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4ut(lriza (I Poder Ey'ecutil'o /I celebrar Termos de
Colabol'llçiío e de Fomento CO/1/ pessoas jurídicas
de direito pri)'{u{o, .,em fins luaa/iro ..••., Ifue afuam
1111 área da /hsislência Social, Saúde e Educaçtio
e dá oulras prtJl'idêllciu\.

o I'RFFElTO DO MUNICÍPIO DE (lUARÁ. ESTADO DE SÃO
PAULO

Faço sabn quo ,I Cumam Municipal de Guará aprovou e eu
s:lIlcioHO a seguinte L.ei:

Artigo 1", Fica o Poder Executivo autorizado a firmar tC'rmos de
coluboração e de Il)l11cnto, c eventuais termos de aditamento. com as
orgalli/aç'ôe:; da sociedade civil. entcndidas como pessoas jurídicas de direil.O
prí''éldo. ,i,;11l !lns lucrativos, qUi,; atuam na área da assistência social. sallele e
etlucaçi10 para c()-lindnc:i:lmento de suas atividades na forma do termo constante
tln anexo Ílnico desta lei.

~I ". Os lermos de colaboração poderão ser celebrados pelo
\lunicipio nos casos de transfen:;'ncías \oluntárias de recursos para consecução
de plano" de trabalho propnstos pelo Municipio, em regime de mútua
cooperaç<1o com organiza\~ões da sociedade civil selecionadas por meio de
chamamento plJblico. dispensa ou inexigibilidade. Observadas as prescrições do
anig.o 33 da I.ei 13.019 de 31 de julho de ::'014.

~ 2". Os termos de fomento poderão ser celebrados pelo
\ !unic'ipio nos casos de trans1crencias voluntúrias de recursos para consecução
de plano~ de trabaiho propostos pelas organizaçôes da sociedade civil,
sc!eci()I1,lllas por meio de chwnum.::nto público. dispensa ou inC'xigibilidade, em
rcg,illle de 111l1l1l3cooperaç'ão com o \111nícípio.

S 3". /\s entidades deverão prestar contas. perante D Divisão de
Gestão <Jrçamentúria da Secretaria Municipal dc Finanças, anualmente. alé 31
de jan..:lro. em relação aos recursos rccebidos e aplicados no ano imediatamente
antcriul'.

~ 4". :\ prestação de cOl11as referida no parágrafo anterior se dará
medí"nte aprcsemaçãn de toda a documentação exigida nas Instruções c
Rc'soiulf'>('S \ igcntes. c\pcdidas pelo Tribunal de Cnntas dn I:stado de São
Paulo.
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~ 5". Para fiel iobservància e cumprimento desta Lei, o Poder
F\.êCll1i\o podcriJ expedir os aIos administrativos que se fizerem necessúrios.

Artigo 2". Para a celebração de parcerias, na f()rl11a prevista nesta
Lei. as il1S1illliç:àes deveriio atendcr ús condições do at1igo 33 e 34 da Lei 13.019
(1 " '[ .1. 'l i11 ) d • ..,O lJ.L _~ ••.-..-' I, l ..•L __ ...

I - Lslm em dia eom a prestaçào de eontas de recursos
anleriurmente rt'cebidos da Prefcitu!'il rvll1nicipal de Guará.

IJ - Haver sido declarada como de utilidade publica municipal,
\)bser\ado o arligu 34. ilKISO V da L.:i Orgánica do Município de (iuarú.

111- L:star <:0111a diretoria devidamente constituída. cmpossada e
crn i.lti\:idade.

IV - Estar adequada. no caso de instituição que at.:nda a crianças e
~ldules<:cnks. idosos e ús exigências do Estatuto da Criança e do A.uolcscente "
l:stalUlO dl' Idoso.

\- - Havcr apresentado o Plano de Trabalho ,) Secretaria
com['crcntc. t<:ndo sído () m<:smo <lpro\'ado para ímplementaçiio. Observado o
akndi!llci1\\J ú prcscriçào do 'lItigo:'2 da Lei 13.019 dc 31 dejulho de '::014.

\'1 - i\\ênder cxclusivamente municipes da cidade d.: Guará,
"li - Pw\ar :1 rcgularidade relaLÍva aos tributos e contribuições

administradas pel<l Receita Federal do Brasil. Caixa Econômica Federal - FGTS
c S,~gll!'idade Social - I:"JSS.

VI11 - Estar com o Estatuto social em vigor e ultima alteração, se
1'01lVU. dc\idamente reQistrados e cm acordo com a exi2ência da Lci 13.019 de- ~
31 de julho ck :'014. mesmo no que eon<:erne à transferências de bens em caso
de cxtin~~ào,

IX - Proceder à inscriç:lo dos serviços junto ao Conselho
f\lunkiped dc Assistência Social e Conselhos Setoriais por ocasião do inicio das
nli, i(Íd<ks.

x - Aprt~sentar Dcclaraçào de quc não possui parentes de
dir('torc" sócios, L'onselh.:iros. instituidores ali benfcitores até 3" grau
,'onlrlilados para ati\idacles remuneradas.

Xl - Aprcsentar Declaração de que não possui agente publico no
",crcici". a qLdquer título, em' cargo ele direção da entidade.

