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TERMO DE colABonacÁo x" 0"7¿ DAfi

TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI
cELEBRAM o MuNrcipro DE LoRENA, PoR
rxrrRnaÉoro DA SECRETARIA DB
eSSfSfnr'qCfq. E DESENVOLVIMEI.ITO
SOCIAL, PAR.A OS FINS QUE ESPECIFICA.

O MUNICÍpIO Uf LORBNA, por intermédio da Secretaria de Assisréncia e

Deseirvolvimento Social, inscrito no CNPJ sob o no. 47.563.73910001-75, corn sede jurídica rra

Rua Capitáo Messias Ribeiro, no 625, bairro Olaria, Lorena. neste ato representaclo pelo Prefeito
l\'lunicipal. Fábio Marcondes, brasileiro portador da Carleira de Identidade no 9.94i.661-'i,
ór'gáo expedidor SSP/SP, inscrito no CPFiMF sob o no 019.105.098-92. e pela Secretária de

Assrsténcia e Desenvolvimento Social. Zeila Pozzafti, brasileira, porladora da Carteira de

ldentidade n" 5.139.685-3, órgáo expedidor SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 741.654.888-81,
doravante denominada ENTII|ADE PARCEIRA. e a ORGANIZACÁO DA SOCIEDADE
CI\{[L denominada Casa do Puríssimo Coragáo de Maria - CEMARI * Centro Maria Rita
Perrillier. inscrita no CNPJ sob o no 48.556.26010005-06, corn sede na cidade de Lorena, no
enderego sito á Rua Joaquim Azevedo Figueira, no 119, CEP 12.606-580. doravanle
denominada OSC PARCEIRA, neste ato representado pelo seu Dirigente, Maria Guadalupe
Lará Bicen6, brasileira, solteira, formada ern serviqo social, poftador da Carteira de Identidade
n" 3"768.587. órgáo expedidor SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 256.848.169-00, RJSOLVEII
celebrar este Termo de Colaboraqáo, corn fundarnento no disposto na Lei no 13.0 19, de 31 de
julho de 2014, consoante o Processo Adminislrativo no 69521?-01i e 273 2018 e mediante as

seguintes cláusulas e condigóes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Colaboragáo, decorrente do Chamamento Público no 05/2017, tem por

objeto a execugáo de projeto consoante Plano de Trabalho detalhado, previsto no Processo

Administrativ o n' 21 3 120 1 8.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO PI,ANO DE TRABALHO

Pal'a o alcance do objeto pactuado, os partícipes se obligam a oumprir fielmente o Plano de

Trabalho anexo, elaborado pela OSC PARCEIRA. na forrna do art. 22 daLei n" 13.019/20i4. e

aprovado pela ENTIDADE PARCEIRA, parle integrante e indissociável do presente Termo de

Colaboragáo, independente de transcrigáo. bem assim como toda documentaEáo técnica que dele
resulte.

Parágrafo Prirneiro. O Plano de Trabalho da parceria poderii ser aiterado, mediante tenno
aditil'o. descle que náo ha-fa alterag-áo dc ob.iet«-' cia parceria. oonsoante disposto na Cláusuia
Décima deste instruneilto.

CLÁLÍSULA ERCEIRA - DAS oI]I{tGACÓt:S E RESPONSABILIDADES 
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Sáo obrigagóes e responsabilidades dos parceiros, além dos outros compromissos assumidos
neste Termo de Colaboragáo e os previstos na Lei n' 1 3 .0 i 912014 e suas alteragóes:

I - DA ENTIDADE PARCEIRA:

a) publicar, no Diário Oficial, extrato deste Tenno de Colaboragáo;

b) transferir ¿ OSC PARCEIRA os recursos financeiros previstos para a execugáo deste

Termo de Colaboragáo, de acordo com a programagáo orgamentária e financeira e obedecendo

ao Cronograma de Desembolso constante do Plauo de Trabalho;

c) prestar o apoio necessário e indispensável á OSC PARCEIRA para que seja alcangado o

objeto deste Termo de Colaboragáo em toda a sua extensáo e no tempo devido;

d) monitorar e avaliar o cumprimento do objeto deste Tenno de Colaboragáo, dentre outros
meios, por meio de diligéncias e visitas in loco, quando necessário, zelando pelo alcance dos

resultados pactuados e pela correta aplicaqáo dos recursos repassados,

e) designar servidor para a gestáo, acompanhamento e fiscalizagáo da execugáo do objeto

deste Termo de Colaboragáo e do Plano de Trabalho que lhe é parte integrante;

0 comunicar á OSC PARCEIRA quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos

recurso§ públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando o prazo previsto

na legislagáo para saneamento ou apresentagáo de esclarecimentos e informag6es;
g) reter a liberagáo dos recursos financeiros nas hipóteses previstas no aft. 48 da Lei
13.01912014 e na Cláusula Sexta deste instru¡nento, comunicando o fato á OSC PARCEIRA
f,rxando-lhe o prazo para sanearnento ou apresentagáo de informagóes e esclarecimentos;

h) analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteragáo deste Termo de Colaboragáo

e do Plano de Trabalho que the é parte integrante;

prorrogar "de ofício" a vigéncia deste Tenno de Colaboragáo, autes do seu ténnino,
quando der causa a atraso na liberagáo dos recursos, limitada a prorrogagáo ao exato período do

atraso verificado,
j) analisar o Relatório Final de Execugáo do Objeto e, se for o caso, o Relatório Final de

Execugáo Financeira;

k) analisar e decidir sobre a prestagáo de contas relativa a este Termo de Colaboragáo, uos

termos do art. 63 a72 da Lei n" 13.019/2014 e na Cláusula Décima Terceira deste instrumento;

t) aplicar as sangóes previstas na legislagáo. proceder ás ag6es adrninistrativas necessárias

á exigéncia da restituigáo dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial,
quaudo for o caso,

m) divulgar infonnagóes referentes á parceria celebrada em dados abertos e acessíveis e

manter, no seu sítio eletrónico oficial. o instrumento da parceria celebrada e seu respectivo

Plano de Trabalho, nos termos do art. 10 da L,eino 13.019, de2014;
n) exercer atividade nonnativa, de controle e fiscalizagáo sobre a execugáo da parceria,

inclusive, se for o caso, reorientando as agóes, de modo a evitar a descontinuidade das agóes

pactuadas:

o) exigir a indicagáo, no corpo dos documentos flscais originais que comprovem

despesas - inclusive nota fiscal eletrónica -- do número do ajuste e identificagáo do órgáo

entidade púrblico(a) a que se referem;
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p) comunicar ao 'Iribunal de Contas. no prazo de 3 (trés) dias úteis da ocorréncia, a

abefiura de processo administrativo por descu;nprimento dos tenros estabelecidos parceria.
jnlormando as cláusulas descurnpricias e eventtiais inedidas adotadas:

q) quando do ténnino ou eventual paralisaqáo" rescisáo ou extingáo do a.jLrste. a

L,NTIDADE PARCEIRA deverá courunicar ao l'ribunal de Contas, no prazo de até 20 (vinte)

dias úteis contados da finalizagáo do ajuste ou da data da ciéncia do fato ou da decisáo

adminish'ativa, confbrme o caso, as providéncias adotadas, inclusive quanto a er.entuais

restituigóes oLr destinagóes de bens cedidos e de saido de recursos e rendirnentos cle aplicaq;áo

financeiral e

r) no caso de apiicagáo de sangóes administrativas, a EN'IIDADE, PARCEIRA deverá

cumprir o d ispr:sto nos afis. I 91 e 1 92 das Instrugóes r-ro 02/l 6 (Da Aplicaqáo de Sangóes).

iI DA OSC PARCEIRA:

a) executar fielmente o objeto do presente 'fernlo de Colaboraqáo. de acoldo corr as

cláusulas pactuadas" a legislagáo pertinente e o Plano de Trabalho aprovado pela ENTIDADE
PARCEIRA, adotando todas as medidas necessárias á correta execuqáo desta parcelia.

