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?ERMo pE coLABoRÂcÁo N. oo1/2o18

TERMo DE coLASoRAÇÃo CELEBRÂDo ENTRE A PREtr'EITURA
MUNICIPAT DE NEvEs pAuLIsrÁ E A AssoclAçÃo RENASCER -
cENTRo E REABILITAçÃo E INTF,GRAçÃO.

O MUI{ICÍPIO DE NEVES PAI'LISTÂ, iNSCritO NO CNPJ SOb N"
15.145.4141O0O1-47 com sede em Neves Paulista/SP, à avenida à avenida Rio
Branco n"298, doÍava-nte denominada ADMINISTMÇÀO PÚBLICA
MUNICIPÂL, neste ato representada pelo seu kefeito Municipal Ilso PâJochi,
brasileiro, professor, portado! do RG 22.809.260-7 SP e CPF 085.125.a98-58,
residente à Avenida Rio Branco Ír" 413 e a A§SoCIAÇÃO RENASCER -
CENTRO DE REABILITAçÁO E INTEGRÀÇÃO, inscTita no CNPJ sob nO

71.744.007 /000I-66, coú sede em Sáo José do Rio Preto/SP, À Av. Amé]ia
Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - CEP 15075-220, doravânte denominada
oRGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, repre§entada pelo Presidente
ApaÍecldo Feúeira Pacheco, portador do RG 7.546.299-0 e CPF
42A.673.558-34, representante tegal da organizaçáo da sociedade civil,
seguido da Íespectiva qualitcaçáo, resolvem celebrar o presente teÍno de
colaboraçáo, regendo-se pelo disposto na Lei ComplementaÍ n"101, de 04 de
maio de 2000, nas correspondentes Lei Diretrizes OÍçarnentáriâs e Lei
OrÇamentária Anual, na Lei n"13.O19, de 3l de julho de 2014, consoante e

mediante as cláusuias e condiÇôes seguintes:

cLÁusuLA PRTMEiRA - Do oBJETo

Constitui objeto deste convênio o desenvolvimento pelos partícipes, de
âtividades destinadas à prestação de serviços as§stenciais às pessoas
portadoras de dehciências múlúptas que necessitam de educaçáo especial,
proporcionando-lhes um melhor desenvolvimento fi sico, mental, emocional,
intelectual e socia.l, sendo atendimento para até 04 (quatro) pessoas com
deficiência intelectual do municÍpio de Neves Paulistâ.

cLÁusuLA sEcuNDA - DAs oBRIGAÇôES Do MUNrcÍpIo

. transferir os recursos finalceüos consignados na Cláusula Quarta do
preseôte Termo de Colaboraçào, mediante repâsses, sendo que não
caberá ao Município qua.lquer responsabilidade por despesa excedente
aos recursos a serem traisferidos.

. apoiar tecnicamente a ENTIDADE na execuçáo das atividades objeto
deste Termo de Colaboraçào.

ü

. promover o treinâmento dos reculsos humanos necessários à execuçáo/ h,1
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do objeto conveniado sempre que necessário;

supervisionar, acompanh:u e al.a.liar, qualitativa e quântitativârnente,
os sei'\,iços prestados pela ENTIDADE em decorrência desteTermo de
Colaboraçâo;

exaninar e aprovar as prestações de contâs dos recursos Ílnanceiros
repassados à ENTIDADE;

. assinalar prazo para que a ENTIDADE adote as providênci:rs
necessálrias pâÍa o exato cumprimento das obrigações decorrentes
deste Termo de Colaboração, sempre que verificada algumâ
irregularidade, sem prejuízo da retençào dâs paÍcelas dos recursos
íinamceiros, atê o sanealnento das impropriedades ocorrentes;

. comunicar ao Conselho Municipal de Assisiência Social as
irregulaÍidades veriÍlcadas e náo sanadas pela ENTIDADE quanto à
qualidade dos sen'iços prestados e quanto à aplicação dos recursos
Iinanceiros transferidos, parâ os llns previstos no aÍt. 36 da LOÀS;

CLÁUSULA TERCEIRÂ-DAS OBRIGAçÔES DA ENTIDADE

. executaÍ o progaarna assistencial a que se relere a Cláusu1a Primrirr, ,r

quem deles necessitar, ntr conformidacle do Plano de Trab;rlho.