XII - Apresentar Del~laraç'ilo jirmada pelos membros da Diretoria
que :.:~1() reel'bcm remuneraçilo, nem usu li.uem direta ou indirelamel1le de
vanlJé:.cTI1ou benefício a qualquer titulo.
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XJ!I - Caso a -cntidnde. que apresente pJano de trabalho. não
CllmpL! c'> r('quisilos das condiçàes eslawlórias. deveró regularizar no prazo de
até 9U inoventa) dias.

XIV - Apresentar cópia do cartào do Cadastro Nacional da Pessoa
Jclrídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscriçào. eom
pr;vo de' validade: em vigC'ncia.

XV Apresenlar Cc'rlidão Negativa de Débitos Municipais,
Esuduais e federais.

XVI - i\presentar Cel1idün Negativa de Débitos Trabalhistas.
XVII - Apresentar Balanço Patrimonial ou demonstraçào contábil

c'.;igida 1\0::; Lernl0S dH 1(:].
XVIII - Elaborar a proposta de Plano de Trabalho observando

tllinimalllGl1le o modclo apresentado pelo órgüo gestor e rigorosamente a
kgisL1<;,i() da I'Ollticn Pública setorial vigente.

XIX. Apresentar i)eclaraçã,) dc que a Pl'ssoa Jurídica de Direito
Pri\3rh St'm lins lucratilos, tomou conhecimento de todas as condições para
P<..lI.t1Cq~dr ~diwl püblic-o para seleçào e eelebraçdo do tenrlO~ declaração de
<,prUVd\'JUd,ls comas I'",b !\dll1inistraçào Pública nos últimos 5 (cinco) anos.

XX - Acatar. 110 lnmscorrer da exeeuçào de suas atividades. às
onemJçl,es emanadas pelo 'v1unicípio de Guará com relação ao
aCI1mpêlnh3111entodas açiies a serem executadas.

XXl - rvlanter integral as unidades e equipamentos quando
ccclido, pelu rodeI' público.

XX)! - .-\ssumir todos os encargos de natureza trabalhista e
]1re\ i<knciária. Idc'rcnles aos n:cursos humanos, bem como por aqueles
dcnllTC'l1kS do ajuizamento de elentuais demandas judiciais c de todos os ônus
tribuurins ou exrraordinúrios.

XXllI - Cumprir com o pagamento de todas as lariths de água,
c!lcr~i8. tcki'ol1e. il1le!'l1et, concio, entre outras e demais despesas de
manutençào e de custeIO do servi'.:o co-tlmmciado.

XXI V - Aprescl1wr, trimestralmente. até () IW dia útil do mês
;.uhseqíícnlt' ao \encimel1lo do trimestre. relatório das atividades desenvolvidas
pela enlidadl:' u qual del'crá scr cntregue c protocolado na Secretaria de
AdmíníslL1\.Jio junto ú c-quipc de nl0nit()r~rnentn.

XXV - Apresenlal', lrill1cstralrnente, até o 100 dia útil do mês
subsclJiÍClllc. a relaçilo nominal das pessoas atendidas conforme instrumental a
"cr indi,'ado pelo Órgiio Gesl()1' da parccria.
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XXVI - Caso a orgnniza\~3o dn sociedade civil adquira
C'.)uil'anlenlOS c mareri,lÍs permanenles com rccursos provenientcs (lJ celebração
dei IX1IÚ'ria, o bcm sere\ gra\ado com cli~usula de inalienabilidade, e ela ckverá
i'II'l1]:!!i/,];, prolm::,scl dc transferência ela propriedade à administração pública, na
hi~'Óh:~;':de sua <'.'(11n\'8.0,

XXVII - "<in lri1l1sfcrir ou subconlratar. ceder ou sub empreitar,
lni,tl "li l'dITiaIIllCl1k. a qualquer litulo. os direitos c obrigaçôes decorrenles da
adjudic':lçilO do fornecimento, rcssalvad:'L se neccssária e plcnamcmc jusliJicável
a inten el1(;ao (k lorncccdon::s ou s<érviços técnicos especiais, desde que
devidamente aLllOri/aclo,;, sob pcna de r<éseisào do Termo e conseqüente
inJt.:'ni/.:Jçàu.

XXVlll - Ofertai' o selv'iço gratuitamente ficando imPêdiela de
co];r"r C<1!1lribuiçao, mensalidade, taxa ou outro tipo de participaçüo Iinanceira
do usuário, eabel1do, 110llaso de dcscllmpriment(), rescisão llnilat<éral do Termo,
ObsCI'\'"dl1S klS !egisli1~lôes IX'I'tincntt's, Salvo as participações já prel'iamerne
CShlb~.:le\:id~lSCln legislDçôcs próprias.

XXIX - liti()fJnal' aos USll:ll'ios sobre o padrão de qualidade c (l

c:.mite'l' plü,lieo do Serviço, bem como o co-linanciamenlo dos entes lederados,
~ 1°, Para efeito da \alidade das cerlídôes de regularidade fiscaL

:;C (JulIO prazo núo constm' de lei ou do próprio doeumento, será considerado o
!apóiO de 'lO (I1O\e11l11)dias emrc a data de sua <éxpedição <éa data limite para
t'q(r~Sa da dOL:Unlcntaç8o.

~ ::", Os Planos de Trabalho deverào ser assinados pelo téenico
rc",;p(1i1~:i\(ljp<éla sua elaboraç'ilo .; pelo pre:;idenk da Pessoa Juridica de Direito
Pri\'lh-jO. SCll1 fins Iucrali\'os.

