PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

O MUNICÍPIO DE ITABERÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº
46.634.374/0001-60, com sede na Rua Cel. Amantino, nº 483, Centro, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Alex Rogério Camargo de Lacerda, brasileiro, casado, portador do
RG: 22.750.126-3 e do CPF: 151.391.538-07, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO,
e de outro lado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.0748.484/0001-78, com sede na Rua Taquarituba, nº 289, Jardim
São Pedro, nesta cidade, representada por seu Presidente Bruno Klaus de Moraes, portador do
RG: 41.690.905-x SSP/SP e do CPF: 363.112.478-36, doravante designada ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL; acordam e ajustam firmar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, nos
termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislações pertinentes, assim
como pelas condições no edital de Chamamento Público CMDCA nº 002/2021, pelos termos da
proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Colaboração tem por objeto a execução de Oficinas de
profissionalização e geração de renda voltados para famílias de crianças/ adolescentes em
situação de risco e vulnerabilidade social/pessoal gerados pelo desemprego ou baixa renda
devido à pandemia Instalada pelo COVID 19 conforme condições fixadas neste instrumento e
seus Anexos.
1.2 Integram e completam o presente Termo de Colaboração, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, juntamente com seus Anexos e o Plano de
Trabalho da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, e todo o Processo Administrativo constante
do Memorando nº 2989/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. Para a execução da parceria, o MUNICÍPIO cofinanciará à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL o valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que serão transferidos em parcela
única até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do presente termo, na conta corrente 17.296-0,
Agência 2145-8, Banco do Brasil, de titularidade da parceira.
2.2. Os recursos orçamentários necessários para a execução do objeto do presente Termo de
Colaboração correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
3.3.50.39.00
08.243.0006.2013 01.510.000.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
3.1

Ao MUNICÍPIO compete:

a)
Transferir os recursos à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL na forma da Cláusula
Segunda deste Termo e de acordo com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de
Trabalho;
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b)
Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social, contendo no mínimo os elementos indicados no § 1.º do art. 59
da Lei 13.019/2014, e o submeter à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada;
c)
Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social, da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do seu Gestor, o que não fará
cessar ou diminuir a responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo perfeito
cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros,
ou por irregularidades constatadas;
d)
Comunicar formalmente à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL qualquer
irregularidade encontrada na prestação de serviços, fixando-lhe prazo para corrigi-la;
e)
Aplicar as penalidades previstas na legislação e neste Termo de Colaboração;
f)
Receber, apurar e solucionar eventuais queixas e reclamações, cientificando a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para as devidas regularizações.
g)
Ordenar a suspensão dos serviços ou rescindir o presente Termo, sem prejuízo das
demais penalidades a que se sujeita a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL sem que esta tenha
direito a qualquer indenização, caso seja constatado qualquer das impropriedades previstas no
art. 48 da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Cláusula Segunda, 2.4, deste Termo;
h)
Realizar sempre que possível, caso a presente parceria venha a ter vigência superior a
um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados
como subsídio na avaliação da parceria e do cumprimento dos objetivos pactuados bem como
na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
i)
Designar o GESTOR do termo de colaboração, para efetuar o acompanhamento e o
ateste da execução do objeto pactuado e demais competências descritas na Cláusula Décima
Quarta deste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
4.1 À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compete:
a)
Executar os serviços socioassistenciais a que se refere o objeto descrito na Cláusula
Primeira deste Termo;
b)
Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes
técnicas e operacionais definidas pelo MUNICÍPIO e aprovados pelo Conselho Municipal de
Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social;
c)
Observar as orientações do MUNICÍPIO, decorrentes do trabalho de acompanhamento e
supervisão das atividades ou projeto e, também, das fiscalizações periódicas realizadas pelo Juízo
e Promotoria e propor ajustes necessários para melhor executar as ações, alcançar eficácia,
eficiência e economicidade;
d)
Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis
com o atendimento dos serviços assistenciais que os obriga a prestar, com vistas ao cumprimento
dos objetivos desta Colaboração;
e)
Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelos serviços
assistenciais, sem discriminação de qualquer natureza, zelando pela segurança e integridade
física dos usuários;
f)
Aplicar integralmente na prestação dos serviços objeto desta Colaboração os recursos
financeiros repassados pelo MUNICÍPIO, inclusive eventuais rendimentos de aplicação financeira,
conforme estabelecido no Plano de Trabalho;
g)
Apresentar, nos prazos exigidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por
meio do relatório circunstanciado, as atividades desenvolvidas, comprovando que os recursos
RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60
RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60