observado o disposto na Lei n" 13.01912014l.

b) zelar pela boa qualidade das agóes e servi1:os prestados, br"rscando alcangar eficréncia^

c) eñcácia. efetividade social e quaiidade em suas atividades;

d) executar o Fiano de Trabalho apror,:ado, berl como aplicar os reclrrsos púrblicos e gerir'

os bens públicos conr observáncia aos princípios da legalidade, da legitirnidade. da

impessoaliclade. da moralidade, da publicidade, da economicidade. da et'iciéncia e cla eficácia;

e) execlltar e fiscalizar os trabalhos necessários á cclnsecugáo do ob-ieto pactuado neste

T'enro de Colaboragáo, inclusive das organizagóes da sc¡ciedade civil executante e náo

celebrantes, observando a. qr"ralidade, quantidade" plazos e custos def-inidos no Plano de

Traballio:

0 apiicar os recursos linanceiros transferidos pela ENTIDADE, PARCEIRA

exclusivarnerte no obieto do presente Terrno de Colaboraqáo e consoanle tliscrimilado ¡rcr

Flano de Trabalho que lhe é parte integrante;

C) manter e inor¡imentar os recursos flnanceiros de que trata este Terrno- de Colab,oragáo

ern conta bancária específica. na instituiqáo financeira pirblica determinada pela administragár-r

pública. inclusive os resultados de eventual aplicagáo no lnercado f-uranceiro" aplicando-os. na

confonnidade do Plano de Traballio e, exclusivamerlfe, no curnprimento do seu c-bjeto,

observadas as vedagóes relativas á execugáo das despesasl

h) náo r,rtilizar os recursos recebidos nas flnalidades vedadas pelo inciso X do art. 161 da

Constituigáo e pelo art.45 da l.ei n' 13.0i9/2014;
i) responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciarnento adrninistrativo e financeiro dos

recursos recebidos. inclLrsive no que disser-respeito ás despesas de custeio, de investimento e de

pessoal. nostermos do art. zl2. inciso XlX. da Leiil"' ii.0i9120i4;
j) responsabilizar-se pela contratagáo e pagamerlttr do pessoal qLre vier a ser necessário á

execugáo do Piano de Traballlo, conforme dispostr-r ;ro irrciso VI do art. I f . inciso l. e § 3" do

arL.46 da Lei no 1i.01912014. inclusive prrlcs encargos sociais e obrigagóes trabalhjstas
decorretttes, ónus tribr-rtários ou extraordiniirios que incidam sobre o instrLinrento.
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k) responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos ellcargos trabalhistas,
previdenciários. fiscais e comerciais relacionados á execugáo do objeto previsto neste Termo de

Colaboragáo, o que náo irnplica responsabilidade solidária ou subsidiária da administragáo
pública quanto á inadimpléncia da OSC PARCEIRA em relagáo ao referido pagamento. aos

ónus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrigáo á sua execugáo,

nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei no 13.019/2014.:

1) garantir a manutengáo da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom

desempenho das ativ idades;

m) observar nas aquisigóes e/ou contratagóes, a compatibilidade com o valor de mercado;

n) utilizar os bens materiais e/ou equipamentos adquiridos com os recursos deste Tenno de

Colaboragáo em conformidade com o objeto pactr-rado;

o) manter a administragáo pública afualizada, e prestar contas dos recursos recebidos;

p) permitir o livre acesso do gestor da parceria, membros da Comissáo de Monitoramento
e Avaliagáo - CMA e servidores do Sistema de Controle Intemo do Poder Executivo e do

Tribunal de Contas, a todos os documentos relativos á execuEáo do objeto do Terrno de

Colaboragáo, bem como aos locais de execugáo do projeto, permitindo o acompanhamento l¡z

loco e prestarrdo todas e quaisquer informagóes solicitadas;

q) submeter previamente ¿ ENTIDADE PARCEIRA qualquer proposta de alteragáo do

presente Termo de Coiaboragáo e do Plano de 'frabalho que lhe é parte integrante. na tbri¡a da

Cláusula Décima deste instrumento:

r) manter, durante a execugáo da parceria. as mesmas condigóes exigidas nos art. 33 e 34

da Lei no I 3 .0 I 9, de 2014;
s) comunicar á ENTIDADE PARCEIRA suas alteragóes estatutárias, após o registro em

cartório;

0 apresentar Relatório Final de Execugáo do Objeto de acordo com o estabelecido nos aft.

63 a12 da Lei n" 13.01912014 e, se for o caso-- o Relatório Final de Execugáo Financeira.

conforme art.63 a72 da Lei no 13.A1912014;

u) prestar contas á ENTIDADE PARCEIRA, ao ténnino da vigéncia do Tenno de

Colaboragáo, nos tennos do capítulo IV da Lei n'13.01912014;
v) apresentar em até 10 (dez) dias úteis após o encerrarnento de cada quadrimestre do ano

civil, relatório sobre a execugáo da parceria. apresentando cornparativo específico das metas

propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcangados, bem como o demonstrativo

das receitas e despesas computadas por fbntes de recurso e por categorias ou finalidades dos

gastos no período, aplicadas no objeto da parceria, confonne modelo contido no Anexo RP-14

das Instrugóes no 2/76 do TribLrnal de Contas;

w) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispéndios relativos
a este Tenno de Colaboragáo, pelo prazo de I 0 (dez) arros após a prestagáo de contas, conforme
previsto no parágrafo único do art. 68 da [,ei no 13.01912014l.

x) divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da OSC PARCEIRA e dos

estabelecimentos em que exerga suas agóes todas as infbrmagóes detalhadas no alt. I l, incisos I
a VI, da Lei Federal n" 13.019/ 201 4:

y) por ocasiáo da conclusáo, denírncia, rescisáo oti extingáo deste Tenno de Colaboragáo,

restituir á ENTIDADE PARCEIRA os saldos financeiros rernarlescentes, inclusive os
ü5
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provenienres das receitas obtidas das aplicagóes financeil'as realizacias, no prazo irnprorrogável

de 30 (trinta) dias, conf.orrne art. 52 da Lei no 1-:.0 i9120i4:

z) quando for o caso. providenciar licenga-s e aprovagóes de projetos erritidos pelo ór'gáo

ambiental contpetente. da e-qf'era inunicipal. estadual, ou lederal e concessionárias de servigos

públicos. corifbnre o caso. e nos tertnos da legislagáo aplicáve[:

aa) indicar. no corpo dos cloculnentos fiscais originais que comprovem as despesas -
inclusive nota fiscal eletrónica - o núunero do ajuste e identificagáo do órgáo ou entidade

púrblicr.i(a) a qLlt; se l-ef,erel¡.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÉ}{CIA
O prazo de vieéucia deste Tenno de Colaboragáo será de 1i (onze) meses a parlir de 01 de

f-evereiro de 20 I8. podendo ser prorrogad.¡ urr" seguintes casos e condiEóes previstos no art. 55

da L si no li.u l9 20 1 1:

I - por solicitaqáo da OSC PARCEIRA, devidamente fbrnrulada e justific:ada, a ser apresentada

elrr. no rníninlo,30 (trinta) dias anles do seu término. Cesde que autorizada peia ENTIDADE,
PARCEIRA. mediante termo aditivo:
II - de ofício, poi' ir-riciativa da ENTIDADE PAR.CIEiRA quando rler causa a atraso na liberagáo
de recursos ñnanceirL.s. limitada ao exato período do atraso verificado" mediante cetxidáo de

apostilamento.
Parágrafb Unic-o" A execug.áo integral do objeto deve estar cornpreendida no período de i,igéncia
previsto no captit da preserrte cláusula.

clÁusuLA elINi'A - Do vALoR E DA cLASSIFIcAqAo oRqAMENTÁRta

Para a exe-cugáo do objeto deste Termo de Colaboraqáo. ser'áo disponibilizacios recursos

financeiros no valor total de R$ 38.000.00 (trinta e oito mi1 reais), confbrme crortogranta de

desernboiso ooustante do Piano de Trabalho e a seguinte classificagáo orgatlentária;