~ 3", A instituiçúo deverá manter atuallzada toda a documentação
rclati\.J ,1s ~xigt~nc1a~ê~tabel('cidJs neste ~jrtígo.

Artigo 3°. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termos de
CôS~lO de uso dos próprios munlcipais e material permanente junto às pessoas
iuridicas de direito privado, sem tins IUCi'ativos, que vierem a ser parceiras na
l(lrmu cksta Lei,

Artigo 4"_ 0, Anexos do Plano Plurianual e da Lei clt: Diretrizes
Oi'ç~!mcntQ:'Ías, correspondem ao:; Anex\.)s "Descrição dos Programas
GOl em:'l11ental~,;/rv1ct:,sTusj()s" do Tribunal de Contas do Estado de Silo Paulo -
I'rOil'i(l\1 DLSP,
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li I". OS t"rmo~ celebrados na fOt"nlU desta L"i, inclusive seus
critério;; de apoio iÍs instituiçpes. melas de atendimento e respect.ivos valores,
obsCfl-ado o ar!. 26 da Lci FederHI Complel11entar nO10 1/2000, ficam incluídos
n,) i\ne\o ''Ocl11onstraçüo da 'Prcvis3o de Tmnsferéncias às entidades sem fins
lucrátl\ us'. da Lei Orc,lmcnt:úria, e no anexo "Entidades sem fins lucrativos. ,

aplas n n?cehercl11 translerênciH$ de rectII"sos", da Lei de Diretrizes
( Jrçamcnlúrias.

Artigo 5°, As d~spesas COI11a execuçào da prescnteLei correm à
. cOllla de dotações própl'ias do Ol'çamcnto vigente.

Artigo (,", Estd Lei entrCl elJ1 vigor na data de sua publicaçào,
revogando-se as disposiçôes ejll contrário,

PREFEITURA MU!\lICIPAL iDEGUARÁ, em 19de abril de 2017,: A /\, / /
("!/l,f/J/tA/ 1 I.

" --,/ MAR«) AURÉLJ ) I IGLlORI
/,: Prefêlto-tv1uni ipal
, / ,

Rcgislrnda. pUblicad~'qUi\)ada nj¥secre\tariade dl11inistração, data supra,

/ K///
CARLOS ALIJERTO VIEIRA OUTRA

Secretário de Administração
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A:\FXO l'NICO

1);\ FORMALIZAÇAo E 1);\ EXECUÇÃO

i\S parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo
de COhlhcjrn~:~)o~de tt.~ITi1Pde fon1ento ou de acordo de coopcraçüo: conforrnc O
,,:a::;o. Cil.!\.' tcr;:i COl110 clúu~ul8s essenciais:
- ~j d,";cri,'ào do objeto pacwado:
- '1" (,1'1'1")'\"("'" da" ')'11'1",',~~ L . .=(,:_,-" <,..,~"- ~,'

- qunndo]ór () caso, o\'alor 100a]ê () cronograma de desembolso:
- a cO!lli'lpartida, quand() fl)!' o caso, obsl:I'\'ado o disposto no ~ I" do ale" 35:
- a yi.scn(la c as hipótcs~~s de prorrogação;
- '1 ubrii!,açiío d" próur contas com definição de forma, metodolugia e
I'r,tlOs:
- a íórnw (1<: i1lOnitoramcnlo e avaliaç50. com <1 indicaç50 dos recursos humanos
c' 1c'cnoi,')gil'o, que; serão empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação
(Li panieql'lçào de apoio técnico nos lermos pre\'Í:;tos no ~ 1Q do arl. SE desta Lei
j .1,1 Ofl i \),2014:
- d oh"i",alUríe'dacle ele restitui<;üo de recursos, nos casos previstos em Lei:
- " dc!il1içJl1, ,e for () ea,o, da titularidade' dos bens e direitos rcmaileseentes na
data d;1 cone!usào ou lêxtmçào da parceria e que, em razão de sua execução,
tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados eom recursos repassados
pela administraç;'ío pública:
- " prerrogativa atribuic\;t a administxaç50 pública para assumir ou tran:;ferir a
rc"pons"bilidadc' pela e'lccuçÜO do ()bjdo, no caso de paralisaçào, de modo a
e'\i tar "tE] descontinll idaeic':
- lluand" tór " casu, a ohríuacà() de a orQanizacào da sociedade ,'ivil manter e

<'-' , '-.

IT!()VirnClHaros recursos em conta bandria especítlca, observado o disposto no
an, 5i da l,ci J3,OI0/2014:
- () li\ re' ;ices:;o dos agentes d" administraçüo pública, do controle' interno e do
Tríbllld de Contas correspondente :lOS pwcessos, aos docu111e'ntos e às
n:órlll~I,'õc'S rdacíonadas a termo:; de colaboração Oll a termos de fOl11ênto, bem
l'omo ,l(h locais de' e'xe'l'uciio do respectivo objeto:

, - ,.