Assinado por 4 pessoas: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA, TASSIANE FAE GOMES LOBO, PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO e BRUNO KLAUS DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 23D8-D49A-2DFB-7F03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

financeiros recebidos foram aplicados nas ações previstas no Plano de Trabalho, além da relação
nominal e documentos de todos os assistidos;
h)
Prestar contas ao MUNICÍPIO, conforme cláusula sétima deste Termo de Colaboração;
i)
Manter a contabilidade e registros atualizados e em boa ordem, bem como relação
nominal dos beneficiários das ações colaboradas, à disposição dos órgãos fiscalizadores, e ainda,
manter registros contábeis específicos relativos aos recebimentos de recursos públicos;
j)
Assegurar a Comissão de Monitoramento e Avaliação, ao Conselho de Assistência Social,
e aos demais Conselhos, ao Juízo e a Promotoria condições necessárias ao acompanhamento,
supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos serviços prestados;
k)
Manter atualizado o Banco de Dados dos Usuários e de suas Famílias, de acordo com as
normas expedidas pela União e pelo Estado de São Paulo, bem como deverá alimentar os
sistemas de controles de dados dos serviços — on line, informatizados ou manuais — adotados
ou que vierem a ser adotados pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
l)
Fornecer, mensalmente, relação contendo informações individualizadas das pessoas
atendidas durante o mês, na forma que vier a ser estabelecida pela SMAS, bem como informar
as vagas disponíveis para acolhimento;
m)
Manter a regularidade dos documentos apresentados a título de habilitação jurídica e
regularidade fiscal e trabalhista;
n)
Comunicar à Secretaria Municipal de Assistência Social toda e qualquer alteração
ocorrida em seus estatutos sociais, mudanças de diretoria ou substituição de seus membros.
o)
Atender toda e qualquer solicitação acerca de levantamentos de dados e outras
informações formuladas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, pelos Conselhos
Municipais competentes e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, com a pronta
apresentação dos documentos solicitados no prazo estipulado;
p)
Apresentar, caso solicitado, nome e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social
de cada um dos trabalhadores recrutados para executar os serviços vinculados ao objeto,
mediante prévio registro com base na legislação trabalhista, bem como, inclusive de eventual
empregado substituto;
q)
Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos
em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública, contendo,
no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
r)
Manter e movimentar os recursos em conta bancária específica, isenta de tarifa bancária,
em instituição financeira pública oficial observada o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014,
bem como aplicar em poupança os recursos que por mais de 30 dias não forem utilizados, e em
aplicação de curto prazo, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores;
s)
Efetuar toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua
conta bancária, inclusive dos empregados, vedada a emissão de cheque para desembolso ou
quaisquer pagamentos;
t)
Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de serviços e de
pessoal;
u)
Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo,
não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
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v)
Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil
subsequente ao da prestação de contas, os documentos originais que compõem a prestação de
contas.
w)
Disponibilizar duas vagas de acolhimento institucional para idosos por ano para
atendimento de situações emergenciais requeridas fundamentadamente pelo MUNICÍPIO;
x)
Responsabilizar-se por danos decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de
negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus prepostos ou empregados,
assegurando-se o direito de regresso contra o agente nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo
da aplicação das demais sanções cabíveis;
y)
Gravar com cláusula de inalienabilidade os equipamentos e materiais permanentes
adquiridos com recursos provenientes desta parceria devendo formalizar promessa de
transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO
5.1 O prazo para execução da presente parceria será de 12 (doze) meses de acordo com o Plano
de Trabalho e a iniciar na data da assinatura deste Termo, podendo ser prorrogado na forma da
lei.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
6.1 O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo
com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2 Os recursos devem ser utilizados exclusivamente para pagamentos de despesas de custeio
do serviço (material de consumo), sendo expressamente vedada a sua utilização, sob pena de
nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, para:
I.
realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II.
finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de
emergência;
III.
realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV.
realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária,
inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V.
realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou
de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e
VI.
transferência de recursos para clubes, associações de servidores, partido políticos ou
quaisquer entidades congêneres;
VII.
pagamento, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
VIII.
pagamento de despesas com obras que caracterizem a ampliação de área construída ou
a instalação de novas estruturas físicas;
IX.
pagamentos de tributos de natureza direta e personalíssima que onerem a entidade;