I - RS 38.000,00 (trinta e oito mil reais,t. confbrrle Nota cle Reserva de fls. ll7 dr¡ Processo

Adrninistrativo 273i2018. datada de 08i 1212011. Interessado Fr-rndo MLrnicipai de Assisténcia

Social, coul a seguinte classificagáo:

Classificagáo:

Esp e c iJic ag d o da [) e.s p e s ct :

Terntct cle colaborctgüo com u lnstituigdo CEMAR.i - Csso do l'urís"'imo Corugfro de Mario no

exercício cie ) {) I,\. l\'
..;*,.J

t .ij\ ld
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Orgdo a2.02 PODER E-YECIJTIVO
Un id ade O r q a nt en f ur! cr 02.02 FWDO MUNíCIPAL DE ASSISTENCTA

SOCIAL
Lhidúde Ereculoru 42.02.0l Re c ur.s o s I'lun ic i ¡t ct i s ¡t ar a .4s s i s t én c ia S o c i a !
F mt Q ii a i'Srt b - F- un q do 08.211 As.s isl encio ao ldr¡,so

Progranta 402 I F or tct/ ecendc Víttcul os

P r oj e t o iA I iv i ci ctcl e / Op er.

Espec:ictl

2067 Proleqñct Sr¡cial Especial Altct Contplexidat{e

De,stinaQdo Rec:tn"so 01 .5 I0.00 A.r.s i,s len c i ct S r¡ c i al Ge r u I
L'clor da Re.cert,¿7 38.004.04 (trinla e oito ntif reais)
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CLÁUSULA SEXTA - DA L]tsÉ,RACÁo DOS RECLJRSoS FINANCEIRCS

Os recursos financeiros a serem o'urrrn.,Oo, no ár¡rbito cia parceria seráo liberados de acordo
conl o oronograma de desemboiso constante do Piano de Trabaiho, guardando consonáncia con'r
as metas. fases e etapas de erecugáo do objeto. após assinatura e a pLrblicagáo do extrato do
'l-errno no Diário Cficial, observada a disponibilidade orqanrentária e fiuauceira.

Parágrafc Primeiro. As parcelas dos recursos ficaráo retidas até o saneamento cias

irnpr opl'iedad,.. orr irrceularrclades detcctadas nos sÉBu irlles caso::
[ - qltando i.rouver evidéncias de irregr"rlaridade na aplicagáo de parcela anterionnente recebida:
U - quando constatado desvio de finalidade na aplicagáo dos recllrsos or-r o inadirnplemento da
OSC PARCIIIRA em relagáo a obrigagóes estabelecidas no I'emo de Colaboragáo;
ill - quando a OSC PARCE,IRA deixar de adotar sern justilicativa si;ficiente as medidas
saneadoras apr:utadas pela administragáo pírblica ou pelos órgáos de controle interno ou
externo.
Parágrafb Seguncio. A verificaqáo das hipóteses de reiengáo previstas no parágrafb prirneiro
oconerá por rreio de agóes de monitoramento e a¡,aliaQáo, incluirrdo:
i - a verificagáo da existéncia de denúrncias acsitas;
li - as rnedidas adotadas para atender a everrtuais recornendagóes existentes dos órgáos de
controle interno e externol e

IIi - a consulta aos cadasiros e sisteilas que pennitarn aferir a regularidade da parceria.

Parágrafo Terceiro. Err qualquer urna das hipóteses dos parágrafbs acima" a OSC PAR.CE,IRA
será notil'icada para sarlear as devidas impropriedades. no prazo máxirno de até 30 (trinta) dias"

Farágrafo Qlrafio. O atraso injustificado no cumprimento de ixetas pactuadas no plano de
trabalho conligura inadimplemento de c',brigagáo estabelecida neste Termo dc Colaboracáo-
conforme disposto no inciso ll do caput do art.48 da Lei 11'13.01912014.

Paráglafo Quinto. ,4 inadimpléncia da OSC PARCE,IRA em c'iecorréncia de atrasos na liberagáo
de repasses relacionados á parceria náo poderá acarretar restrigóes á liberagáo de parcelas
subsequentes.

CLÁUSUI-A SÉTIN,IA - DA MoVIMENTAQÁo DoS RECURSoS FINANCEIRoS os
recursos refbrentes ao presente 'lermo de Colabora<;áo seráo depositados em conta bancári¿r
especifica da parceria, no Banco do Brasil. Agéncia 6524-2. conta ccrrente no 8278-3 -
\,itiNICtPAL.

Parágrafb Primeiro. Os recursos transf'eridos seráo utilizados exclusivalxente para o pagarnelrto
das despesas previstas no Plarro de Traballro" vedada a sua aplicagáo em finalidade diversa.

Parágrafo Segundo. Enquarrto nño empregados na sr"ra finalidade, os recursos seráo aplicados em
cadernetas de poupanqa. fundo cle aplicagáo financeira de curlo prazo ou operagáo de mercado
aberto lastreada em títulos da clívicla pública.

Parágrafo felceiro. Os rendimentos de ativos financeiros seráo obrigatorianrerrte cornputados a

crédito do -l-eImo de Ctilaboragácr e aplicados excii-rsivarneute no r:bjefo da parceria. niediante
solicitagáo cia OSC PARCEIRA e autorizagáo da Elrl'flDADE IIARCEIRA" sr¡eitando-se ás i...-
lreslras condi,;óes de prestagáo de contas oxigidas caia cs recursos transferidos aflil
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Parágrafo Qllafto. Por ocasiáo da conclusáo, denúncia, rescisáo ou extingáo da parceria. os

saldos financeiros remauescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicagóes
financeiras realizadas, seráo devolvidos á ENTIDADE PARCEIRA no prazo improrrogável de

30 (trinta) dias, sob pena de irnediata instauragáo de tomada de contas especial do responsável.

Parágrafo Quinto. Toda movimentagáo de recursos será realizada rnediar-rte transferéncia
eletr6nica sujeita á identificagáo do beneficiário final, devendo os pagamentos ser realizados
mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de servigo.

Parágrafo Serto. A realizagáo de pagamentos em espécie será admitida quando demonstrada a

impossibilidade física de pagamento mediante transfer6ncia eletrónica, devidamente justificada
no Plano de T'rabalho aprovado.

Parágrafo Sétimo. Os recursos da parceria gericlos pela OSC PARCEIRA estáo vinculados ao

Plano de Trabalho e náo caracteizam receita própria e nem pagamento por prestagáo de

servigos e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de

Contabilidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXE,CUqÁO DAS DESPESAS
A execugáo das despesas relacionadas á parceria observará, nos termos de que trata o art.45 da

Lei n" 13.01 912014:
I - a responsabilidade exclusiva da OSC PARCEIRA pelo gerenciamento administlativo e

financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito ás despesas de custeio, de

investimento e de pessoal; e

II - a responsabilidade exclusiva da OSC PARCEIRA pelo pagarnento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados á execugáo do objeto previsto no Termo de

Colaboragáo, o que náo irnplica responsabilidade solidária ou sLrbsidiária da administragáo
pública quanto á inadimpléncia da organizagáo da sociedade civii em relagáo ao referido
pagamento, aos ónus incidentes sobre o objeto da parceria olr aos danos decorrentes de restrigáo
á sua execugáo.
Parágrafo Primeiro. E, r,edado á OSC PARCEIRA:
I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria e diversa da estabelecida no
Plano de Trabalho, ainda que em caráter de ernergéncia;
II - pagar, a qualquer título. servidor ou empregado pirblico com recursos vinculados á parceria:
lll - contratar, para prestagáo de sen,igos, servidor ou empregado púiblico, inclusive aquele que
exerga cargo em comissáo ou fungáo de confianga, da ENTIDADE, PARCEIRA, olr seu

cónjuge, companheiro ou parente ern linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orgamentárias:
IV - pagar despesa em data posterior ao térnrino da execugáo do Terrno de Colaboragáo quando
o fato gerador da despesa náo tenha ocorrido dumnte sua vigéncia;
V - realizar despesa em data anterior á vigéncia da parceria:
VI - realizar despesas a título de taxa de administragáo, de geréncia ou sirnilar;
VII - realizar despesas com taxas bancárias, rnultas, juros ou corre-eáo rnonetária, inclusive
referentes a pagamentos ou recolhirnentos fora dos prazos, exceto no que se refere ás mLrltas, se

decorrentes de atraso na transferéncia de recursos pelo OSC PARCEIRA, e desde que os prazos
para pagamento e os percentuais sejzLm os mesnlos aplicados no mercado; e

VIll - realizar despesas corn publicidade, salvo as de caráter educativo, infomrativo ou de
orientagáo social, das quais náo constenl uomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promogáo pessoal de airtoridades ou sen¡idores públicos e desde que previstas no Plano de

Trabalho.
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cLÁusule NoNA * DAS coMpRAS E coNTRAraqóas

As compras e contratag6es de bens e servigos pela OSC PARCEIRA com recursos transferidos
pela administragáo pública adotaráo métodos nsualmente utilizados pelo setor privado.

