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TtrRMo DE coLABoRÀcÃo o2l2023

QTIE ENTITI SI CEI,EBRAII o
}ITJNI(]IPIO DE I{IR{SSOLANDIA,

PARA PRO}{OVIiR ,\TE\DIMI]N'I'O DE

EDUCANDOS P^RA ATENDIN{ENTO

DAS CRIANçAS ADOLESCENTES,

.IOYENS E ADT:I,TOS COII

DtFl( lt\clA t \ {s\o( l\( io
RENASCER,

Pelo prcsenrc instrumento. as pa(es abairo assinarlas cle rLn hcLo o NIIINICIPI() DE

\IIRASSOLA\DLâ.. inscrilo ro CNPJ 15.1.+.1.7.+310001-0.+. conr sede na Rua Ànlonio

Batisla l{oclrigues. ll" -]6-1, baillo CeDtro. llesla cidade de Nlilassolândia,'SP. nestc ato

representada pcla Preteita Sra. Clélia Aparecida Firmenghi cl-rs Sanlos Nlatos. poftedora do

RG n' 17.622.352-6 - SSPISI'e do CPF n" 195.7.16.,128-36. clen,rmlnado simplesmcntc dc

\IIINCIPIO e do outro lado -{SSOCIIAÇ-{() REN-{SCER. inscrito no C\PJ sob r1''

71.7,1.1.007{)0(11-66. conr scclc ua r\\cnidâ Anrélia (lLrô (;abricl. n.''.+701. Jardim So|aia.

erl Siro Jose.lo I{io Preto/SP. nesle ato represcntrdo pekr seu Plesidenle Sr'. -\parecido

Frc.Ícira Pacheco, portadol do ItG n'' 7.5.16 299-0 SSP/SP c do ( PF n" 418.67:1.558-1.+.

dorâ\,anle alerloolinaclo sirnplesnleDle OSC. Lenl enlre si iuslos e colrlratados. cc»r Lrase na

Lei Nluiicipal L-:ij. c1e II de ürarço de 2015. iilteracla pelâ 1.ei \,lunicipal L-]96. de 02 de

nlaio de 1017. obseNaLlas i'ts disposições dn Iei t'eder.l n' 1l.tl1!). cle 31 clejulho rle 201:1.

alteraclu pcla Lei Íiderui n- ll.l0-+. dc l-+ ci. JcTcnrbro dc li:)15. e denlills legislação

perlinenle. bem colno pelo. rcsol\err limlür'o pr-csenle Ier-mo cle ( olaboraçào mediante as

cláuslrlas c concliçôes soguinl!'s:

CL,{tlStlt,A Pltl\IFllltA: l)o ObicLo O presente lemro de L'olaboraçrio. dcr

[IL]NICIPIO DE l\tl R{SSOt-ANDI-4. à OS(' pârâ o aten(limrnlo clc cducandos.

criâr1çâs. adolcsccDles. jorers e adultos cotl dcÍlciôDcia. obieLirando r retbililâçiio.

educaçào e habilitaçào Llos urosnlils. er1l pe odo n'latutino. ou r,esperlino- pro\cl1iünlcs dcq
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làrniliâs de baixa lenda. as cluais passâEo pro triagem sooial. arra\'és do CRAS (Centro de

I{elê.eüciir de Assislência SociaL). c Coorilcnailo|ia cle Educaçãr') elo \lunicípio e de própria

instiluiçào e consoâ[tc plaDo de trabalho irr(\u ir <\l( ln\Lr (r]n(nr!r. que 1.a.r: a lazcr parle

intcgÍantc indissociá\,el deste lriustc. ilxlepcndenlernentc de sLLa lranscliçào.

Parhgrafo único - O plano cie rnbalho poderá scr rcr isto pal'a altelaçào de r alores ou de

lrelas. neciiânte teÍmo ediriro. rcspcitad.r 0lcgisLoçào \illenle e apirs ploposta prer nrentc

iustiÍicada pcle OSC. acolhida por pxr-ccer 1écrico la\orá\el do ór'gão compelente c

r'àlillcado pelo Chefe do I\ecririvo. r'edada a altcraçào do obicto.

<'t-ÁtrStll,f SIiCl]\DA: Das llesponsabilidarles e Obrigações Sào respolsabilirlacles e

obr-iguçôes. llér11 de oLLllos compromissos essrrrriclos pol rreio JesLe temro e Lsspettiru

plnrlo de trabillho. os prcvislos rla J,ei l'e.leral n' ll.0l9. de 3l de.iulho de 101,1.

