se, Publique-se e Comunique se.
Preíeitura Municipal de Uchoa, 05 de Dezembro de 2017.

ARVALHO

VALOEMIR

PÍefeito Municapal
Registrado no livro dê Lêis, êm sêguida publicado de acordo com o artigo 50,
Orgánica Íúunicipal.

}j a '\-i,'l :
Diretorate Gabinete

JUDIMARA DOS SANIOS MELLO
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TERMO DE COLABORAÇAO n'01/2018
'Parcêria que entrc si celabftn

a Prefeiturc

Municipal de

Uchoe/SP e a Associação Renascor - Centrc cle Reabilitaçáo

e lntegraçào, coh a finalidadê de prcnaver o atondinento
oducacional, de reabilitaçáo o habilitaçáo de pesso€s coa
deficiência intelectual do Municlpio de Uchoa'

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE

UCHoA/SP, inscrita no CNPJ 45.111.952/0001-10, estabelecida nesta cidade,

sito à Avenida Pedro de Toledo, 1011, Bairro Progresso, CEP 15890-000
repÍesenlada por ValdemiÍ Antonio PinheiÍo de Cervalho, Prefeito Municipal,
brasileiro, funcionário público, solteiro, portador da cédula de identidade RG
18.550.746-3, e do cadastro nacional das pessoas físicas

79, doravante denominada CONCEDENTE,

-

CPF 114.902.958-

e do outro a

Associação

Cêntro dê Reâbilitação ê lntegração, inscrita no CNPJ
71.744.00710001-66, estabelecida na Avenida Amélia Cury Gabriel, 4701,
Baino Jardim Soraia, CEP 15075-220, São José Do Rio Preto - SP,
representado por Aparêcido Ferrêlra Pachsco, presidente da entidade,
brasileiro, portador da cédula de identidade RG 7.546.299-0, e do cadastro
Ronascer

-

nacional das pessoas físicas

-

CPF 428.673-558-34, doÍavante denominada

PROPONENTE, rêsolvem, celebrar TERMO

DE COLABORAçÃO,

que

subordinará às regras, no que for aplicável, da Lei 13.019 de 31 de julho de
2014, na forma das clausulas que seguem:

DO OBJETO

Cláusula primeira. O presente Termo de colaboraçáo tem por OBJETO,
promover o atendimento educacional, de reabilitação e habilitaçáo de pessoas
com deÍiciência intelectuel do Município de Uchoa.
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DA GESTÃO

Cláusula segunda. São representantes em relaçáo ao objeto:

a)

Dirigente responsável pêla PROPONENTE:
O Senhor ApaÍêcido FôrÍeira Pacheco, presidentâ da entidade, portador

da cédula de identidade RG 7.546.299-0, e do cãdastro nacional das pessoas

físicas

-

CPF 428.673.558-34, se rêsponsabilizará de forma solidária, pela

execuçáo das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria, nos
termos do art. 37 de lei 13.019 de 3'l de julho de 2014.
b) Gêstor responsável pela CONCEDENTE:
A Senhora TATIANE SOARES DA GRAçA BARRIOS, Diretora do Departamento
de Âssistência Social, RG

n'

33.844.046-X, CPF 308.254.438-06, nomeada pela

poÍtaria nô. 506, responsável por fiscalizar, monitorar

e

avaliar

e

emitir o

parecer conclusivo da prestaçáo de contas dessa parceria.

DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

Cláusula tercêira. São obrigaçóes:
Subcláusula primeira. DA CONCEDENTE:
a) Fornecer os recursos para a exêcução deste objeto:

b) Pronogar a parceria de oÍício, quando houver atraso na liberação dos
recursos ou dos serviços, limitada prorrogação ao exato período do atraso;
c) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

d)

lnÍoÍmar ao seu superior hierárquico

a

existência de fatos que

comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e

de

indícios

de

irregularidades

na gestão dos recursos,

bem COmO aS

I
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providências adotâdas

ou que serão adotadas para sanar os

problemas

detectados;

e) EmitiÍ relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes
e durante a vigência do objeto, e submeter à homologação pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação designada, que deverá conter no mínimo:

1) A forma sumária das atividades e metas estabelecidas;

2) As atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do
benefÍcio social obtido em razão da execuçáo do objeto até o perÍodo, com
basê nos indicadorês estabelecidos e âprovados no plano de trabalho;

3) Os valores efetivamente transÍeridos pela Administração Públicâ

e

valores comprovâdamente utilizadosi

4) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados
pela organizaçáo da sociedade civil na prestação de contas;