Parágrafo Primeiro. A OSC PARCEIRA deverá verificar a cornpatibilidade entre o valor
previsto para realizagáo da despesa, aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da compra
ou contratagáo e, caso o valor efetivo da compra ou contratagáo seja superior ao previsto no
Plano de Trabalho, deverá assegurar a cornpatibilidade do valor efetivo corn os novos pregos
praticados no mercado, inclusive para fins de elaboragáo do Relatório Final de Execugáo
Financeira, quando for o caso.

Parágrafo Segundo. Para fins de comprovagáo das despesas, a OSC PARCEIRA deverá obter de

seus fomecedores e prestadores de seruigos notas, comprovantes fiscais ou recibos, corn data,
valor, norne e número de inscrigáo no CNPJ da OSC PARCEIRA e do CNPJ ou CPF do
fomecedor ou prestador de servigo, e deverá manter a guarda dos documentos originais pelo
prazo de I 0 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentagáo da prestagáo de
contas ou do decurso do prazo paraa apresentaqáo da prestagáo de contas.

Parágrafo terceiro. Poderáo ser pagas com recursos vinculados á parceria, entre outras despesas,

os itens mencionados no art. 46 daLei 13.01912014. com alteragóes dada pela Lei 13.20412015,
desde que contidos no Plano de Trabalho aprovado.

Parágrafo Quarto. A OSC PARCEIRA deverá dar ampla transparéncia aos valores pagos,

conforme aprovado no Plano de Trabalho, de maneira individualizada, a títuio de remuneragáo

de sua equipe de trabaiho viuculada á execugáo do objeto e com recursos da parceria.
juntamente á divulgaqáo dos cargos e valores.

Parágrafo Quinto. O pagamento de remuneragá.o da
com recursos destinados pela administragáo púbtica
público.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTE,RAQÁO DO
PLANO DE TRABALHO

equipe contratada pela OSC PARCEiRA
náo gera vínculo trabalhista com o poder

TERMO DE COLABORAQÁO OU DO

A ENTIDADE PARCEIRA, poderá autorizar ou propor a alteragáo deste Termo de

Colaboragáo ou do plano de trabalho que lhe é parte integrante, após, respectivamente,
solicitagáo fundamentada da OSC PARCEIRA ou sua anuéncia. desde que náo haja alteragáo de

seu ob.ieto, nas situagóes abaixo e da seguinte forma:
I - por tenno aditivo á parceria para:

a) arnpliagáo de até trinta por cento do valor global;
b) redugáo do valor global. sern lirnitagáo de montante;
c) pronogagáo da vigéncia; ou
d) alteragáo da destinagáo dos bens remanescentes, ou
ll - por certidáo de apostilamento, nas demais hipóteses de alteragáo. tais como:
a) utilizagáo de rendimentos de aplicagóes financeiras ou de saldos porventura existentes antes

do término da execugáo da parceria;
b) ajustes da execugáo do objeto da parceria iro plano de trabalho; ou

c) remanejameuto de recursos sem a alteragáo do valor global; ,l--_
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Parágrafo Piimeiro. A parccria deverá ser aiteiada pela ENTID¿\DF, PARCEIRA, por certidáo
de apostilarneuto" independentemeute de anué¡rcia da OSCi PAR{IEiRA, para:
I - prorrogagáo da vigéilcia. antes de seu término, quando ENTIDADE PARCE,IRA tiver dado
calrsa ao atraso ua liberagáo de recursos flnanceiros. f'icando a pronogagáo iirnitada ao exalo
período do atraso verificado; or"r

Itr - indicagáo dos créditos orqarnentários de exercícios iuturos.
Parágrafo Segundo. Caso a alteraEáo deste Tennr: cje Colaborai:áo on do plano de trabalho que
lhe é parte integrante se.!a solicitada pela OSC PARCEIRA" a ENTIDADE, PARCEIRA cleverá
se manifestar sobre o pleiro uo prazo de 30 (trinta) dias. contado cla data de sna apresentagáo,
flcaildo o prazo suspe,lso quando forenr solicitados esclarecimentos á OSC PARCEiRA.

CLÁUSULA DÉCIN,IA PRIMEIRA - DO MONITORAME,NTo E AVALIAqÁo DE
RESUI,TADCS A execr-rgáo do ob"jeto da parcelia ser'á acornpanhada pela ENTIDADE
PARCEIRA por meio de agóes de monitoramento e avaliacáo, que teráo caráter prer,errtiro e

saneador" objetivando a gestáo adequada e regular da parceria, devendo ser registradas.

Parágrafo Primeiro. A ENTIDADE PARCL.IRA designará seryidor púrblico que atuará conro
gestor cla palceria. responsár,el pelo monitolanlento sister¡ático da palceria.

Farágralo Segundo. Sáo obrigagóes do gestor da parce,ria:

I - gerir, acorapanhal'e fiscalizar a execuEáo da parceria:
II - ailotar as occ.rréncias relacionadas á consecugáo do objeto e adotar as nredidas necessárias á

regular"izagáo das falhas porventi-rra observadas;
lll - inlorrnar ao selr superior hierár'quico a existéncia de t'atos qlle colrprometam oll possatr
colnprometer as atividades oLr metas da parceria e de jndícios de irregr-riaridades na gestáo do-q

recursos. ben-l como as providéncias aclotadas ou que seráo adotadas para sanar os problenras
detectados:
ill - receber o Relatório Final de Execuqáo do Objeto e. se fbr o caso. rrotif-icar a CSC
PARCEIRA para a apresentagáo de Relatório Final de L,xecugáo Financeira;
IV - ernitir parecer técnico conclusivo de análise da prestagáo de contas final da parceria
celebrada,
V - disporribilizar maleriais e equipamentos te cnológicos necessarios as atividades cle

n"lonitoralnento e aval iagáo.

Parágralo 'ferceiro. Para a implernentacáo do disposto 11o copLtt desta cláusLiia" a ENTIIIADE,
PARCEILA poderá l,aler-se do apoio iécnico de terceiros, deiegar" cornpeténcia ou t-innar
parcerias com ót'gáos ou entidades qlre se situem próxirnos ao local de apiicagáo dos recursos.

Parágrafo Quafto. A EIITIDADE PARCEIRA realizará visita técnica iru loco para subsidiar r-r

monitoramento da parceria, nas hipóteses cm qlre esta 1br e;sencial para a verificagáo dc
curnprinteuto do objelo da parceria e do ;¡lcance das metas. hipótese eln que a OSC PARCE,iIL,{
deverá ser previarnente notificada. 1ro prazo minimo de -l (trés) ilias írteis anteriores á realizacio
da visita.