- ~l l~Cllkl;,:l.{Jcdos p:lnícipcs rl::.:.cindireIH o instnllnt:nto~ a qualquer telTlpO, cot"n
li'; rc,pl'cti\c\s cundiçõcs, sançôcs lê dlêlimitaçoes ciaras de responsabilidades,
'110m da e,llpu!açi1G de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa
il1tenç'ú"_ que !Hio poderj ser inferior a 60 (sessenta) dias;
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a illdi,:acào do I()]o Dara dirimir as dlívidas decorrentes da c;xecucào da• , >.

llélrceria. csl3belectndo a obrigatoriedade da prévia tCnlativa de soluçào
:leimínistr:ll;\ a. C0111a pari ;t:ipa~'iio de órgão encarregado de assessoramenlO
.iundic,1 mkgr,m1c d'l ólrutura da adnlÍnislraçào pública;
- a Tsponsabilidnde exclusiva da organizaçào da sociedade civil pelo
!:ZLr('nt':~:Jncnto~hJrnínisln\livo <..:' iin~H1Lciro dos recursos recebid0s. inclusive no
qUI: d,/ rc'sp"iw us (kspc,;as de' custeio. de invl'stiml'IlIO e de pessoal:
- U fc-:--ppnsl\--iliebdc c:-:.c1usiva da or::uniztl\'ão da ~Qcí~dadç cjvl1 pelo paganlcnto
d~_):-. t'r1(~lrg.()S trabalhi5,l(lS. prevldenciilrio.", riscais c c0l11erciais relacionados à
"'CLUÇ"O do objeto previsto no lermo de c(llaboraçào ou dt' j()l11ento. nào
implicando r,'sponsabilid'lde solídâria ou subsidiâria da administraçilo pública a
inadimpkncia da orgclniza{,'il() da sociedade civil em relação ao referido
pagamento. os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorremes de restrição ó sua e'(ecu~'ào.
Constarú como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do
nn)]"(j,,, ,k coopcmçi1o o plano de trabalho. que deles será parie integrante e
indissociú\ eL



Atos do Poder Executivo
Ils. 173

LEI Y' l.7íl4, DE 19 DE ABRIL DE 2017.

l\J!l!\ITA DO TERMO

Termo de que celebram, de um lado. o Município de
Ciuar;õ. l' de outro pessonjuddica de direito privado, sell1lins
1Ui..'f;..lt: \ -(l~< para t~x(,cl.l\'à{)do serviço ,. no ano de .
Pc'io pI'C',;elllé Termo de ' , o Municipio de Guará. neste alo representado
pelo(,.; Sccretàriofa) rVlunicipaJ de Sr{a) .
.................................. portador(a) do RG. nO e CPF n" ,
re~íckl1lc ,~ domicilinda , doravante denominado
,il1lpk~mellle CO'\TRAl/\NTE e de outl'O .............• organiz;'H"ào da sociedade
ci,il. pcssoaiuridic;l ck direito pri\ado, sem llns lucrativos, inscrita 110CNPJ
.,,,h 1'" ;,'0111~ede à Rua n" Bairro CEP na cidade
de' don.l,alltc dCll0minada CONTRA'L\DA neste ato representada por
seu prc,;idclltc portador(a) do RG nO e CPF nO , residente e
ck)mi(ili~ido(a) em , de (onlí.)rmÍdac1e com a Lei Municipal 11" ........• de
... de de resolvem celebrar o presente Termo de , em
e,ml'ormid:;de COI11,1 Conslituiç'iío FedcrallJ988. Lei Federal n" 8.666/1993. Lei
C)rgülliea \c1únic1pal e demais rI()['Imnivas da Política Pública sc!Clt'ial comratada.
I. ,., J' -, .

Ct)n.onnc as Cr[lUstu3S C COtl( lÇOcS SL'gUl11tcs:

cLAusrLA PRIMEIRA - do Objeto

Constitui ()~íelO ,de"l,,: Tenno a parceria cs1~~belecidt1 entre ú

CC)NTRATANTL c a CONTRATADA, para cxe(u~,ào do serviço .
(OnfOnl1e eSlalx!ece o Terl110 de Referência. parte lnteilrante do Edital nO

" ~

CL\l.'SULA SEGllNDA - da Importância dos Serviços

A C01\lRATAD/\ executarà o serviço em parceria com ()
C<lVIR.\T,\ N"[E. fundamentando-se na gal'alllía de prote~'ào social e na
prc'\ al<?neÍa dn cHr;Íler público daaçüo.

CLÁliSULA n:RCElRA - das Obrigllcões

o CONTRATANTE c :li CONTRATADA se integrarão para a
il11p,en:l'maç;)o do S,;I'\ iço da Politiea de .
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o CONTRA fANTE .: :) cONTf~ATADA se comprometem a
u)l)\L'!'0.IIC:il1 .:slol'ços c a utilizaç'ào de rcc:ur,os materiais c íinanceiros com o
[ll\)ró:-:il(} de cunlprircn1 t) que nOri11a1JZi;i o pcesente ú1strunlento;

i-I Icll1slc'rir rccursos iinanceiros à CONTRA TAD[\. mensalmente. no valor
equi\:llente:l RS ( ). observ:mdo as disponibilidades financeiras e
orçw)l('nlárías do CONTRATA KfE. o Chamamento PLlblico ou ato de dispensa
ou ine,ihilidadc n" .... c o l)lal1o de Trabalho seÍ<:cionado. que tlca Üllendo
pane inh:grante deste 'fcrI11O.
:: - B[pLjue:Jr. suspender ou ('aneei'll' o pagamenlo das lransferêneias financeiras
Ú CO!\: II<ATADA quando houver descumprimelllo das exigências contidas no
rrc5C!ih: Tenno~ tais COtlliJ:

a) Atra~;i)S e ilTegularidades na prestaç:'ío de conÜLS.
h) ;\['lic,1Ç[10 indevida dos r('cursos í1nanceiros, lransft'ridos pelo \1UNICÍP10,
n;10 pre\ ista no Plano de Tmbalhl1.
e) :'\ào dlmprimento do Plano de Trahalho.
d) [-al"l de clan:7a. lisura ou boa fé na aplicação dos recursos pLlblicos.
e j D,:scLill1prilllelllo das orientações da Secretaria ;'\1unícipal de