5) Análisê das auditorias realizadas pelos controles interno ê externo, no

âmbito da fiscalização prêventiva, bem'como de suâs conclusÕes

e

das

medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias,

0 Émitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas, com
base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59
da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014;

g)

Disponibilizar materiais

e

eqüipamentos tecnológicos necessários às

atividades de monitoramento e avaliação;
h) Cumprir com os pÍazos previstos par a Prestaçáo de Contas;

i) Exigir da êntidade parceira a prestação de contas conforme determina a
Lei 13.019 de 3'l de julho de 2014, e demais exigências da Administração, caso
houver, e do rêspectivo Tribunal de Contasi

i) Rêalizar pêsquisa dê satisÍaçáo das parcêrias sempre que necessário,
Subcláusula segunda. Sáo obrigações do PROPONENTE:

É

a) ResponsabilizaÊse pela execução do objeto;

(14 3826-950O
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b) Prestar informaçÕes e esclarecimentos sempre que solicitados, desde
que necessários ao acompanhamento e contÍole da execução do objeto;

c) Aplicar

1Qo/o

(dez por cento) dê contrapartida em bens e serviços, ou

substituir pêla contrapartida financêira:

d) Manter os recursos aplicados no mercado aberto em titulos da dívida
pública quando os recursos forem utilizados em prazo inferior a 30 (trinta) dias,

s em caderneta de poupança quando não utilizados no prazo superior as

30

(trinta) diasi

e) Efetuar os pagamentos somente poÍ tÍansferência direta ao Íomecedor
(DOC, TED, Débito), pessoa física ou juridica, inclusive dos empregados,
vedado usar cheques para saque ou quaisquer pagamentos;

0 Quando autorizado, pagaÍ despesas em espécie;
gl FazeÍ a restituição do saldo residual dos recursos, inclusive com os
rendimentos náo utilizados, exceto se autorizado reprogramar;

h) Manter e movimentar os recuÍsos na conta bancária específica citada
neste instrumento:

i) Permitir livre acêsso do gestor, do'responsável pelo controle interno e
dos membros da comissáo de monitoiamento e avaliação da CONCEDENTE, e
de auditores e Íiscais do Tribunal de Contas, aos documentos e às informaçÕes
referentes a este instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

,) Transferir e permitir a coNcEDENTE a responsabilidade pela execuçâo
do objeto, no caso de paralisaÉo ou da ocorrência de fato relevante, de modo
a evitar sua descontinuidade:

k) Se responsabilizar exclusivamente pelo gêrenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respêito às despesas de
custeio, de investimento e de pessoal;

l)

Se responsabilizar exclusivamente pelo pagamento dos

encargos

kabalhistas, previdenciários, fiscais e comerclais relativos ao funcionamento da

e ao adimplemento do termo de fomento, manter as certidôes
negativas em dia, não se caractêrizandô rêsponsabilidadê solidária ou
instituição

",/
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subsidiária da Administraçáo Pública pelos rêspectivos pagamentos, qualquer
oneraçáo do objeto dâ parceria ou restriçáo à sua execução;

m) Prestar contas no prazo náo superior a 60 dias segundo a Lei
13.01912014, e de acordo com os critérios e indicaçóes exigidos pela
CONCEDENTE, com elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o
andamento ou concluir que o seu ôbjeto foi executado conformê pactuado, com

a descriçáo pormenorizada das atividades realizadas, e a comprovaçáo

do

alcance das metas e dos resultados esperados, destacãdos nos relatórios de
cumprimento do objeto e de execução financeira;

n) Anexar e entregar o balanço pâtrinionial, o balancete analítico anual, a
demonstraçâo

do resultado do exercÍcio e a demonstração das origens e

aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo as normas contábeis
vigentes para o terceiro setor;

o) Manter em seus arquivos durante o prâzo de 10 (dez) anos, contados do

dia útil subsêquente ao da prestaçáo de contas, os documentos originais que
compõem a prestação de contas;

p) ldentificar o número do tnstrumento da parceria e Órgão repassador no
corpo dog documentos da despesâ, e em. seguida extrâir cópiâ para anexar à
prestagão

de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive

indicar o vâlor pago parcialmentê quando a despesa Íor paga com recursos do
objeto e outras fontes;

q) Divulgar esta parceria, em seu sltio na internet, caso mantenha, e êm
locais visívêis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerga
suas ações, com as seguintes informaçôes: data da assinatura, identificação do

instrumento, do Órgão CONCEDENTE, descriçáo do objeto da parceria, valor

total da parceria, valores liberâdos, e situação da prestação de contas da
parceria;

r) Oflciar a relaçáo de parentesco vinculado ao objeto, caso houver, de
dirigente ou de membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges

ou companheiros, bem como se for parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau que tenhâ relaçáo direta com servidores ou

(17) 3826.9sOO
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agentes políticos diretamente ligados à CONCEDENTE, inclusive no âmbito do
Legislativo.