Parágrafo Quinto. Sempre que houver visita tácnica ir¡ lctct¡, o resultado será circur.rstanciac'lo em
Relatório de Visita 'lécrLica in locct. qr-re ser'á r'egistrado e eur,iado á OSC PARCEIRA para
conhecimento, esciarecimeirtos e providéncias e poderá enseiar a revisáo do relatório, a critério
da ENTIDADE PARCEIRA.
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Parágrafo Serto. A ..,isita técnica in loco náo se conlünde colr as agóes de fiscalizagáo e

auditoria realizadas pela EIITIDADE PARCE,IRA, pelos órgáos de contrr',le interno e pelo

TribLural de Contas da Uniáo.

Parágrafb Sétimo. Na hipótese de inexecnqáo por culpa exclusiva da OSC PARCEIRA" a

ENTIDADL, PARCEIRA poderá, exclusivamente para assegurar o atendimeuto de servigos

essenciais á populacáo. por ato próprio e independenter¡rente de autorizagáo jLrdicial, a firn de

realiz-arou r¡'ianter a execugáo das ntetas ou atividades pactuadas:

I - retomal' os be¡is púrbiicos ent poder cla OSC PARCEIRA. c¡ualquer que tenlla sido a
rlcdalidade oLr título qne concedeu direitos de uso de ¡ais bens:

Ii - assurnir a i-espoltsabilidade pela execLrgáo do rest¿li.lte do objeto previsto no plano de

trabalho" no caso de paraltsagáo, de modo a evitar sua clescontinuidade. devendo ser considerado
na prestagáo de contas o que foi executado pela OSC PARCEIRA até o motlento em que a

adrn inistragáo assum iu essas responsabi lidaties "

CLÁUSULA nÉCIH¿e SEGL]NDA _ DOS BE,NS RE.MANESCENTES

Os bens rernanescertes na data da conclusño ou exlilrgáo do presente Termo de Colaboragáo e

qLle. em razáo de sua e,xecuqáo, tenham sido adqLriridos, produzidos o¡"t transfort.nados conl
recLlrsos repassados pela adn-rir-ristragáo púrhlica seráo de propriedade da OSC PARCEIR,{,
cieyelrdo ser r¡tilizados na continr-ridade da e.recuqáo de aQóes de interesse sociai pe la

crganizagáo,

Parágrafo Prinielro. A CSC PARC1IIRA poderá realtzar a doaq:áo dos bens relranescentes
referidos acima a terceiros, inclusive beneficiários da poiítica pública objeto da parceria, desde

que demonstlada sua utilidade pararealizagáo ou contiuuidade cle aEóes de irrteresse social.

Par'ágrafb SegLrndo. Caso a prestaqáo cie contas finai seja rejeitada. a titularidade dos bens

rentanescentes pennanecerá corn a OSC PARCIEIRA, observados os segttintes procedin-rentos:

I - náo será erigido ressarcir.neuto do valor relativo ao ber-n adqr,rirido qriando a motivagáo da

rejeigáo náo estiver relacionada ao sell uso olr aqr-risigáo: oti
Ii - o valor pelo qual o bem remanescente ioi adquirido deverá ser conlprltado rro cálctiio do

dar'¡o ao erárir¡ a sel ressarcido, qi-rando a rnotivaqáo da rejeigáo estiver relacionada ao seu uso

oLi aquisigáo"

Parágrafo Terceiro. Na hipótese de dissolugáo da OSC PARCEIRA durante a vigéncia cla

parceria, o valor pelo qual os bens renlanescentes foram adqr-riridos deverá ser computado no

cálculo do valor a ser ressarcido.

CLÁL]SULA DÉCi]\,,nA TERCEIRz\ -- DA PRESIACAU DE C.OI\T.AS

A OSC PAI{CEIRA prestará contas da boa e regular aplicaq;áo dos recursos recebicios no

términodavigénciadaparceria,observando-scaslcgraspreristasnos63 al2dal-ei no 13.01c),

de 2014, alérr das clár-¡sr-lias constalites deste I ernro de Colaboraqáo e do Plano de Trabalho que

llie é parle integrante.

Parágrafo Primeiro. A prestaqáo de contas apresentada pela CSC PARCEIRA terá o objetivo de

demonstrar e verificar resultados e dever'á conter elementos qr-re pelrnitam á ENTIDADE
PARCEIRA coltcluir que il clrjeto da- 1l¡.rceria lbi executado confc.rlne pactuado. collt a

t..:'
"Yiít

iii
1



EÍ;[:;TURA

ffiffiffiffi
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURíDICOS

.4.v. Cap. Messias Ribeiro, 625 - CEP 12.607-020 - LOREI,IA - SP
Tei: (12) 3185-3000

descriq:áo pornenorizada das atividades leaiizedas e a complov;rgáo do alcalce das i.netas e dos
resultados esperadt'¡s, seltCo considetada a verdacle rea.i e cs resnltados el€tivalnente alcangados.

Parágrafb Segur.rdo. Ida hipótese de atr"raEáo ein rede. caberá á CSC PARCEiRA ceiebrante
apresentaf a prestagáo de colrtas, inclusive n() clue se ref-ere ás aqóes executadas pelas
crganizagOes da sc¡ciedade cjvil executantes e nác celebrantes.

Farágrafo J'er,leirio. Se a duragáo cla parceria erceder I (Lrrn) ano" a CSC PARCE,[RA cieverá
apresentar prestacáo de contas ac fim de cada exercícl'o. par-zr {'ins de nronitcramcnto c1o

curnlrrir.nento das rnetas do objeto.

Parágrafo Quatto" A prestagáo de contas deverá ser disponibtlizatla nos sítios eletrónicos das

Darceiras. permilindo a visualizagáo por qr-ralqr-rer interessado.

Parágrafb QLrinto. Para f-ins de prestaEáo de contas, a OSC PARCEIR.A deverá apresentar o

Relatório Final de Execuqáo do Ob.jeto. ilo prazo de até 30 (trinta) dias. contado do ténnino da

execuEáo da parceria. prorrogável por até 15 (quinze') dias. r'nediante justificariva e sr:licitagáo
prévia da OSC PARCEIRA.

Parágrafo Sexto. C Relatório de Execugáo do Objeto conterá os seguintes eiementos:
1 - a deur:nstragáo do alcance clas metas ref'erentes ao período de que trata a prestaqáo de
sontas:
II - a descrigáo clas a9óes clesenvolvidas para o cumprin.rento do objeto;
III - os doculxerltos de comprovagáo do curnprirnento do c¡b-ieto como listas de presenga" fbtos.
r,ídeos. entre olltros:
IV - dados para a avaliagáo:
a) dos impactos económicos ou sociais das agóes clesenvoividasl
b) do grau de satislaEáo do púrblico-alvo, que poderá ser indicaclc, por nreio de pesquisa
de satisf'agáo. declaragáo de entidade púrblica ou privada locale declaragáo do corrseiho
de política pública setoriai. entre outros: e

c) cla possibiliclacle de sristentabilidade das agóes após a conclusáo do objetot
V - justificatir,a na hipótese de náo cr-rmprinrento do alcance das metas. qilando fbi'rt casr¡: e

VI consolidaqáo de dados e estatísticas de perlil da populagáo atendida ou beneilciacla" como
nacionalidade, idade, sexo e escolaridade, oonsoante ,:ornprornisso de colaboragáo coñl a

execrllgáo das politicas pirblicas contidos neste TennLr de Coiaboraqáu.

Parágrafo Sétimo. Juntamente com o Relatcirio Final de Erecugáo do Objeto. a OSC
PARCEIRA der.'erá apresentar o comprovante de devolugáo de eventual saldo remanescente de
qlle trata o art. 52 da l-ei 13.019/20 14 e a previsáo de reserva de recursos para pagamento das
verbas rescisórias de que trata o § 3" do art.42.

Parágrafo Oitavo. A OSC PARCEIRA deverá manter a guarda dos documentos oliginars
relativos á execuqáo da parceria pelo prazo de l0 (dez) anos, contado do riia irtiI subsequente ao
da apresentagáo da prestagáo de contas ou do decr-rrso do prazo Fara a apresentacáo da prestagáo
de contas.