X.
pagamento de despesas com auditoria externa contratada pela OSC;
XI.
pagamento de despesas com pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:
a)
contra a administração pública ou o patrimônio público;
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b)
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
c)
de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores.
XII.
saque dos recursos para pagamento em espécie de despesas;
XIII.
pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
XIV.
transferência de recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
XV.
retirada de recursos para outras finalidades com posterior ressarcimento;
XVI.
pagamento de documentação inidônea de comprovação de despesas, como por
exemplo, notas fiscais falsas;
XVII. aquisição e/ou contratação de prestação de serviços sem a devida cotação de preços.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
7.1 A prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, deverá
conter documentos e formulários, devidamente preenchidos e assinados pelo representante legal
da OSC garantindo o cumprimento da Lei 13.019/2014 e Instruções do TCESP, para fins de
fiscalização contábil, financeira, operacional e fechamento do exercício, que permitam ao gestor
da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado,
com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas
e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, atendendo a
legalidade e a legitimidade.
7.2. A Prestação de Contas deverá ser apresentada em duas etapas, Prestação de Contas Mensal
e Prestação de Contas Final/Anual.
7.3. A Prestação de Contas Mensal deverá ter as seguintes informações e documentos:
I – Ofício de Encaminhamento de Prestação de Contas com todos documentos relacionados, e
abaixo assinado pelo representante legal da Entidade;
II - Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por
categorias ou finalidades dos gastos e por ordem cronológica do extrato bancário, aplicadas no
objeto da parceria, conforme modelo constante do Anexo II deste termo;
III - Cópias de Notas Fiscais/Faturas/Recibos fiscais com identificação do número da parceria,
atestadas os serviços e/ou material juntamente com seus respectivos documento de pagamento;
IV - Cópias das Guias de recolhimentos de INSS, ISS e FGTS; com identificação do número da
parceria, atestadas os serviços, juntamente com seus respectivos documento de pagamento e
memória de cálculo;
V - Extrato de Conta corrente e de Aplicação Financeira, de todo o período da movimentação da
conta;
VI - Conciliação Bancária, quando houver;
VII - Comprovante do depósito de contrapartida na conta específica da parceria, caso seja
previsto no pactuado, bem como guia de receita do ingresso dos recursos estaduais no erário
municipal;
VIII - Cópia dos Contratos com o Fornecedor de Material/Equipamento e/ou Prestador de
Serviços;
IX - Relatório das atividades desenvolvidas no período;
X - Relação dos atendidos no período.
7.4. A Prestação de Contas Final/Anual deverá ter as seguintes informações e documentos:
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I - Ofício de encaminhamento, relativo às prestações de contas;
II - Demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recurso e por
categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração e/ou de
fomento, conforme modelo do Anexo RP-14 da Instrução Normativa n.º 02/2016 do TCESP;
III - Publicação do Balanço Patrimonial da conveniada, dos exercícios encerrado e anterior;
IV - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da beneficiária, com indicação dos valores
repassados pelo órgão concessor e a respectiva conciliação bancária, referente ao exercício em
que o numerário foi recebido;
V - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição
financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração Pública para movimentação
dos recursos do termo de colaboração, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente
e de aplicações financeiras;
VII - Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSC, acompanhadas do balancete
analítico acumulado do exercício;
VIII – na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova
do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;
IX - Declaração e Comprovante de devolução dos recursos não aplicados, quando houver;
X - Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a
habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
XI - relatório anual de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades desenvolvidas para
o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
XII - Manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão correspondente da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL sobre a exatidão do montante comprovado, atestando que os recursos
públicos foram movimentados em conta específica, aberta em instituição financeira oficial,
indicada pelo órgão público concessor;
7.5. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa
suficiente.
7.6. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará contas da boa e regular aplicação dos
recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou
no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.
7.7. O MUNICÍPIO considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados
internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento
e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados
alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.
7.8. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei
nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
7.9. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará
os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
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I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas
especial.