1 do NIUNICIPIO: transpoltar os educanclos a sede da OSC. clesde clLLe niu-r trequenlem a

rcde 11§ educaçào. aconrpanliar. fiscalizrr-e arrliar-as açôes necesslir-i:rs à erecuçàrc do

objelo (la parceria; repassar-l'r OSC os rcclüsos t'inanceiros previslos para a e\ec(Lção do

oLrlelo rln parceria! nlensalmerte.

Il - da ()SC: minislr'ar a moclalicLacle cle ensino p1e\ ista na all.iusnla Prlmcira. na lbnna r1a

legislaçâo vigente. assegu|anclo o atendineDlo aos educartdos. desde que aprcscntcnl

cillaclerísticâs qLre se encai\cnr na metodologia utilizarla pela OS( na taixa etáritr de 0 a50

trnos. garanlil r agas aos alrrros encaninhados pclo 1\lunicipio. em clLralcluer' época do anot

maÍrtcr c 1ro\ irllertar os recursos l'lt1at1cei1os rcpassados pala a excclLçào do objeto de

perceria obscrYados o disposto no artigo 5l da Lci lcderal n' 11.019. rle -11 de juLho c1c

201.1: nranler-rcgistros. ar.pi\,os c controles cotl1ábels espcciilcos para os clispénclios

relativos ao ot!ero da parce|ia: rpresenta| rclalórios .le e\ecução clo,lbjero e de e\ecuçÀo

ljnancei|a- contenclo {) con)lli1ra1i\ o eflrc lts mL'tâs propostiL\ e os l'eslthâclos alcançados.

exerular o plano ale tr'abalho- iirlllr,cer aliurenlaçlio io edutauLlo\.

CLÁtrSULA TERCEIR,\: Rcsponsabilidacle Lla OSC Nrio -sc cstabclecerá nenhLrnr

lircrLlo de natureza u'abalhista o1i de quilquer espúcit cntre o NltINC'IPIO c o pcssoal

contEÍado pela OSC para a execução das ações clescritas neste Termo de Colaboração,

sendo de responsabilidade exclusiva da OSC a contratação, o pagamento Oor 

ã)ir**
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trabalhistas. previdenciár'los. Íiscris c comerciais. nào implicando a rcsponsabiliclacle

solidária ou subsidiária do NIL lN(llt'lo ern caso de inadimplêncir cla OS(l cm rclaçào ao

ret'erido faganlcnto. os ônus irlciderlles sob|e,-r ,lbjero c1a patccria ou os dauos decoü-en1es

de restdçào it sua execuçào.

CLÁtJSt1t,A QIIARIÀ: Dos RecLrrsos Irinarceiros o !alor arrul]Lda prcsente porccria Íica

limitado ao teto pre\isto mr Lei Nlunicipal 1.353i2015. a ser palto üo orçarrerio vipcntc. O

l\,ltJNClPlO p|oridellciaIá se necessário. a plelisào nos orçanleüIos dos crr-rcrcios

seguint.s das Lloteções colrespon.lentes. O r-á1cu1o da qLranLia iL ser llanslêdda dar-se-á

üedianle a lnr tiplicação do irmero de elunos cadastrados e matriculados na cntidadc

parcel|a. pelo valor fi\o de li§ 616,00 (seiscentos e dezesseis reâis). por âlLrno a câ.la mês

e um pagamento inico d. ItS 1,000,00 (un mil rcais), coni'ormc dcscrito cnr plano dc

lrabalho.,\s receill:rs linrnceiris aulêriclis na íonra clo parlLglali) irlico.lo.rrligo 5l diLei

1-1.019..le ii dejulho cle 201.1. serào obrigaloriilnente comprLLadas a cré(iito do Terrno de

Colabomçio e aplicadas. e\clLLsivameirte- no objeto de suâ linarlidade. de\endo conslar de

demouslrati\o.spccítico. qLrc integrará .rs prestações de conlrs do \jLrsle E \edil(lr à

realiTaçào de despesas. ii conla dos recursos deslinados à parceria- pala tinalirladcs divcrsas

do ohicto pectuaalo. olasmo qu('em ciráIer de ulgência. Os reculsos iinurceilos recebi,:los

pelt OSC tlestinar-se-ào ao prgaulerlo Llâ relrLuleraçeo dos prolcssorcs encanegados dtr

cxccuçào clas açõcs do p|cscntc ajuste. ben colllo ao atenLlimetlto de oulras dcspesas

pleristas no arligo.+6 dr Lei Il.0l9. dc l1 dc ]ulho :014..i!.sde que estelanl in.lUídas no

plano de tmbalho. pal'1e intcgrant. .leslc lerD1o de Colaboraçào. Os rccLrrsrrs .,çr.ru

(leposilados em collla rle corrcntc cspcciÍica. indicada peir OSC. obset'r,ando o artigo 51 da

Lei 11.019, dc 3l clc julho de 201.+. Parà iazer.ius ao rcpassc dr p neira palcela do ano

scguintc. â OSC deveÍá ter as preshções dc contas das verbas Iecebirlas no ano Lltlte ur

aprovealils.