Parágrafo Nono. Cs daclos financeiros sei'áo ar:¿riisadr¡s cr-¡rri o intuito de estabelecer o nexo dt:

causalidade entre a receita e a clespesa reaii¿ada e serár.t giosadoli,u'alores relacionados a metas e

resultados descr-rrnprido s seur j r-rsti fi cati va sr¡I'ic ici ¡Íe.
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Fa.rá.l¿l'alb Décirno. ,A anáiise da prestagáo de contas f;r-ral pel;L ENTIDADE PARCEIRA será
lonnaiizada por meio de parecer técnico col.lciusivo. uo prazo cle até 90 (noventa) dias, contadr,i
do recebimento do Relatório Final de Execi-rgáo Co Objeto. prorrogár'el por até 30 (trinta) dias.
que cieverá veriflcar o curlprilnento do objeto e o alcance das inetas previstas nc olano cle

trabalho, além de ¿rvaliar os efeilcs da parceria, considerando:
I - o R"elatório Final cie ExecuEáo do Objeto relerido nos parágrafbs precedentes;
II - Relatóric de Visita Técnica in ktco, quando houver. e

lll- Relatório Técnico rie N4oniioramento e Avaliagáo. quaudo houver.

Farágrafo Décimo Frimeiro. Na hipótese de a análise de que trata o paráglafo anterior concluir'
que houve descumprimento de metas estabelecidas no piano de trabalho oLr evidéncia de
irregularidade. antes da emissáo do pai:ecer técnico conclusivo. a OSC PARCEIRA deverá ser
nr:tificada para apresentar Relatório Finai de Execuq.áo Fir'anceira. 1ro prazo de até 60 (sessenta)
dias, contado da sua notificagáo. prorrogavei por até 15 (quinze) dias. mediante .iustiflcativa e

soiicitagáo prér,ia da OSC PARCEIRA.

Parágrafb l)écimo Segur-rdo. O Relatório Final de Execuq:áo Financeira deverá conter:
i - a relaqáo das receitas e despesas realizadas. inciusive rendimentos j.uraitceirt s. qric
posslbiiitern a ;orrlprtlvaqáo da obserr,áncia do piano de traballio;
Ii - o ccrnprovante da devolugáo do saido rerrianesceilte cia conta l-¡ancária específica. qi,rando

holn,er,
Ill - o extrato da conta bancária específica.
[V - a memór'ia cle cálcult¡ do rateio das despesas. quando l'or o caso:
V - a relai:áo de bens aclqi-rii:idos, procluzidos ou transfbn.nados. quando hour.,er': e

Vl - cópia sinrples das notas e cios comprovantes fiscais ou recibos. inclusive I'roleriles, cor-¡r clata

cio tlocumelrto, valor, dados da organizagáo r1a sociedade civil r: do fornecerlol'e indicaqáo do
produto ou servigo.

Parágratb Décimo Terceii'o" A rnemória de cálcLrlo referida no inciso iV do parágraib anterior
deverá conter a indicagáo do valor ir-rtegral da despesa e o deta.iiran'rento da divisáo de custos,
especilicando a fonte Ce custeio de cada fragáo" com identificaEáo do número e do órgáo ou
entidade da parceria. r,edacia a duplicidade oll a sob reposiqáo de fbr-rtes de recursos lro custeio
de nma rresrna parcela cla despesa.

Parágrafb Décimo Qual-fo. Os dados fin¿urceiros seráo anaiisadc,s cr¡r¡r o intuito de estabelecer o
nexo rle car"rsaliclade entre a receita e a despesa realizacla. a sua corformidade e o currl;rirnerrto
das normas pefiinentes. sendo glosados valores relacioirados a rretas e resultados descumpridos
seu-r j ustifi caliva sufi c iente.

Parágrafb Désimc QLrinto. A ENTIDADF- ,DARCEIRA analisará o Relatório Final de E,xecugáo
Financeira e erlitirá parecer técnico conclusivo 1ro prazo cle até 90 (noventa) dias, contado cio

recebimento do Relatório Final de Execugáo do L)b1eto. pron-ogável por até 30 (trinta) dias.
devendo a autolidade cLrinpetente atestar conclusivalnente^ no n-iínirno.

I - a localizagáo e o regular funciouanlento da beneficiárra. descrevendo sua finalidade
estatutária e descriEáo do ohjeto:
II - relagáo dos repasses concedidos. iclertif rcaucio n[imelo. data e valor dos respectir os

documentos de crédito. por fonte de recursos. beru como, os reur1imentos f}ranceiros auferidos:
III - datas das respectivas prestagóes de lcirtas. beni comc a aplicagáo de sanEóes por eventuais
ausérrcias de comprovagáo i-'u Cesr,ic de i-rr:aiiiiaii,:;
IV - os valores aplicados no objeto dc repasse. inii:r'rlaildo inclir iive e\'entuais g,iosas:

Uid Ir.i
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Parágrafo Prinreiro. A sangáo de a,dverténcia tern caráter prever-itivo e será aplicada quanclo
yerificadas irnpropriedades pr¡¿1iq¿¿as pela CSC P..\RCEIRA no ámbito da patcetia qLrL'Ila(l

-iustifiqi"rem a aplicaqáo de penalidatle mais grave .

Parágrafo Segundo. A sanqáo de suspensáo teurporária será a¡riioada nos casos eln que tbren.r

r,erif icadas irregr,riaridades na celebraEáo. erecucáo ou prestagáo de contas da OSC PARCEIRA
e náo se jLrstificar a irnposigáo da penalidade mais grave, consiclerando-se a natLireza e a

gravidade da infragáo cometida. as pecLrliariciades do caso concreto. as circtrnstáncias
agravantes orr atenuantes e os dalos que dela provierarn para a adrninistragáo pública.

Farágrafo Terceiro. Será opofiunizada a apresentagáo de delesa prévia pela OSC PARC-.EIRA,
no prazo de i0 (dez) Cias, contado da data de ¿rbertr-rra rie r,ista dos autos processuais.

Pará,qrafo QLrarto. Compete ¿rc Prefeito N{unicipal a aplrcaqáo da san-cáo.

Parágrafo Quinto. Da decisáo adminis¡rativa que a¡riicar as salgóes pi:evistas caberá reculso
administrativo, r.)o prazo de l0 ldez-) dias. contado da data da ciéncia da decisáo.
abcrlrrra du r isla do> autos p|ticesstrais.

Parágrafb Sexto. Pressreve em 05 (cinco) anos, contaclos a pafiir da data da apresentagáo cia

plestag.áo de conias. a aplicagáo de pelalidade decon'ente de inlracáo relacionada á execugño da
parceria.

Parágrafo Sétilno r\ prescrigáo será interrorrpida corl a odigác de ato administrativo voltado á

apuraEáo da inlrziEáo

cr-ÁusuLA Dt ctMA sExrA DA TRANSrAR.ÉNCiA E, DrvuLC.AC.\o Dr\s .\('(irs

A ENTIDADII PARCEtrRA e a OSC PAR.CEII{A cleveráo au, p,,trti.iAade e promover a

transparéncia Cas informagóes referentes á execugáo da parceria.

Farágrafo Primeiro" A ENTIDADE, PARCE,IRA divulgará infbrmagóes referentes ao preseltte
Termo de L-oiaboraqáo e ao plano de trabalho que lhe é parle inte:grante na página oficial .

Parágrafo Segr-rndo. A OSC PARCEIRA divulgará lros seLrs sítics eletrónicos oficiais e em
locais visíreis de suas secles sociais e dos estabelecirlentos ern orie exereüfir sLras aqóes- desde a

celebraqáo do presente Tenno de Colaboraq:áo até cento e oiteuta dras após a apresentagáo cla

presfaqáo cle contas final^ as inlormagóes de que iratanr o art. L i da Lei no I 3 .0 I 9, cie 20 i :i.