. zelar pela manutenção dos padrÕes de quâ]idâde dos se^iços
pÍestados, de acordo com âs diretrizes técnicas e operacionais definidas
pelo MUNICIPIO eaprovadas pelo Conselho Municipal de AssislerrLia
SociâI;

. proporcionar amplas e jguais concliÇóes de .rccsso à populaÇào
abrangidapelos serviços assistenciais, sem discriminação cle qualquer
na!ureza,

. mântcr rccursos humarros c matcriais e equipamentos sc,ci.1is
adequados e compativeis com o atendimento dos sel1iços assislenlidi5
que se obriga a prestar, com vistas ao alcance dos objetivos destcTermo
de Colaboraçãot

. âplicâJ _ integralmente os recursos íinanceiros repassados pelo
I\'IUNICIPIO na prestação dos sen'iços objeto deste Termo de
Colaboraçào, conforme estabelecido nâ CIáusula Primeira;

. apresentar, semestralmente, ao MUNIC]PIO o relrtúno das atividacles
desenyohidas e dâ aplicêçáo dos recursos llnenceiros recebidos, bcm
como declaiaçào quantitativa de atendimento mensal, assinacla pelo
rcprcsentante da ENTIDADE;

. ' prestai contas ao MUNICÍPIO, nos moldes das instruÇóes específicas
do Tribunal de Contâs do Estado de Sào Pau1o, até 31 de Janeiro clo

exercicio subsequente, dos recursos repassados duranle o e)iercicio
.üteior, e, se for o caso, até 30 (trinta) dias do término dâ \igeÍrciil

NEVES PAUUSTA

bta. SP
Av. Rio Branco,2eB - centro - cr. p"r;;?T;:éar, ,urro-ro0 - Neves

Fone: (17) 3271-9020. Fax; (17) 3271.,1274 - www.nevespaulista.sp.gov.br

w



Estado de São Paulo

CNPJ (MF) 45.145.41410001 -47
deste instrumento, ou de suas eventuais prorrogaçóes, sob pena
ficar impedida de receber quaisquer outros recursos fiianceiros
parte do MUNICIPIO;

manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros
estatísticos, bem como â relaçáo nominal dos atendidos, atualizados e
em boa ordem, sempre à disposiçáo dos agentes públicos responsáveis
pelo contÍole intemo e externo e do Conselho Municipal de Assistência
Social, de forma a garântir o acesso ás infomaçôes da correta aplicaÇáo
e utilizaçào dos recursos firranceiros recebidos;

assegurar ao MUNICÍPIO e ao Conselho Municipal de Assistência Social
as condições necessârias ao acompanhamento, supervisào, fiscalizaçáo
e avaliaçào da execuçào e dos Íesultados dos serviços objeto deste
Termo de Colaboraçâo;

autorizai a âJixaçáo, em suas dependências, em localde fácil
visualização, as infornrações eorientações sobre os sewiços prestados e
da participaçáo dos Governos Federal, Estadual e Municipal nos
programas cujos recursos tenham origem nas disposições deste Termo
de Colaboraçào.

NEVES PAULISTA

de
por

cI.ÁusI,Lá. QUARTA - Do vALoR

O vâlor total esümado do plesente Termo de Colaboraçào é de R$
22.600,00 {vinte e dois mil e seiscentos reás), em 11 parcelas de RS 1.800,00
(um mil e oitocentos reais) e uma 01 parcela de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) - mês de junho cuja despesa correrá à conta da Unidade
o!çâmentá.ria o4.oo7..2oo4 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO -
Recursos Própdos - Catego a Econômica 3,3.50.43.00 - SubvenÇáo Social.

CLÁUSÜLA QUINTÂ . DA LTBERAçÃo Dos RDcURsos FINÂNcEIRos
E SUA APLICAçÃO

O MUNICÍPIO efetuaÍá repasses de recuÍsos financeiros à
ENTIDADE, na conformidade com o cÍonogrârna de desembolso estabelecido
no Pla:ro de Traba.lho, observado o art, 48 da Lei Federa-l n.' 13.019, de 31 de
Julho de 2014, com as alteraçôes intÍoduzidas pela Lei Federal n.' 13.204 de
14 de dezembro de 2015.

Os recursos recebidos serão movimentados em instituiçáo
financeira oficial, com abertura de conta específicâ. Nâo havendo instituiçâo
fioanceira ohcial na loca-lidade da entidade convenente, os lecursos podeÍáo
ser movimentados em agência bancária loca-l, observada a Iegislaçâo
peÍtineôte.