................ , órgão gestor do presente Termo.
::.1 - I\ll'c' !in, dc inlerprda,;ào du ilc'm :2cntende-se por:
:ii B!"qu"i,,: A determinaçào para que a transfercncia financeira n30 seja paga
enql1êinlO determinada silUaçilo nào tór regulari7.ada. ficando. lodavia acumulada
[,,,,.,\ '''''li)''t)'j''I']tn n,.,,"t 'I',' '")-1'\.-ll U I'~-,::-<.1, I..:: _. !_,~.:,,> J:..': c .

lo) Stlsp\~nsào: A determinaçào para que a transferência financeira não seja paga
enquanto determinada siwaçà() niio róI' regularizada. perdendo. a
Cnl\ l'RXIADA. o direito iJ pen;epç,ào da transferência financeira relativa ao
período (1<::iuspen:i,l(l.

C! Cancelmncrno: i\ delcrmmaçiio p~mi que 3 translerencia financeira não seja
repassada ,) partir' da constatação de (".:terminada situaçào irregular.

li - COl11,D!êteiJ SECRETAI~L\.VIUNICJP;\L DE ,.:

a) Resp(Hlc;abilizar-sc 1'<.:10cumprimento do presente Termo.
h) Enc<ll1Jinhar à Secrelaria de Finanças, através de requisiçôes. os ,'mpenhos
on';;1nh.:n!:irios rclatí'\í.JS Ú~lransft'r0ncias financeiras,
Ci ;\~,c:,;sorm kcnic::Jmellte a CO!'\'rRAfr\DA no que IDr necesscít'io ao
deS21i\ dl\ tlnt.:'n1ü deste f'enl1o,
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di Acornp:li1har. supenlSlonar e avaJinr, sistematicamente, a execu~'ào do
Sen'i,'o, com base nas n;tri/cC' da Política SC'lOrial e demais legislaeoes em
\ iSOL 1cndn em lista o ,'umprimemo do Plano de Tmbalho,
C} I.Lilxlr:u relatório monitonlmel1lo e avaliação que dnerrl conter
m in il1Hln 1cn t l::
I. /\núfise da, ati\icl3c1c,' reali/uclas, do cumpl'imento das metas c do impac10 do
benei'Jci" social obtido CU1 razão da execuçào do objeto ate o periodo, com base
nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho,
11 - Sugestão dc alteraçôes. quando necessárias. nos procedimentos adorados
pela C01\TRATAOA, tendo em vista a qualificação da oJerta do serviço.
ti Oh,,'I"\[lr o cumprimento do Plano de Aplicação dos recursos públicos
rl'lTbidns pc];, Cf )NTR\TAD'\.
SI R:=ClIi/ar r(:unii"es eom os g.estores c cquipe de relerência da CONTRATADA
quando llt:cç~súrio" (1~jelivando oricntaçôes tecnicu5.
h) OU\ ir os COl1SClllOS Municipais aos quais as atividades cx.:rc,das pela
CO\TR./\'j /\1)/\ e,tive'rem vinculadas,
i) IJes,'l1\oiver a",6cs de j()rmaçào/capacitação junto aos geslon.:s e equipe de
referência da CONTRAIi\!);\.
j) C,lP,ll:it:ll' os geslOre'i c equipe de refere'neia da CONTRAIl/\DA. quando
tratar de impianlnç,jo Serviço, asscssorJr e acompanhar melas as elapas,
,isando garantir os padrôcs mínimos de qunlidndc do <ltcndiml~nto ;í população
u~uana.
ki Rcalizar sempre que possivel pesquisa de satisfação com os usuários do
Seni,'o podcndo uriliza: os resultados como subsídio na avaliaç1io da parceria
cckbrada c do cumprimc'nlO dos objetivos pactuados, bem como n:.l reorientação
L' no aiust~ das rnelas e tll!vidades.
Ii ,\s,,:ssor;.lI' a CONTRATA O/\. no processo de recrutamento de recursos
hLJ1l18i1n(, I1cct:s.s;'lrios à êXêCUçào do SeI"\'iço.
1111Inl(.'rmar o Contro!,.: imerno indícios de irregularidade na execução do
Scr\ i~'().

