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TERMO DE FOMENTO N9 OO3/2O2Z-

o rttultcÍpIo DE gÁtsAMo, CNPJ ns 45.L42.353/A001.-6+, com sede
administrativa na Rua Rio de |aneiro na 695 - Bairro Centro - CEP 15.140-000 -
Bálsamo SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SENHOR
CARTOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO, portador da cédula de identidade
RG na 30.628.364-5, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de
São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda sob o ne 315.L78.948-08, doravante denominado ADMINISTRAçÃO
PÚBLICA, e do ourro, a ASSOCIAÇÃO RENASCER, insrita no CNPI na
71.744.0A7/0AA1-66, com sede na Avenida Amélia Cury Gabriel ne 47Al *
Bairro Jardim Soraia CEP 15.075-220 São |osé do Rio Preto SP,

representada pelo SENHOR APARECIDO FERREIRA PACHECO, brasileiro,
casado, presidente, portador da cédula de identidade RG sob ne 7.546.?29-A,
emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e,

devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
sob o ne 428.673.558-34, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o TERMO DE FOMENTO, com
fundamento no Termo de Inexigibilidade ne A03/2022,na Lei Federal nq 13.019
de 31 de Julho de 2.A14, na Instrução ne 01,/2020 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo e, sujeitando-se, no que couber, às normas contidas na Lei
Federal nq 8.666, de 21- de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto promover o atendimento
educacional, em ensino especial ou fundamental de 1q à 3s série de até 04
pessoas com deficiência intelectual do Município de Bálsamo, conforme Plano de
Trabalho anexo a este Termo de Fomento nq Affi/2022.

CIÁUSULA SEGUNDA. DA GEsTÃo

A ADMINISTRAçÃO MUNICIPAT nomeia como gestora do presente Termo de
Fomento, a Senhora Izabel Walkiria de Ângeto Calsaverini Baracioli, Diretora
Municipal de Educação e Cultura, portadora do RG nq 9.508.661 SSPISP e do CPF Irns oe2'550'128'oo 
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cr,ÁusurA TERCETRA - DAS oBRrcAçÕEs nos pARCErRos

r - sÃo oBRrcAçÕrs ua ADMrNrsrnaçÃo púnrrcR:

a) Transferir os recursos para a execução deste objeto;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliaçáo da parceria, antes e

durante a vigência do objeto;
d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o

Cronograma de Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária
específica indicada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas
necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;
fJ Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL;
g) Elaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a fim de arender os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade,
conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar se houve
aplicação correta dos recursos conforme Plano de Trabalho apresentado;
hJ Aplicar as penalidades previstas neste instrumento;
i) Manter, em seu sítio oficial na internet, as informações da parceria celebrada e

o Plano de Trabalho, até 180 (cento e oitental dias, após o respectivo
encerramento.

il - sÃo oBRrcAÇÕrs oe oRcANrzAçÃo DA socrEDADE crvrl:

aJ Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento;
bJ Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que
necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto;
c) Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, dos membros da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Controle Interno e do Tribunal de
Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas deste Termo de Fomento, bem como aos locais de execução do
respectivo objeto;
dl Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e

recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às desppçaç
investimento e de pessoal, conforme o caso; | ) I
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eJ Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao
adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia,
não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do
objeto da parceria ou restrição à sua execução;
f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dezJ anos, contado do dia
útil subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais
que compõem a prestação de contas;
g) Identificar o número do Termo de Fomento do Órgão repassador no corpo
dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação
de contas a ser entregue no prazo a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, inclusive
indicar o valor pago quando a despesa for paga parciaimente com recursos do
objeto;
h) Divulgar esta parceria em seu sítio na internet e em locais visíveis de suas
sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, conforme
previsto no art. 11 da Lei 13.019/2,01.4, bem como atender a Lei Federal nq
L2.527 /2011;
ü Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não
justificado no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos
princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais
atos praticados na execução da parceria e deixar de adotar as medidas
saneadoras eventualmente apontadas pela Administraçã,o Pública;
jJ Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, em anexo, mediante a
contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários,
gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição
dos recursos à outra Organização da Sociedade Civil, congêneres ou não;
lJ Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade,
prazos e os custos previstos;
m) comprovar todas as despesas por meio de nota fiscal ou recibo de autônomo
[RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas
informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente
prestados, comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar
os custos praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à
regularidade dos valores pagos;
n) aplicar os recursos repassados pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e os
correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente constante na
Cláusula Primeira;
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o] comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o
presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras
relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;
pl não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como
condição para a execução do presente objeto;
q] Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das
aplicações correspondentes até 31 de janeiro do exercício seguinte, salvo se

fcrern utilizados;
rJ Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não
aplicados corretamente conforrne o Plano de Trabalho;
sJ comprovar de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas
quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de
Trabalho;
tJ Manter-se adimplente com o Poder Público naquilo que tange a prestação de
contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal
perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;
uJ comunicar a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL a substituição dos responsáveis
pela ORGANIZAÇÂO DA SOCIEDADE CIUL, assim como alterações em seu
Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos
integralmente com recursos desta parceria deverá obedecer ao princípio da
legalidade, impessoalidade e da publicidade.

Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de
quaisquer espécies, entre a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e o pessoal que a
ORGANIZAçÃO nA SOCIEDADE CIUL utilizar para a realização dos trabalhos ou
atividades constantes deste Instrumento.

ctÁusulA QUTNTA - DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOTSO

Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente
exercício, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL transferirá à ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIUL, de acordo com o cronograma de desembolso, o valor total de

Ruo: Rio de Joneira, 695 - CenÍro - Bó1, : i5. I40-000 - CNPJ: 45.142.353/
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As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento
orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao
cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo
deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

cLÁusuLA sExrA - DA MOVTMENTAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros, segundo o cronograma de desembolso, serão
deposirados na conta específica da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVÍL,
vinculada ao objeto, na Agência na A057-4, no Banco do Brasil S.4., na Conta
Corrente nq 151002-9, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de
poupança, até sua utilização.

Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência
eletrônica, poderá admitir a realização de pagamentos em espécie, desde que
devidamente justificado.

Os rendimentos financeiros dos valores aplicados poderão ser utilizados pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL desde que não haja desvio de finalidade do
objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.

A ORGANIZAÇÃA DA SOCIEDADE CIVIL deverá resriruir o saldo residual dos
recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa
execução dos recursos.

Â inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL a participar de novos parceiros, acordos
ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA. DA RESTITUIçÃO DOS RECURSoS

Â ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compromere-se a restituir o valor
transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos
de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos: À I
aJ inexecução do objeto; I U Í
bJ falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido; V

,4 zF
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c] utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente
instrumento, ainda qlre em caráter de emergência;
dJ descumprimento dos termos previstos neste instrumento.
Compromete-se ainda, a ORGANIZAÇAA DA SOCIEDADE CIVIL, a recolher à

conta da ADMINISTRAÇÃO UUNICIPAL o valor correspondente a rendimentos
de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a

liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na
consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

cLÁusuLA orrAvA - DA pREsrAÇÃo DE coNTAs

Prestar contas de forma integral das receitas e despesas até o dia 31- de janeiro
do exercício seguinte, segundo a Lei na fi.A§/2014, e de acordo com os

critérios e indicações exigidos pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, com
elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das rnetas
e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e

de execução financeira, bem como entregar Balanço Patrimonial, demais
demonstrações contábeis e financeíras, acompanhadas do balancete analítico
anual, segundo as normas contábeis vigentes.

Durante o prazo de 10 [dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação
de contas integral, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se compromete em
manter em arquivo os documentos originais que compõem a prestação de
contas.

CIÁUSUIA NONA - DA vIGÊNCIA

Este Instrumento tem sua vigência de 14 de fevereiro de 2A22 à 31 de dezembro
d,e ZAZZ, podendo ser aditivada, conforme Lei nq 13.019 IZAM.

CLÁUSUIA DÉCIMA - DAS PROIBIçÕES

rtt
Fica ainda proibido à 0RGANIZAÇÃ0 DA SOCIEDADE CIVIL: 

-_Á_,1\'---l-/
aJ a redistribuição dos recursos recebidos a outras Organizações da Sããiedade

Civis, congênerós ou não; Lr''A n')'D
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b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo da
ADMINISTRAÇÃO MUNI CI PAL;
cJ realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;
dJ utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de
taxa de administração;
e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o
objeto deste Termo de Fomento;
fJ executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
hJ retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior
ressarcimento;
iJ deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida pactuada no Plano de
Trabalho;
jJ Realizar despesas com:
a) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a
recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração
pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;
b) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas
ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social,
das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal;
c) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não
atendam às exigências do art. 46 da Lei 13.019 /20'J-4;
d) pagamento de despesas bancárias.

CIÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DAS PENALIDADES

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
instrumento:

a) advertência;
bJ suspensão dos repasses;
cJ multa;

aplicar as seguintes penalidades na
pelo não cumprimento do presente

d) declaração de idoneidade e proibição de recebimento de recursos pú

Todas as penalidades mencionadas deverão estar devidamente fundamentadas e

concedidas direito de ampla defesa e contraditório, bem como comunicada ao

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
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crÁusura oÉcrlrA SEGUNDA - DA REscrsÃo E DA ouNúrucn

O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos
partícipes a qualquer tempo, ficando as partes responsáveis pelas obrigações
decorrentes do tempo de vigência, desde que cumprido o prazo mínimo de 90
(novental dias para publicidade dessa intenção.

Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o

descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando
constatada pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL a utilização dos recursos em
desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação
em qualquer documento apresentado.

CIÁUSUIA DÉCIMA TERCEIRA - DA ATTERAÇÃo
ou MoDrFrcAÇÃo Do PLANO DE TRABATHO

Este Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificaçáo no Plano de
Trabalho, de comum acordo entre as partes, rnediante proposta devidamente
formalizada e justificada por meio de TERMO DE ADITAMENTO, inclusive com
reajuste dos valores repassados, se devidamente justificado e observada a
conveniência do interesse público.

Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da
ÂDMINISTRAÇÂO MUNICIPAL e aprovação do Gestor deste Instrumento ou
Controle Interno, ficando vedada a alteração do objeto em qualquer hipótese.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃo

O presente Termo de Fomento será publicado no Diário Oficial do Município de
Bálsamo, de acordo com o disposto no art. 38 da Lei ne 13.019 de 31/07 1201.4.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do FoRo

As partes elegem o Foro da Comarca de Mirassol, Estado
esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento
resolvidas administrativamente.

de São Paulo, parâ
que não possam ser

-t-rrt
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crÁusura oÉcmrA srxrA - DAS DrsposlçÕEs FINAIS

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal na 13.019 /2A14 que não
foram mencionados neste instrumento.

E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas,
as partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

gÁLSaMA,L4 DE FEvEREIRO DEZ,A22.

RENÇO

Ilg9\

APARECI REIRA P
ORGANTZAçAO DA SOCTEq

TESTEMUNHAS:

ESCRITUNÁruA
RG Ns 26.580.719-0 SSP/SP

cPF Ns 251.153.318-96

GE§TOR DO TERMO DE FOMENTO:

ECO
CIvIL

MARCELO DE NOVAES BERTOSSI
ESCRITUNÁNIO

RG NA 48.944.887.2 S§P/SP
cPF Ns 399.623.978-55

4+v*u^^rÇ-'
LUDIMTú-Põnrínro ro uREN ç o

e#,

IZABET WAL DE ÂNçlLo cAsAlv-mrNr BARACrorr
Diretora Municipal de Educação e Cultura

CPF no 092.550.128.00

L

rF

MU E MO
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TERMo oE crÊrucrA E DE NoTIFICaçÂo
TERMO DE FOMENTO

oncÃoTENTIDADE púsrtcA: MUNIcípto nn sÁrsAMo
oRcANrztçto DA socrEDADE cIuL PARCETRÂ: ASSOCIAçÃO RENASCER
TERMO DE FOMENTO N" (DE ORIGEM)z AA3/2022
OBIETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto promover o

atendimento educacional, ern ensino especial ou fundamental de 1a à 3e série de
até 04 pessoas com deficiência intelectual do Município de Bálsamo, conforme
Plano de Trabalho anexo a este Termo de Fomento nq 0A3/2A22.
ADVOGADA/ Ne OAB I E-NlAlL: Ana Carolina Nagliati Borges Borduqui /w0
OAB ISP 426.5?9 I E-mail: anacarolinanbb@adv.oabsp.org.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de
contas, estará(ão) sujeito[sJ a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
bl poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, €ffi consonância com o estabelecido na Resolução ne A1/2A11 do
TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serãc publicados
no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar nq 709, de t4 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então,
a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo
Civil;
dl as informações pessoais do[sJ responsável(is) pelo órgão concessor e

entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro
Corporativo TCESP CadTCESP", nos termos previstos no Artigo Ze das
Instruções nq 01/202A, conforme "Declaração(õesJ de Atualizaçã,o Cadastral"
anexa [s);
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/,GOVERNO MUNICIPAL

IBMÁdíffr@
Construinfo uma 9\fova Í{istória!

GrstÃo, 2021-2024

?. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a] O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final
consequente publicação;
bl Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

BÁISAMO,L4 DE FEVEREIRO DE2O22.

AUTORIDADE UÁXruA ICO PARCEIRO:
Nome: CARTOS EDU LOURENÇO
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 315.178.948-08

AUTORIDADE IVTÁXTUA DA ENTIDADE BENEFICTÁRN:
NoMe: APARECIDO FERREIRA PACHECO
Cargo: Presidente
CPF: 428.673.558-34

Responsáveis que assinaram o aiuste e/ou Parecer Conclusivo:
PEIO ÓNCÃO PÚBIICO PARCEIRO:
Nome: CARLOS EDUARDO CARMONA TOURENÇO
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 315.178.948-08

Âssinatura:

Responsáveis que assínaram o aiuste e/oqprestação de contas:
PEIA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: APARECIDO
Cargo: Presidente
CPF:428.673558-

Assinatura:

I
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