Parágrafo J-erceiro. No caso de atuagáo em rede. caberá á OSC PARCL.IRA celebranle divLrlgar
as informagóes do parágrafr: anterior'. iriclrrsive qLranto as olganizagóes da sociedade civii nño
celelrrantes e executantes ern rede.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉT']]VTA - DA PTjBT.IC-{C'A.o

A publica<;áo do ertrato deste Ternro de Coiabt¡ia<.3o e de seLrs aditamentos lro Diário Oficial é

condigáo ir-rdispensár,el para sr¡a eficácia e ileverá ser ¡rrcvideuciada pela EN flDADL,
PARCEIRA no prazo de até 20 (''inte) iias;i corrta;-da lespectira assirtatLlra. scltt pre-iLrízo das

determinagóes constantes nas Instruqóes nu 02i20i6 aprovadas pela Resolugáo no 0412016 do
'fribunal de Contas do Estado de Sáo Paul,,r,

t
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\i - a devoiugác de eveLrtuais giosas. saldos ou aulorizagáo forn-ral ilara slla utilizaqáo etn
crcrc ie io subccquentc.
VI - se as atir.'idades desenvolvidas cour os recursos prriprios e as verbas públicas repassadas se

cornpatibilizam corll as metas propostas. bern como os resultados iangados. indicando ¿rnálise
quantitativa e qualitaliva do curnprilnerto dc piano Ce trabalho. conr erposigáo das razóes da
r.ráo coLisecugáo ou extrapoiagáo das metas pactuadas;
VII - o cumprimento das ciáusr"rlas pactuadas em conlbrrnidade corn a regularnentar;áo que rege
a nratéria:
VIti - a reguiaridade dcs gastos efetuados e slla perféita contabilizagáo, atestadas peio
órgáoientrclade con cessor' (a);
lX - que os origiuais dos comprovar.ltes de sasrc'rs conténr a identiflcaqáo da entidade
treneilciá"ia" do tipo de lepasse e do núrmero do a.juste. bern con-io do órgáor'entidade repassador
(a) a que se referern:
X - a regularirjade dos recoihimelltos de

envolverein gastos com pessoal;
XI - o atendimento aos princípios da
eficiéncia, motivagáo e interesse público:
XII - a existéncia e o funcionarnento regular do contrcie intenlo do órgáo ou entidade público
(a) concessor (a)" corn indicagáo do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis; e

XIII - indicagáo qlrailto á realizagáo de visita in loco pelo órgáo cu entidade concessor (a),
quando houver"
Farágrafo l)écirno Serto. O parecer técnico concl¡,rsivo lnencionado nos parágrafos anterioles
erlbasará a decisáo sobre a prestaqáo de conlas finai e deverá manifestar-se conclusivalneute
pe la:

I aprovagáo das contas. quando coustatado o cuurprimento do objeto e das r¡etas cia parceiia:
Ii - aprovagáo das contas cont ressalvas" quando" apesar de culnpridos o objero e as metas da
parceria. fbr constatadzi inrpropriedade ou,-lLralquer outra falta de natureza fbr¡ral que nácr

resLrlte er¡ dano ao er'ár'io: ou
III - rejeigáo das contas, nas seguintes hipóteses:
a) - omissáo no devel' de pre star contas;
b) - descurnprimento injustificado do ob.ieto e das metas estabelecidos no plano de trabalho:
c) - dano ao erário decorrente de ato de gestáo ilegítirno ou antieoonómico; ou
d) - deslatque ou desvio de dinheiro, bens ou valc¡res púrblicos.

Parágrafb Décirno Sétimo. A OSC PARCIIIRA será notif-icaria da decisáo final sobre a
prestaqáo cle contas e poderá.

I - aplesentar recurso. uo prazo de 30 (trinta) dias; oLr

II - sanar a ir-regularidade ou curnprir a obrigagáo. no prazo cle 45 (qr-rareuta e cincc) dias.
prorrogável. no márinto. por igr-ral perícdo, mediar-rte justificativa e solicitagáo prér,ia cla OSC
PARCEtfu\.

Parágrafo Décimo Oitavo. Exaurida a fáse recr-rrsal. a ENTIDADE PARCEIRA:
I - ¡-to caso de aprovaqño coi-n ressalvas da presiagño de contas. registrará as causas das

t"essalvas. ato que possui caráter preveiriivo e ser'á consiclerado r:a eventual aplicagáo clas

sangóes; e

II - nc caso de rejeigáo da prestagáo de cixrtas. notiñcará a OSC PARCtIIRA para qlre, no prazo
de 30 (.trinta) dias:

encargos trabalhistas, r-luando a aplicagái-r dos recilrsos

legalidade, irnpessoaiidade. moralidade. publicidade.

,.\jn
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a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecugáo do objeto
apurada ou com a prestagáo de contas náo apresentada; ou
b) solicite o ressarcirnento ao erário por meio de agóes compensatórias de interesse público,
mediante a apresentagáo de novo plano de trabalho, nos termos do § 2" do art. 72 da Lei n"
13.019, de 2014, desde que a realizaEáo das agóes compensatórias de interesse púrblico náo
ultrapasse a metade do prazo previsto para a execugáo da parceria.

Parágrafo Décimo Nono. Compete exclusivamente ao Prefeito Municipal autorizar o
ressarcimento de que frafaa alínea "b" do inciso II do parágrafo precedente.

Parágrafo Vigésimo. Na hipótese de rejeigáo da prestagáo de contas, o náo ressarcimento ao
erário ensejará:
I - a instauragáo da tomada de contas especial, nos tennos cla legislagáo vigente; e
II - o registro da rejeigáo da prestagáo de contas e de suas causas, enquanto perdurarern os
motivos determ inantes da rej ei gáo.

Paráglafo Vigésimo Primeiro. Os débitos a serem restituídos pela organizagáo da sociedade
civil seráo apurados mediante atualízagáo monetária, acrescido de juros.

Parágrafo Vigésirno Segundo. No caso de rejeigáo da prestagáo de contas, a ENTIDADE
PARCEIRA deverá comunicar a ocorréncia ao Tribunal de Contas, no prazo máximo de 10

(ciez) dias úteis, por rneio de ofício assinado peloresponsável,fazendo referénciaao núrmero do
processo, acornpanhado de cópia da documentagáo relativa ás providéncias adotadas pelo órgáo
otr pela entidade para a regularizagáo da pendéncia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÁo

O presente Termo de Colaboragáo poderá ser rescindido a qr:alquer tempo, por qualquer dos
parlícipes, desde que comunicada esta intengáo á outra pafte no prazo rnínimo de 60 (sessenta)
dias, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigagóes e vanta-qens do tempo em que
parlicipararn voluntariamente da avenga.

CLÁUSULA »ÉCIva QUINTA - DAS SANQÓES

Nos termos do art. 73 da Lei no n.Al920l4. quando a execugáo da parceria estiver en-l

desacordo com o plano de trabalho, com as normas da Lei f 13.01912014 e cia legislagáo
específica, a ENTIDADE PARCEIRA poderá. garantida a prévia clefesa. aplicar á OSC
PARCEIRA as seguintes sangóes:
I - adverténcia;
II - suspensáo temporár'ia da participagáo em chamamento púrblico e impedimento de celebrar
parceria ou contrato corn órgáos e entidades da administragáo púbiica, por prazo náo superior a
2 (dois) anos, e

III - declaragáo de inidoneidade para participar de charnamento púrblico ou celebrar parceria ou
contrato com órgáos e entidades de todas as esferas de govemo. enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punigáo ou até que seja promovida a reabilitagáo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organizagáo da sociedade

civil ressarcir a administragáo pirblica pelos pre-juízos resuitantes e após decorrido o prazo da

sangáo aplicada com base no inciso Ii. v-
.¡1
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ci-Ásur-R pÉcrua orrAVA - Do FoRo
Os partícipes procuraráo resolver administrativamelrte eventuais dúvidas e controvérsias
decorentes do presente Termo de Colaboragáo. Náo logrando éxito a solugáo administrativa,
será competente para dirirnir as controvérsias decorrentes deste Tenno de Colaboragáo o foro de
Lorena, corn renúncia a qualquer outro.

E, por estarem assim acordadas, as partes firmam o presente Instrunrento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo nomeadas, para qLle produza seus efeitos
jurídicos e legais.