IJi S()licilar Planos de Providência qUJnti() constatada necessidade de correçào
(i.: pt\)l'c~dimcnlos,
O) ,'\ut()I'izllI' o rt'mancjlllnento de recurso, do Plano de Ap!icação durante li

\ igt'ncin d~j PDH>.:fl::L en(re e in\-e:;tinlcnto1 nuo ultrnpassando =5()<'~j do
lalo! OI'igimilmcl1lc IJU Plano de 'Trabalho e de acordo com a
di"ponibilicbde on;amentaría. O remanejamento dos recursos se dar:í mediante
prc\ ia solicita,'~jo. com justilicati\;J aprcsentada pela C01\TRATAOA e
delihera('~() d" respectivo Conselho Vlunicipal e da Administração Municipal.
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a\ Ori,'lliar sobr" 3 prestaçào d" contas. IlOS moldes ddS Instruções espccílicas e
das edliadils pclorribunal de COl1tas do E,tado de São Pmlio.
b) R,'sc'r\'cu' ('o' reCl.ll'sn, orçamentários previstos na Lei Orçameméria, ou
i1LlI (1ri 1<](10' atl'él\és dc créditos adicionais, a fim de cumprir com o presente
T"rnw. ohscn'il(jo 11 inciso I item 1 desta Cl.AUSULA.
c) (ierar Ordem de Fornecimento e Empenho Orçamentário d3s transferências
linanceirri;; requisitadilS il Seeret<lria \lunicipaJ de Promoçào Socí::li.
di TrdJ1sfcrir, atral,és da T~'S()uraria. os recursos tin::mceiros pre\ iS10S neste
l,tr111\J.mcdi::mte <.il'pósitoic-rédito em conta bancária específica intí:mnada pela
C'UNTRAIADi\i
l') Analisar al1u::lImenw ntravés do Setor de Prestaçiío de Contas as contas
aprcscl1\::iddr pela CONTRi\TADA, I'elativas ao objeto deste Termo,
observando-set as reg:-as pre"istas 113 legislação. prazos e normas e emitindo
part'L'cT c(:mclLl~i\'l).
n \lanilCsl8r de forma conclusiva sobre a prestação de contas observando os
[',',vos plcr,is!os neste' Têrmo, devendo dispor sob l'íci
I - i\ 1'1-.)\ da prestaçüo de contas:
11 - .-\pro\([(;ào da prcstaçôo uc contas com ressalvas, quando évidenciada
ímproprie<.bde ou qualquer outr,1 falta de nalllreza formal de que não resulte
d:.H10:-. <H.) erário: ou
11I - r,:jeiçtio da preslaç'ilo <.lecontas e a determil1ação da imediata instal1l'açào de
wmada ,k contas espec ir;!.
g) Rcgistrar as il11propric'dadcs que deram causa ~ls ressalvas ou à rejeição da
presta,'ilo de contas. em platafmma eletrónica de acesso públieo. devendo ser
kn!d;" em consideraçào por OC:lsiào de assinatura de futuras parcerias com a
;\dminic:u'açào Pública. (\lrlf'orl11e ddinido em regulamento.
h) COrlltl(!t:r prilw dt: :'0 (vinte) para a CONTRAT'ADi\ sanar a
irrcgul~;r:dad" 8U çUí11lmr a obrigaç'ào, quando constatada irregularidade ou
t)1l11S~~10na prc-staçào dê contas.
i] Adotar as prm'idêneias para a apuraçào dos fatos, identi Iicaçào dos
I'c'sp<.!ll',ílei,. quantilieil\'i;o do dano e obtenção do re~sarcií11ento. nos lerl110S da
1e8.i:.dCi\'~HJ\-igt",-ntt\ quando nd~) houver f-ane:1111ent.o da irregularidade nn prazo
P1\:\ iS['(l.

i 1''\ v;il iar as prestações de contas. c1assi ticando-as em:
I - Reg.ulares. quando expressarem. de forma clara e objetiva, a cxutidi'ío dos
demol1str::ni\t)s ['onlábel.'. a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos
atos de
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li . Regulares com ressaÍli3, qml11do evidenciar impropriedade ou Cjllalqucr outra
falta de natureza formal de que não n:sulte em danos ao erário:
li! - ii'regulares. qm1l1dC1comprovada quaiquer das seguimes ocorrências:
i ..()lní~>ào no dever de pn~Slar contn-s;
li - Prútica ck aw de ges!Jo ikgaL ikgitímo ou aniieeonômieo ou de infração à
!1\)1"1,1:'kg31 (lU re;d.ulamen!ar de' natureza contábiL financeira. orçamentária.
upera~: iuna 1 ou parri lTl0rJ!a 1:
ii i • Danos ao erúrio decorrente de Dlo de gestào ilegítimo ou aniíeconômico:
i, - Desfaloue ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos:
k) Rópondcr pela decisàc\ da aprovaç:lo de contas. tendo como base os
parcct'rc's técn icos e financeiros.

a) l'fw pos«uir Servidor público no e;;erc:icio. a qualquer titulo. em cargo de
direç:lo ,)lI no seu quadro de funcionários.
bl Nil" c'O!n:-atar parentes de diretores, SOCIOS.conselheiros. instituidores ou
benfeitores 8té 3" grau J'lIt'a atividades remuneradas.
('Í ,\:cnder (I núme["() de pessoas e desenvolver as atividades conforme
l',;pc'c:iieadn :10 Piano uel rabalho.
d) Acuar <1:'; indicações do órgi'io gestor da Politica Setorial ]lO município, acerca
ela !('ril",çào. quali fiúlÇÚO plOtission:l1. clu'ga horúria de trabalho, nível de
t'sco!c;ridade. eUf)sidaando a rulÍna. a complexidade das tarefas, nível de
C'(mhClc:mcnto e CXI)criêneias c'\i!.!,idas !la C'\CClICBOoualilic8da do Servico:,