Os saldos do Termo de ColaboraÇáo, enquanto náo utilizados,
seráo obrigatoriarnente aplicâdos em cadernetas de poupança de instituiçáo
fina-nceira ofrcial se â previsáo de seu uso íor iguâl ou superior a uln mês, ou
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em fundo de aplicaçáo financeira de curto pÍazo ou operâçào de mercado
âberto lastreada em útulos da dívida pública, quando a utilização dos
mesmos se verficar em prazos menores que um mês.

As leceitas finalceiras auferidas de aplicaçào seÍáo
obrigatodarnente computadas a créúto do Termo de Colaborâçáo e âplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constâr de
demonstrativo especifico que integrará as respectivas prestaçôes de contas.

cLÁusuLA sExrA-DÂ vrcÊNcIA

O prâzo de vigência deste Terúo de Colaboraçào é de 12 (doze)
meses, para o exercicio de 2018, podendo ser prorrogado a critério das partes,
mediante termo aditivo.

cLÁusuLA sÉTrMÁ - DA pREsrAçÃo DE coNTAs

A ENTIDADE p.estêÍá contas ao MUNICÍPIO, da seguinte forma:

I Prestaçáo de Contas Anua.l, nos úroldes das instruções especiflcas do
Tribuna.l de Contas do Estado de Sáo Pâulo, até 31 de janeiro do exercicro
subsequente, dos recursos repassados durante o exercicio anterior,
constituída dos seguintes elementos:

a) Oficio de EncaÍlinhamento da PrestaÇáo de Contas ao Senhor Prefeito
Municipal;

b) Termo de Ciência e NotiÍicaçáo, conforme Anexo RP 12 das Instruções
OO2l2016 do TCESP;

c) Cadastlo do Responsável, conforme Aoexo RP 13 das Instruçoes 002/2016
do TCESP;

d) Demonstiativo Integral das Receitas e Despesas computadas por fontes de
recurso e por categoÍias ou fina.lidâdes dos gastos, aplicadas no objeto do ato
concessório, confolme modelo contido no Anexo RP 14 das Instruções
002/20I6 do TCESP;

e) Relatório consolidado de dados quantitativos dos atendimentos mensais e
de informaÇões relacionadas a ações que demonstrem o atingimento das
metâs de qualidade definidas no Plaro de Trabalho;

0 RelatóÍio nominá-l dos beneficiados;

g) Cópia dos demonstrativos contábeis e Íinânceiros da beneÍiciária, com
indicaçào dos valores Íepassados pelo órgáo concessor e a respectivâ
conciliaçáo bancária, referente ao exercÍcio em que o numerá.rio foi recebido,
de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis ao Telceiro
Setor.;

h) Certidào expedida pelo Conselho
comprovaÍldo a habi.titaçáo proÍissional

Regional de Contabilidade - CRC,
do responsável pelas demonstrações
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contábeis;

i) Mánifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgáo correspondente do
benehciário sobre a exâtidáo do montante comprovado, atestando que os
recursos públicos foÍaÍn úovimentados em conta especifica, aberta em
instituiçáo EÍranceira oficial, indicada pelo órgào público concessor.

j) Relató o de cumprimento do objeto;

k) Cópia dos exbatos da conta bâncária específica, demonstrando o saldo
zeta.do],

l) Comprovante de recolhirnento dos recursos não aplicados, quando houver,
na conra bancá-ria indicada pelo MUNICÍPIO.

m) Declaraçáo de Documentos à Disposiçào do TCE-SP, conforme Anexo LC
03 das Instruçôes 002/2016 do TCESP.

Parágrafo único: náo se concederá novos repasses. nos casos em que:

l. A Entidade que estiver em alcartce, ou seja, que nâo tenhâ prestado
contas da parcela recebida no prazo estipulado no inciso I desta
clausula;

ll. A Enlidade que náo tenha apÍesentado justificativa para os âtos
considerados irregulares apontados atÍavés de oÍicios enviados pela
Secretaria responsável dentio do prazo estipulado nos mesmos;

cLÁusuLA orrAvA-Do coNTRoLE E DA FrscALrzÂçÁo DA
ExEcuçÁo Do rERMo DE coLABoRÁçÃo

O controle e a Íisca-lizaçâo da execuçào do presente ajuste ficaÍão sob encargo
do órgáo municipa.l responsâvel pela execuçào da Politicâ de Assistência
Social.