CLÁtistjl-Â QUINTA: Da l,rcsração de (lontits .,\ OSC' elaboraú c apresentará ao

NltlNCllPlO a prestação Lle cl)rlas na lorrrra dircriminatla ncslx cllLUsulâ. obsenando-se o

Capitulo IV cla Lci lederal n" 11.019. de 31 de julho.le 201:1. e .lemais lcgislacào c

'J
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regulamentação aplicáveis. Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer

outros documentos comprobatótios de despesas deverào ser emitidos em nome da OSC.

devidan-rente identilicaclos com o número do Processo e mantidos em sua sede, em arquivo

e em boa ordenr, à disposiÇão dos órgãos de conhole intell]o e extemo. pelo prazo de 05

(cinco) anos, coutados a partir da apro\,açào da prestação de contas ou da tomada de contas

especial pelo'friburnal de Contas do Estâdo, relativa ao exercÍcio da gestão, separando-se

os de origem púb1ica daqueles da própria OSC. Prestação de contas anual até 31 (trinta e

um) de janeiro do exercício subsequente. Prestação de contas fina]: até 90 (noventa) dias.

contaclos do término de vigência da parceria. Apresentada o prestação de contas parcial e

anual. emitir-se-á parecer técni0o. acerca da execução l'ísica e atiígimento dos objelivos dâ

parce a finânceiro, acerca da coffeta e regular aplicação dos recursos da parceria.

CLAUSULA SEXTA: Dâs Alterações O Terfro de Colaboração poderá ser alterado,

mediaffe leln)o aditivo. em qualcl.rer de suas clâusulas e condições. exceto no que taoge ao

seu objeto. de comum acordo. desde que tal interesse seja manifesto por qualquer dos

participes, previamente e por escrito. observado o disposto no parágrâfo Ílnico dâ Cláusulâ

Primeira. A entidade parceira poderá propor. no mês de outubro de câda ano. alteração do

plano de trabalho a ser executado no ano subsequeÍlte. AproYada a a,teraçâo. serâ

fomralizado termo aditir o.

CLÁUSULA SETIMA: Da Dcnúncia e Rescisâo A preseDte parceria poderá, a qualquer

tempo, ser denunciada por qualquer dos pârticipes mediânte notificâção escrita com

Mteoedência mÍnima de 90 (noventa) dias e será rescindido, po: ilrfração legal or,r

convencional, em especial na hipótese de inteÍrupção, paralisação ou insuficiência técnica

na prestação dos serviços da parceria. O chefe do executivo do MUNCIPIO e o

representante legal da OSC são as autoridades competsntes para denunciar ou rescindir

este Ajuste. No caso de cncenamento dâs âtividades da OSC, o MUNCIPIO. deverá

assegurar a continuidade do atendimento aos educandos.

(t,ÁUSUL^ OITAYA: Da Vigênçia O presenre lermo dc ColaboBçào vigorará a parrir

dâ data dc sua assinatura ató 3l de dezembro de 2023. podendo ser prorogado por

ttri.
I
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listado de Sáo Parrlo

perlodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante teroo aditivo, a

ser lirmado pelo MUNCIPIO, após proposta justificada e plano de trabalho. apresentados

pela OSC, no prazo minimo de trinta dias anles do termo iüicialmente previsto.

ClÁUSUt-l NONÀ: Das Responsabilizações e das Sarções Pela execução da parceria

em desacordo conr o plâuo de lrabalho e com as noÍfias da Lei federal no ll.0l9. de 3l de

julho de 2014, e legislação específica, o MLNCIPIO podeni. garantida a previa defesa,

aplicar à OSC as sançôes previstas no aÍigo 73 da Lei federal n' 13.0i9, de 31 dejulho de

20t4.

CIÁUSUla OÉCfUA: Do foro Fica eleito o Folo da Comarca de Mirassol do Esrado de

São Paulo para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou dâ interpretação

deste instrumento e que não pude.em ser rcsolvidas adninistÉtivamente . E. por estarem

concordes. assinam o presente Termo de Colâboraçào em 02 (duas) vias de igual teor, na

presença das testemuúas abaixo.

Mirassolândia 02 dejaneiro de 2023

MIINICIPIO DE MIRASSOI-ANDIA
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