"-, " ,
,'I Permitir o line acesso dos servidores da CONTRATANTE, facilitando a
oblençõ<1 dl" inlórmm;ões. 11 atuaçào e intervenção técnica. junto à
CONTRA r.,\DA
n Seguir os princípios e diretrizes da Política Setorial, e ::Jcalar orientações
el11an;ldd.' do Orgào Cíe,tor da Politica Pública, quanLO ao padrão de qualidade
do 5,'r\i~'0, Obs<.T/;mclo o Plano de Trabalho.
l') Okl"lar (] servico QJutltilamt'llle IIcando impedida de cobrar eontribuicão.'- . ~ . . .

m<.'lls:didadc, l3\U ou outro tipo de panieípaç'Jojinanceira do usuário, cabenelo,
no CiiSU dc descumpl'iment(), rescis:'io unilaterai deste 'rerll1o, obsernlelas as
1~~gj:.;I,H,;úí;;'spcnincntcs<
11) A1iSllmi" as responsabilidades por e\cntuaís danos materiais ou morais
.:au,ac!os :.lOMunicipio e à terceiros. em clecorrencia de sua ação ou omi,.sào no
dest:L\ oi, imenlo do Serviço. sem nenhum;, responsabilidade' do
CO'\llnTf\NTE
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;) ~::h) lr;uls,l'crir ou subcunt.ral!:Jr. ceder ou suh elnpreitaL total DU parclajn1cnte~
cl qU;llqucr título. os dircitos c obrigaçõcs decorrentes da adjudicaçào do
j{-!rneL'ii11l'nto~ ressalvç\d:L s(' nl;x'êssúria e pk~nan}ente justificável a intervençào
de ft'rlh.'\..''ixiorc:s ou servi\'o5 técnicl,)s l'spê.ciais. desde qUê devidmnente
JutoriD,d"s pelo CONTRATANTE. sob pena de rescisào deste Termo e
C('l1scqU~l'ttê indenizaçiJo.
j) i\pl'csemar trimestralmentc, ml' o HY dia útil do mes subseqüenk. a relação
nOl11in;ildas pessoas atendidas conforme instrumental a ser indicado pc'lo Orgão
t;;>;lOr ,l<!Polnica de i\ssiSleI1c'ja Social.
I. J ;\prcse'11tu,- 1I'ime'slr;ilmcme. me ü 11)° di,! útil do mês subseqüe!1lc ao
\CI1Cillk'l1tO do seI11c>1,-C,relatório conkndo as atividades dcse'llvolvidas para o
c'umprimc'nto do objeto c' \) Cl1,!11p«rali\'ode metas propostas com os resultados
quamitali\os e qU:llitnivos akançadus, a partir do cronograma acordado.
I) Inl~lllnar D()S usuárins sobre o padrilo de qualidade e o canil;:r público do
SCI'\'ico, bem ('omo o co-iÍ11anciamellto dos ,~111eS federados.
m) Pn",t,lr lOdo c qualquer esclarecimento ()u informaçào solicitadas pelo
CO'<liL\Ti\NTF, seja wrbal c/ou pOi' escrito,
n \ .\.'1;11'''-'1' rc'gistros cClnLibcis. atualizados ê em boa ()rclem " disposi-;ão dos
scTvidoiiés da CONTRATANTE.
(]\ \lanlc'r al"aii",ada toda d(\c\lnK'nLl~'à() relativa às exigências constantes da Lei
1,'.iO'V:OI4,
p) Guardar. 2.d:1r. responsabilíJ:Jr-se pela conse'rvaçao e manutençào do
palrímC'nío público municipal (bcn, mó\"is. cquip3menlOs e prédios), cedidos
para execuçào du Sé'l'viço c rece'bidos relu CONTRA TA DA..
q) Circl\ar com clónsula de inalienabilidade os bens adquiridos pela
CONTRAIADA com I\?cursos pl'0venientes du celebraç:lo da pareel'ia, bem
Ce)mo í~)I'Jn<lÍi/ar promessa de lransferência da propriedadé' à CONTRATANTE,
na hjp(~leSl' de sua extin~'(lo.
rl I.nc'aminhar cópias das aitlTClçôcS cstatutárÍas, ou de DirelOría. ;]0 Órgào
Cíc's((ir Ih Política Pública no pi'azo máximo de 30 dias após a sua ocorrência,
d('V!(tllYl.(~nt~rêgistrados no Cartório de Regis.tros Especiais.
s; R,'sponsabIJizar c zelar pela Segurança Alimentar das péssoas alenclidas
obscl'\ ,mdo l1unnas da ANVISA ljuant() ao armazenamento de alimentos
pereci\-l'l,::' c nJo pCI'I..;...:ivc!s e [')3 rnanipula~'::'1o de aljnlt.:l1tos.
t) Re's:pnns,lbíli/ar-se pC'lo pagamento dos todos os encargos trabalhistas.
p:'e\ídeneiúios, liscais e comerciais relativos ao funcionamento da
('01\1R/\Ti\Di\ e ;l() cldimplcme'nto deste' Termo. não se caracterizando
respnns:'.bi!idade solícÍéiria ou subsidiária d:.1CONTRATANTE pelos respectivos
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f1ag:,111lC'])lO':;'qualquer ünera~'ãu do objeto da parceria ou n:striçüo a sua
t'.'\ eClh';~[('.
u} Depositar e gerir em conta bancária cspecílica os recursos recebidos, em
inslitIlICÚ'\ linaneeira públiÚl. d"correnles da parceria e. enquanto não
cmpreg<ldos na sua !inalídade. serào obrigatoriamente aplicados em cadernetas
de poupan\'a. se a prcvi",o dcscu uso [()lO igualou superior a I (um) mês. ou em
fundo de aplicação financcirfj de curto prazo Ol1 operação ue mercado aberto
la;.;treada el11 títulos da divida pública. quando o prazo previsto rara sua
utiliz~:lÇÚO for igualou inferjof'a I (1l1l1) mc's.
',) Aplicar iJ(, objeto du paJ\ieria os rendimcntos das aplicaçi)('s tinanceiras,
licancio os valores suj('Ílos às mesmas condições de prestações de contas
exigida, para os l'(ôCursos transferidos.
11) De\'o\\cr ao órgào repassadN de recursos, por ocasião da conclusào,
denúncia. resci5fío ou cxtinçüú da parceria, os saldo~ financeiros rernanesccntcs~
inclusi\-c O~ proveniernes dRS receitas obtidas das apl!ca~'ôC's financeiras
reClIiZJli,ls. no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evenlO. observando
ol'icnlJ\;()cs da S(,c'(.)larj~l de Finanças.
x) Restituir aos (OI1'cs publicos qualquer pagamento e despesas não autorizadas
!h) Plm'o de frabalho ou despesas realizadas em desaeordo C01l1qUlllquer das
(OIH1içtK'S. nu n:strkõc~ cst21belecidas.
)'1 Ae;,nar a" orientações léenicli\s do órgão gestor acerca da execuçào do Serviço.
,1.1) ,\knder. a quaiqu..:r 1110menlo. à soliciwção de prcsla~'õt's de contas
parciais. de ptTiodos espccillc()S, r<,querida p<,lo Setü!' de Prestaçào de Contas da
Di\iSi,'II' Uc' ('leSlão (Jl'ç.amentária do Municípi().