cLÁusuLA NoNÂ-DAs vtDAçÕEs

Sào vedadas as seguintes despesas com recursos do ptesente Termo de
Colaboraçáo:

l. multas, juros ou correçáo monetária em virtude de atlaso de
pagaÍnentos, ou por qualquer outro motivo;

ll. eqripaÍrentos e mâteriais permanentes; (sa]vo exceçóes, que deveráo
constar no plêno de traba-lho pactuado, dura-Ílte a vigência do Termo
de Colaboraçào, e que visem açóes de melhorias no loca-l especíhco
onde será ofertado o serviço socioassistencial.

lll. etílicos ou quaisquer substâncias consideradas entorpecentes;

lV. qualquer despesa que náo se justifrque em razào deste Termo de
Colaboraçáo;

V. pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionâis como
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OAB, CREA, CRC, entre outlos;

paga-rnento de despesas com contador, advogado ou outÍos
prohssionais náo relaciooados ao objeto do Termo de Colaboraçáo e
sim à maÍrutençào da própria entidade;

pagamento de taritas.

EVES PAULISTA

vlt

vt.

cLÁusuLA Dtcn[A-DÂ RrsrrTútçÁo
A ENTIDADE compromete-se a restituir, no prazo de 30 (trinta) dias, os
valores repassados pelo MUNICÍPIO, atuâIizâdos pelos índices de remuneraçào
das cadernetas de poupança, a parti! da data de seu recebimento, nas
seguintes hipóteses:

a) Inexecuçào do objeto deste Termo de Colaboraçáo;

b) Não apresentaçáo do relatório de execução Íisico-finaJlceiia;

c) Utilizaçào dos recuÍsos financeilos em Íinalidade diversa da
estabelecida;

d) Nào aplesefltaçáo, no prazo exigido, da prestação de contas
parcial ou frnal.

cL(usuLA DÉrcrMA pRrMErRÂ - DA REscrsÁo E DA DENúNCrA

Este Termo de ColaboÍaçào podeiá, a qualquer tempo e por inicialiva
de qua.lquer dos paÍticipes, serem denunciado mediante noúficaçào prévia de
30 (trinta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de
suas Cláusulas ou por inlraçáo lega.l. Em qualquer caso, responderá cada
partícipê pelâs obrigâçóes assumidas, até a data do rompimento do acordo.

cLÁusuLA DÉCÍMA SEGUNDA-DAS ALTERAçÕES

Este Termo de Colaboração poderá ser aditado, por acordo entre os partícipes,
oos câsos de acréscimo ou reduçâo do número de atendidos, bem como para
pro.rogaçáo do prazo de vigência ou suplernentaçáo de seu va-lor.

cLÁusuLA DÉjcIMA TERCEIRÂ - DA puBLIcAçÃo

A eÍicácia deste Termo de Colaboraçáo fica condicionada à publicaçáo do
respectivo extrato no jornal de circulaçào loca.l, contendo os seguintes
elementos:

i. espécie, número do instrumento, nome e CNPJ/CPF dos paÍtícipe
dos signatários;

1
ll
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testemunhas abaüo assinadas.

Neves Pâulista, âço de 2018.

Pre3tderte d! AssoCIAçÀo

Testemunhas:

Estado de São Paulo

RG

. CENTRO E âçÁo E InrEGRÁçÁo

EVES PAULISIA

IL Íesumo do objeto;

III. crédito pelo qual correrá â despesa e valor;

IV. prazo de vigência e data da assinatura.

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA - DA Drvt LGAÇÃo

Toda divulgaçáo que se flzer a respeito das atividades prevista oeste
instrumento, por qualquer meio de comuflicaçáo, citar-se-á, com igual
destaque, a pa.rticipaçáo coÍrjunta da PREFEITURA MUNICIPAI DE NEVES
PAULISTA E dA ENtidAdC ASSOCI.AÇÃO RENASCER - CENTRO E
REABILITÁÇÂo E INTEGRAÇÃo.

cLÁusuLA DÉcrMA eutNTA - Do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de Neves Paulista pâ-ra dilimir quaisquer
questóes resulta-ntes da execuçáo deste Termo de Colaboraçào.

Epor estaÍem de acordo com as Cláusulas e condiçóes ajustadas, frrmam o
presenteTermo de Colaboração eÍD 3 (t!ês) üas de igual teor, na presença das

Visto e aprovado pela Assessoda JuÍídica

1- Pela Prefeitura:
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