7.11. O prazo referido no item anterior é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação,
prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui
para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
7.12. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária,
deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
7.13. A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até
cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência
por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham
sido apreciadas:
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem
medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados
aos cofres públicos;
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus
prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre
débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a
data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.
7.14. As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e
metas estabelecidos no plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal que não resulte em dano ao erário;
IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
7.15. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas
ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro
caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades
diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
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7.10. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para
a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
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7.17. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais
que compõem a prestação de contas.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
8.1 Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei
Federal nº 13.019/2014, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização
parceira as seguintes sanções:
I.
Advertência;
II.
Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contratos com órgãos e entidades do MUNICÍPIO, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;
III.
Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria
ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o
prazo da sanção prevista no inciso II.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1 A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade
civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes
do término de sua vigência.
9.2 A prorrogação do prazo, no caso de serviços continuados, poderá ocorrer, a critério do
MUNICÍPIO, devendo ser apresentada justificativa e formalizado o respectivo termo aditivo.
9.3 Nas hipóteses dos itens 9.1 e 9.2, o MUNICÍPIO deverá revalidar o Plano de Trabalho.
9.4 A prorrogação de ofício da vigência do instrumento deve ser feita pelo MUNICÍPIO, antes do
seu término, quando ela der causa a atraso na liberação dos recursos, limitado ao exato período
do atraso verificado.
9.5 As alterações previstas no item 9.4 prescindem de aprovação de novo plano de trabalho pelo
MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
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7.16. Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal,
se mantida a decisão, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá solicitar autorização para
que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo
de colaboração e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a
partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso
de restituição integral dos recursos.
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10.1 A não execução total ou parcial do objeto do presente edital ou ainda a execução em
desconformidade com o exigido pelo MUNICÍPIO acarretará a rescisão da parceria e aplicação
das sanções previstas na Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
11.1 O presente Termo de Colaboração rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014, pelos preceitos de direito público, pelas Instruções e Manuais do
Tribunal de Contas, aplicando-se lhe supletivamente no que couberem, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
13.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 13.019/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
13.1 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se a restituir aos cofres públicos os valores
repassados aplicados em desacordo com o Plano de Trabalho.
13.2 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL também se obriga a restituir aos cofres públicos
os valores repassados, quando sua prestação de contas forem julgadas irregulares, nos termos
da Lei Federal nº 13.019/2014.
13.3 Eventuais débitos da organização da sociedade civil serão restituídos acrescidos de
correção monetária e de juros de mora, nos termos da legislação tributária municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
14.1 O MUNICÍPIO acompanhará a execução do objeto do Termo através da Secretaria Municipal
de Assistência Social, da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do seu gestor.
14.2 Fica designada como a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria desta
Colaboração os membros nomeados na Portaria nº 113/2017.
14.3 Fica nomeada como gestora desta colaboração a servidora Tassiane Faé Gomes Lobo,
designada pela Portaria n.º 170/2018.
14.4 A Secretaria Municipal de Assistências social tem como obrigações:
I.
realizar visita técnica in loco realizada durante todos os meses de execução da parceria;
II.
emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria, contendo no mínimo
os elementos descritos no § 1.º do art. 59 da Lei Federal n.º 13.019/2014;
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10.2 É facultado aos parceiros denunciar este Termo, no prazo mínimo de 60 dias de
antecedência para a publicidade dessa intenção, nos termos da legislação vigente, sendo-lhes
imputadas as responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que
este tenha vigido.
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III.
encaminhar o relatório técnico descrito no inciso anterior e encaminhar à Comissão de
Monitoramento e Avaliação para homologação;