CLÁUSULA QUARTA - da Vigência

U presenle Termo terá vigência de 12 meses. 3 contar da data da
Slla aSSllJ:tlur,l, prOlTogií"d por' igLlill e sucessivos períodos. até () limite da Lei,
obsenado o !irl. 57,. inciso 11.d~ Lei Federal n" 8.666, de 21/0611993.

S 1". O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer
nlomel1to. por iniciativa de qualquer parte. através de J:omllnicado escrito com
fHllcc,'c!('ncia minima de (,0 (sessenta) dias, ou por descumprimento de suas

>c , . J • J I . \ 1 ,. J.'L'i~H.l:;l~ ~,:c;e ua _~CI,,' Ul1lCli)a n'- ." .....

S 2". A rescisiíq deste Termo implicará no can<:elamento de
tütllra::- parcerias pdra cXC'CU\'üo de programas, serviços, fic!1ndo. emrelanlO.
assegurada a conclus?o de ç\enluais serviços el11 andamento, e\'itando-se
prejuil0s i!wparúvcis ús pessoas bcnefíciárias desles.
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~ 3". Nos casos d" encerramento das atividades da
CONTRXf;\D/\. os equipamentos e mobiliários. referidos na ietra "m" e "n" do
ltêm (, da CL/üJSUL\ TERCEIRA dest", Termo. deverào ser devolvidos à
rnunlcíp,.tlidadc. podendo o i'vH!1'\!cípIO deliberai' pela translerênci~l dos
n:cur,os linanc"iros a inslituiçiío que acolher as pessoas atendidas por força
d(."stc -r l.."n110.

CLAUSULA OFlNTA - 1)0 Valor

o valol do presente Termo ê de R$
(. .. ). refercme às translerencias financeiras
do ivlli'\ICjPIO ú CONIRAT'ADA.
() \alor deJinido acima se'rá alualizado monetariamente. anualmente. em janeiro,
lIi il iLudo-se o índ icei PC- F lPE. acumulado. de outubro do ano imcdi alam ente
antenor.

CL.\ USU LA SEXTA - da prestado de contas

A CONTRAIADA dcvení prestar contas. perante a Divisão de
Ci6!iio On;a:nem£Íria da Secretarin rVlunicipal de Finanças. anualmente, até 31
(k j"nein.'. em relação aos recursos recebidos e aplicados no ano imediatamente
anterior.

~ J ". A presL8çiio de contas I'e!i.'rída no caput desta cláusula se
dan1 lil('di:..tnlt." apresentação de tuda a docujnenta~~::loexigida nas. instruções e
rc'solu,"'-'es ligemes L~'(pediJas pelo Tribunal de Contas do Estado de S~lo Paulo.* 2". O de:;cumprilllemo do pr~vü estipulado para a apresentaçào
d" pl\,qaçào de contas, bem como dos moldes definidos no parágmPo anterior,
~i(anelai'~ impedimento i! CO!\TRATADA. de receber quaisquer outros
recurso.'. do Podcr Público.

~ 3". O arraso na emrcga da prest,lçào de cOnlas acarretará em
11H1 clt: 10 (eleil UFI\iI!, por dia de atraso. limitada ao valor atualizado dos
recurso, trJnsferidos.

CL..\lISliL\ SÉTIMA - dos I~e,'ursos

o \alor dos recursos financeiros destinados às transfercncias
pre\Ísu, nu prcsente lenHO e oriundo dos Fundos Municipais específicos ou do
1csouro. Fica o ['cpasse du co-financi,1I11cnlo da.': esferas Estadual e Federal.
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