DO DESTINO DOS BENS PERMANENTES

Cláusulâ quarta.

As partês

reconhecem que

os bens e

direilos

remanescentes na data da conclusão ou É;xtinção da parceria e que, em razão
desta, houverem sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos
repassados pêla Administraçáo Pública será de titularidade e se incorporará ao
patrimônio da CONCEOENTE.

DO REGIME JURíDICO DO PESSOAL

Cláusula quintâ. A contrataçáo de empregados para a execuçáo do objeto
no espaço público, quando pagos intêgralmente com recursos desta parceria
deverá obedecer ao principio da legalidade, impessoalidade e da publicidade,
mediante a realização de processo seletivo simpliÍicado de provas, e ou provas
e títulos conforme a natureza do cargo.

Subcláusula única, Náo se estabelêcerá nenhum vinculo de natureza
juridico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e o pessoal

que a PROPONENTE utilizar para a reãlização dos trabâlhos ou atividades
constantes deste instrumento,

OO REPASSE E CRONOGRAMA DE OESEMBOLSO

Cláusula sêxta. O valor total que poderá chegar a ser repassado conforme

a Lei Municipal 3816 de 05 de Dezembro de 2017 é de até R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), sendo que atuelmente o repasse previsto pela
CONCEDENTE é de R$ 44,200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais)
referente ao âtendimento alunos do município, sendo cobrado o valor de Rg

(14 3826-esoo
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450,00 (quaÍocentos e cinquenta reais) "per capita", mais R$ 1.000,00 (um mil
reais) de material de consumo a ser repassado êm junho de 2018.

DA CONTRAPARTIDA

Subcláusulâ prlmêlra. A PROPONENTE deverá colocar a disposição do
objeto seus recursos materiais, humanos e patrimoniais êlencados no plano de
trabalho, podendo ser substituído pela contrapartida financeira à fração de í 0%

(dêz por cênto) des6e instrumento, a ser depositada cada parcela, na mesma

data de cada repasse da CONCEDENTE, independenle dê realizar ou não o
gasto.

DA MOVIMENTAçÃO DOS RECURSOS

subcláusula segunda. Os valores a fepassar, segundo o cronograma de
desembolso, deveráo ser depositados na contâ especÍíca da PROPONENTE,
vinculada âo obieto, na âgência 1510-5, no Banco do Brasil, conta corÍente

n0

5í0114, e aplicados no mêrcado financeiro ou em caderneta de poupanga, até
sua utilização.

DA CLASSTFICAçÃO ORçAMENTÁRIA

Cláusula sétima. O refeÍido objeto
orçamentária na seguinte forma:

:erá

executado mediante a previsão

DO EMPENHO

Subcláusula primeira. A referida despesa coÍrerá por conta dâ funcional
programática 08.244.0021.2057.3350.43 - FONTE DE RECURSO N0 01 TESOURO - FICHA No, 440, Íonte de recursos do Fundo Municipal de
Assistência Social.

(14 3826-9sOO
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DA SUPLEMENTAÇÃO

Subcláusula segundâ - A CONCEDENTE declara que, caso houver
termos aditivos a este instrumento, indicar-se-ão a este os créditos e
empênhos para sua cobertura de cada parcela da despesa a ser transÍerida em
exercício Íuturo.

DO CONTINGENCIAMENTO

Subcláusula terceira. As partes reconhecem que caso haja necessidade
de contingenciamento orçamentârio e a ocorrência de cancelamento de restos

a pagar, exigível ao cumprimento das metas segundo a LRF, o quantitativo
deste objeto poderá ser reduzido até a êtapa que apresente funcionalidade.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cláusula oitava. A prestaçáo de crntas deverá ser efetuada de forma
parcial e integral. na seguinte forma:

Parcial: até o 5" (quinto) dia útil do mês subseqüente ao recebimento da
parcela, e;

lntegral: até 60 (sessenta) dias do encêrramento da vigência desta
parcêria.

DA VIGÊNCIA

Cláusula nona. Este lnstrumento têm suâ vigência de O2IO'U2018 alé
3111212018, e poderá ser prorrogado a critério da PROPONENTE, desde que
autorizado, e somente quando justiÍlcada as razóes.

ry
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DA PROROGAçÃO

Subcláusula única. A prorrogação dar-se-á de oÍicio com no mínimo 30
(hinta) dias de ântecedência, motivado pela PROPONENTE, protocolado junto
a Unldade gestor da CONCEDENTE.