Lorena, de t-yri-¿-a):) de 2018

FÁBTO MA
Prefeito

TTI
Secretária de Assisté Desenvolvimento Social

CPF n" 74 7

Ma¡'ia Guadalüpe Lará Bicen6
Diretora Presidente

CPF n" 256.848.769-00

Testemunhas:

1. Nome comp

Assinatura:

*.o* Crl^"r,--^-

CPF no: i-l

2. Nome com

Assinatura:
i

CPF no: t

---.2
{-, .J
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.i_ SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDTCOS
Av. Cap. Messias Ribeiro, 625 - cEP 12.607-020 - LORENA - SP

Tel: (12) 3185-3000

CERTIDÁO DE APOSTILAMENTO N'
01il8 AO TERMO DE
coLABORAqÁO N" 02/2018 ENTRE O
MLT{ICIPIO DE LORENA, EST,A.DO

DE SÁO PAULO E A OSC CASA DO
PURÍSSTMO CORAqÁO Or MARIA -
CEMARI * CENTRO MARIA RIT'A
PERRILLIER

MUNICÍPIO DE LOR.I NA, pessoa jurídica de direitc, público interno, com sede ern

Lorena/SP, na Av. Capitáo Messias Ribeiro. 625 - Olaria - CEP: 12607-A2A - Lorena/SP

- Brasil, inscrita no CNPJ sob o n" 47.563.73910001-75. ora representada pelo Pret-eito

Municipal Fábio Marcondes, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n'.
9.947 .661-7 e do CPF n". 019.1 05.098-92; e pela Secretária Municipal de Assisténcia e

Desenvolvimento Social, a Sra. Zeila Pozzatti, brasileira, portadora da Cédula de

identidade n". 5.139.68-5-3 e inscrita no CPF sob o n".747.654.888-87, dorar,'ante

denominada ENTIDADE PARCEIRA, resolve lnodificar unilateralrnente o TERryIO
DE COLABORAQÁO N" 0212018 conforme Processo n'273117, com fundarneiito n<.r

art. 43,II, do Decreto Nunicipal n' 7.095117, que regul¿urenta a L,ei ng 13.0i9ii1.
mediante as seguintes cláusulas e condigóes:

CLÁUSULA PRIMEIRI, - Retifica-se a Cláusula Quinta do Termo de Colabcraqáo no

02120t8 que passa a ter a seguinte redagáo:

Para a execugáo do objeto deste 'Ienno de Colaboraqáo, leráo disponibilizados i'ecursos

financeiros no valor totrl de RS 38.000,00 (trinta e oito mil reais), conforme
cronograma de desembolso constante dc Plano de Trabalho e a seguinie classificagácr

orgamentária:

I - R$ 38.000,00 (trinta e oitti mil reais), conforme memorando 035/2018 do Processc
Administrativo 27312018, r:om a seguinte classificagáo:

Classifrcaqáo:

ARUTERP

i

I

I

ASSISTEN{-:IA 1

I

I

PODER EXECLTTI'IIO
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Av. Cap.

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Messias Ribeiro, 625 - CEP 12.607-O20 - LORENA - SP

Tel

Especificagáo da Despei a:

Termo de colaboragáo com a Instituigáo CEMARI - Casa do Puríssimo Coragáo de

Maria no exercício de 2.018.

CLÁUSULA SEGUNIIA - A presente Certidáo de Apostilamento náo impofia em

alteragáo do valor global do Termo de Colaboragáo nem de seu objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo cle:

Colaboragáo.

CLÁUSULA QUART'A - A presente Certidáo de Apostilamento será publicada, no

Diário Oficial do Estado de Sáo Paulo.

Lorena./SP,0,

FABIO I
Prefei

00

201 8.

volvimento Social

qr
TCONDES

unicipal

)

ZZATTI
rcia e Desen

ZEI

1 3185-30
[Jnidade Executr»'a 02.02.01 Recursos Municipa.i,s para Assisténcia

Social

F'ungdo/Sub-Fungtio 08 244 As s ist éncia C omunitária

Programa 002 I F-or tale c endo Vínculos

P r oj e to/At iv idade/ Op er.

Especial
203 5 Protegdo Social B(tsica

Destinagdo Recurso 02.500.00 Convénios- Estaduais

Secretária Iv.unicipal de
PO

ARU

!- o r -tF n *a
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REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMo on ctÉNclA E DE NorrnrceqÁo
TERMo DE colABonaqÁorcou soRaqÁo

ÓnCÁO¡BNTIDADE eÚnltCOln): Município de Lorena
ORGANIZAqÁO nA SOCIEDADE CML PARCEIRA: Casa do Puríssirno Coragáo de Maria -
CEMARI - Centro Maria Rita Perrillier ¡

TERMo DE coLABonaqÁorcoLABoRACÁo N.1no oRTGEM): üJlg
OBJETO: Conforme Plano de Trabalho descrito no Processo Adrninistrativo n" 27312018.

Na qualidade de ÓrgáolEntidade Público(a) e Organizagáo da Sociedade Civil Parceira, respectivamente,

do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TzuBLINAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrugáo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para

acompanhar todos os atos da tramitagáo processual, até julgamento final e sua publicagáo e, se fbr o caso

e de nosso interesse, para, nos prazos e nas fonnas legais e regirnentais- exercer o direito da defesa,

interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisóes que vierern a ser

tomados, relativamente ao ah"rdido processo, seráo publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sáo Paulo, de conformidade com o artigo 90

da Lei Complementar no 109, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entáo" a contagem dos

prazos processuais.

Lorena, o" f¿u-¿'* 8-'t-*--* de 2018.

ÓncÁotBNTIDADE PÚBLtCo(A): Município de Lorena

Norne e cargo: Fábio Marcondes - Prefeito Municipal

Zeila P ozzatfi - Secretár

E-mail institucional:

E-r¡ai1 pessoal:

Assinatura;

e Desenvolvinlento Sociai

ORGANIZAQÁO DA SOCIEDADE CIVIL:
Nome e cargo: Maria Guadalupe Lara Bicenó - Diretora Presidente

E-mail instituc ional : casadocoracao@terra. conr.br

E-mai I pessoal : irguadal upe@salps"ianas.corn.br

Assinatura: "tiWtd'{awv



SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURíDICOS
Av, Cap. Messias Ribeiro, 625 - CEP 12.607-020 - LORENA - SP

Tel: (12) 3185-3000
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TERMO DE COLABORAqÁOICOLABORAQÁO

ÓRcÁOIE,NTIDADE PÚBLICO{A): Município de Lorena
ORGANIZAqÁO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Casa do Puríssimo Coragáo de Maria -
CEMARI - Centro Maria Rita Perrillier

TERMO DE COLABORAqÁO/COLABORAqÁO N"1Oe ORTCEM):
OBJETO: Conforme PIano de Trabalho descrito no Processo Administrativo no 27312018.

Nome FÁBIO MARCONDES

Cargo PREFEITO MLiNICIPAL

CPF 019.r0s.098-92

Enderego(*) \;r - Qu;.^y¿a *--?t i_u !,ü W.-x-<.- L.-¿l^'**-
-:----- - <-A'J '

Telefbne J)
'l_..r, 516: - ') .-. * i') J.-¿ 7

e-mail i

(*) Náo deve ser orenderégo do Órgáo e/ou Poder. Deve ser ó ender§go onde poderá ser

encontrado(a), caso náo esteja lnais exercendo o mandato ou cargo

Responsável pelo atendimento a requisigóes de documentos do TCESP

PREFEITURA

I-orena

Nonre e.. {,2"=-. ct *- ()-r.^*,.^-t-*.=
.*uq*¿v

Cargo

Enderego Comercial do ÓrgáoiSetor
'"2

Telefone/Fax 1»)*t'íS-
-\
¿)(r' ,,1 I
¿*t t! .f

e-mail Cs-*l-e'Lr*u*ú---"* € -L¡;-n-*.'' ti f*
Lorena, _ de

RESPONSÁVEL:
Nome:

Cargo:

Assinatura:

de 2018.

$*t1