I.
Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços
prestados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
II.
Homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação emitidos pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da
prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.
14.6 O Gestor tem como obrigações:
I.
Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II.
Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
III.
Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas mensal e final, com
base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei Federal nº
13.019/2014;
IV.
Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.
V.
Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante, que possa colocar em risco
a execução do plano de trabalho, o MUNICÍPIO poderá assumir ou transferir a responsabilidade
pela execução do objeto, de forma a evitar sua descontinuidade.
14.7 Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a
execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das
áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Deverá ser garantido o livre acesso dos servidores do MUNICÍPIO, do controle interno e do
Tribunal de Contas aos documentos e às informações referentes ao presente Termo, bem como
aos locais de execução do objeto.
15.2 Os bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em
razão de sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos
repassados pelo MUNICÍPIO terão sua propriedade transferida ao MUNICÍPIO.
15.3 Fazem parte deste Termo de Colaboração:
a)
b)

Os documentos que compõem o Proc. Adm. Memorando nº 2989/2021
O Plano de Trabalho, que é parte integrante e indissociável do presente termo;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
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14.5 A Comissão de Monitoramento e Avaliação tem como obrigações:
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Itaberá, data da assinatura digital.

MUNICÍPIO DE ITABERÁ
Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI
Bruno Klaus de Moraes
Presidente

Testemunhas – assinatura digital:

Nome: Tassiane Faé Gomes Lobo
RG: 44.280.334-5

Nome: Pedro Augusto Barreira Lobo
RG: 41.030.461-x
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16.1 As partes elegem o foro da Comarca de Itaberá/SP, com expressa renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente
instrumento, devendo antes de qualquer ação judicial, realizarem prévia tentativa de solução
administrativa, com a participação da Procuradoria Jurídica do Município. E por estarem justas e
contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, acompanhadas das
testemunhas abaixo, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVAS N.º 01/2020 TCESP

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE ITABERÁ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI
TERMO DE COLABORAÇÃO N° (DE ORIGEM): 03/2021
OBJETO: Execução de Oficinas de profissionalização e geração de renda voltados para
famílias de crianças/ adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social/pessoal
gerados pelo desemprego ou baixa renda devido à pandemia Instalada pela COVID 19.
VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): RS 25.000,00
EXERCÍCIO (1): 2021
ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL : (2) Thais Helena Wagner Cerdeira – OAB n.º 378.915 – Email: thaiscerdeira@hotmail.com

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas,
estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução
nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária,
estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos
termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de
Atualização Cadastral” anexa (s);
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Itaberá, data da assinatura digital.
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 151.391.538-07
AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
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ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
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Nome: BRUNO KLAUS DE MORAES
Cargo: PRESIDENTE
CPF: 363.112.478-36

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 151.391.538-07
Assinatura: ______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:
PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: BRUNO KLAUS DE MORAES
Cargo: PRESIDENTE
CPF: 363.112.478-36
Assinatura: ______________________________________________________

_______________________________________________________________
(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:
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