DA RESCISÀO

Cláusule décima. A rescisão do obieto poderá ser motivada pelas partes
nos limites previstos.

DA RESCISÃO SEM ÔNUS

Subcláusula primêira. Qualquer parte lem faculdade para rescindir esta
parcêria, sem ônus, limitada a responsabiiidade a execuçáo do objeto parcial,

dêsda que comunicado ex-ofíco com no mínimo 60 (sessenta) dias de
antecedência, quândo das seguintês razÕes:
a) Acordado entre as partes, desde qúe as etapas e metas proporcionais

ao objeto, tenham sido plenamente realizadas e, prestado contas até

o

montante do Íepasse realizado;

b) Se houver atrasos nos repasses por mais de 90 (noventa) dias que
comprometam a execução do objoto;

c) Em casos fortuitos, tais como guerra,

tempestades, inundaçôes e

incêndio, que possa interferir diretamente na execução do objeto, comprovado
com laudo de vistoria pela CONCEDENTE ou por Órgáos oficiais.

DA RESCISÀO COM ONUS

Subcláusula segunda. Ocorrendo descumprimento de quaisquer das
cláusulas previstas neste instrumento, o mesmo poderá ser rescindido ex-ofício
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pela CONCEDENTE, interrompldo os repassês para que até 30 (trinta) dias
seja apresentada defesa, e ainda nos casos em que a PROPONENTE:

e) No curso desta parceria, possa ter sido dêclarada omissa no dever de
prêstar crntas de parceria anteriormente celebrada com uma das três esferas
de governo, inclusive com a administraçáo indireta;

b) lndicar como dirigente, durante â vigência do termo de fomento, membro
do Ministério Público ou agente público de Órgáo ou entidade da Administração

Pública

de

qualquer esfera governamenlal,

ou

respectivo cônluge ou

companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau;
c) Ter julgadas irregulares preslaçôes de contas dos últimos 5 (cinco) anos,
pela Administraçâo Pública dirgta e indirôta, federal, estadual ou municipal, no
curso desta parceria;

d) Náo ter sanado em tempo hábil as irregulâridadês que motivaram a
rejeigão de contas, e não forem quitados os débitos que lhes foram
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisáo, das
contas julgadas irregulares, pela Administração Pública direta e indireta,
federal, estiadual ou municipal, no curso desta parceria;

ê) Receber, durante a vigência destâ parcsria, puniçáo de suspensão de
participar em licitaçáo e impedimento de contratar com a Administraçáo
Pública, e ou ter sido declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder
Público;

0 Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas rêlativas as parcerias
tênham sido julgadas inegulares ou rejeitadas por Tribunal ou conselho de
Contas de qualquer esfera da Federaçáo, em decisâo irÍecorrível, nos últimos

I

(oito) anos;

g) Tenha entre seus dirigentes pessoa iulgada responsável por falta grave
e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de conÍiança,
ênquanto durar a inabilitação;

ílil 3826-9500
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h) Tenha dirigentes suspensos dos direitos políticos de três a dez anos,
mnforme o caso, e proibidos de contrataÍ com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos Íiscais ou crêditíclos, direta ou indiretamente, alnda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejâ sócio majoritário, pelo prazo
de três a dez anos, conforme o caso.

DA PUBLICAçÃO

Cláusula décima primeira. O exlrato do presente teÍmo de colaboração será
publicado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, cumprindo o disposto no art.
38 da Lêi 13.0'í9 de 31 de julho dê 2014.

DOS ANEXO§

Cláusula dócima segunde. Faz parte integrantê, ansxo, e indissociável deste
lnstrumento:

a) Plano de Trabalho, na forma do An'.22 da Lei í3.019 de 31 de iulho de
2014i
DO FORO

Cláusule décima terceira. As partes elegem o foro da comarca de Sáo

José do Rio Preto/SP para esclarecer dúvidas de interpretaçôes deste
instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente, nos teÍmos
do art. 109 da Constituição Federal.
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DISPOSIÇÃO FINAL

Cláusula décime quarta. E por estarem acordados com as condições e
cláusulas estabêlecidas, as partes Íirmam o presente instrumento em 2 (duas)

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também
subscrevem.

Uchoa/SP, 30 de Janeiro de 2018.

VALDEMIR ANTONIO PINHEI

DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL DE

HECO

TESTEMUNHAS

CPF: 006.550.508-50
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