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TERMO   DE   COLABORACAO   N°   008/2019,   QUE   ENTRE   SI   CELEBRAM   0

MUNIcipIO  DE  ARACATUBA,  POR  INTERMEDIO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL

DE   ASSISTENCIA   SOCIAL   E   AORGANIZACAO   DA   SOCIEDADE  CIVIL    LAR

DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL.

0  MUNIcipIO  DE  ARACATUBA,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  n°45.511.847/0001-79,

com  sede  administrativa  na  Rua  Coelho  Neto,  73,  Vila  Sao  Paulo,  CEP:  16.015-920,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito

Municipal,  o  Senhor  DILADOR  BORGES  DAMASCENO,  CPF/MF  n°  111.389-126-20,  e  assistido  pelo(a)  Secrefario(a)

Municipal   de   Assistencia   Social,   o(a)   Senhor(a)   Maria   Cristina   Domingues,   CPF/MF   n°   089.658.068-79   ,   doravante

denominado  MUNIcipIO,e  aorganizaeao  da  sociedade  civHe  de  outro  lado  a  Organizacao  da  Sociedade  Civil  -  LAR  DA

VELHICE  E ASSISTENCIA  SOCIAL  CNPJ/MF  n:  43.765.015/0001-53,  com  sede  a  Rua:  Aviaeao,1782  nesta  cidade  de

Araeatuba -SP  CEP:16.056-725  ,  representada  por JOSE  DONIZETE  MARQUES,  portador do  CPF/MF  n.:  958.485.508-

59cargo Presidente,  doravante denominada OSC,resolvem  celebrar o presente TERMO DE COLABORACAO,  regendo-se

pela   Lei   Federal   n°   13.019,  de  31   de  julho  de  2.014,   peloDecreto   Municipal   n°   19.138/2017,consoante  o  apurado  no

processo administrativo n°80.873/2018,  pelas clausuias e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIME!RA -DA DESCRICAO DO OBJETO DA PARCERIA

1.1.Este  Termo  de  Colaboracaotem  por objeto  o  atendimento  a  protecao  integral  dos  idosos;  prevenir do  agravamento de

situae6es   de   negligencia,   violencia   e   ruptura   de   vinculos;   restabelecer  vinculos  familiares  e/ou   sociais,   possibilitar  a

convivencia comunitaria,  promover acesso a rede socioassistencial,  aos clemais 6rgaos do  Sistema de Garantia de-Direitos

e   as   demais   politicas   ptlblicas   setoriais;   favorecer   o   surgimento   e   o   desenvolvimento   de   aptid6es;   capacidades   e

oportunidades  para  que  cs  individuos  fa?am  escolhas  com  autonomia;  bern  como  promover  o  acesso  a  programa?6es
culturais,  de  lazer,  de  esporfe  e  ocupacionais  internas  e  externas,  relacionando-as  a  interesses,  vivencias,  desejos  e

possibilidades do ptlblico atraves do servieo de acolhimento institucional,conforme detalhado noplano de Trabalho, ANEXO,

que 6 parte integrante e indissociavel deste instrumento, independentemente de transcrigao.

cLAusuLA SEGUNDA . DAs OBRiGAe6Es DAs pARTEs

2.1.DO  MUNIcipICLsao  obriga86es  do  Municipio,  al6m  de  outras  expressas  neste  instrumento,  no  Decreto  Municipal  n°
19.138/2017,  e  na  Lei  13.019/2014:

I.fornecer  manual  especifico  de  prestacao  de  contas  a  OSC  por  ocasiao  da  celebraeao  desta  parceria,

informando previamente a referida OSC eventual alteragao no seu  conteddo;

ll.realizar,  sempre  que  possivei`  pesquisa  de  satisfa?ao  dos  beneficiarios  do  projeto  ou  da  atividade  com

base  em  criterios  objetivos  de  apura?ao  de  satisfa?ao,  que  visem  a  possibilidade  de  melhorias  nas  ag6es  desenvolvidas

pe!a OSC  parceira,  a contribuicao com  o cumprimento dos objetivos pactuados,  bern como com  a eventual  necessidade de
reorientaQao e ajuste das metas e ae6es definidas;

lll.Iiberar os recursos  por meio de transfefencia eletr6nica e em obediencia ao cronograma de desembolso,

que guardara consonancia com as metas, fases ou etapas de execugao do objeto do termo de colaboracao;
lv.promover o monitoramento e a avaliagao do cumprimento do objeto da parceria;

V.designar novo gestor na hip6tese de o gestor da  parceria deixar de ser agente pdblico ou  ser lotado em

outro 6rgao ou entidade. assumindo o adm;tiistrador pdblico, enquanto isso nao ocorrer, todas as obriga?6es do gestor, com

as respectivas responsabilidades;
Vl.cumprir com  o  regramento  previsto  para  o  atendimento  da transpatencia e controle descrito  no artigo  5°

do Decreto Municipal  n°  19,138/2017.  e paragrafo tlmco do artigo  11  da Lei  13.019/2014;

VII.divulgar pela  internet os  meios de  representacao sobre a  aplicacao  irregular dos recursos envolvido

parceria;
VHI,instaurar  tomada   de   contas   antes

irregularidades na execu¢ao do objeto da parceria;
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lx.   publicar  o  extrato  do  termo  de  colaboraeao  e  de   seus   aditivos  no   meio  oficial   de   publicidade  do

Municipio,  nos prazos e moldes previstos no §  1° do artigo 32 e no artigo 38 da  Lei  13.019/2014;

X.assumir  ou  transferir  a  responsabilidade  pela  execugao  do  objeto,  no  caso  de  paralisacao,  de  modo  a

evitar sua descontinuidade;

2.2.  DA OSC-Sao obrig`ac6es da OSC,  al6m de outras expressas neste instrumento,  no  Decreto Municipal n°  19.138/2017,

e  na  Lei  13.019/2014:

I.efetuar o seu  registro contabil e patrimonial em conformidade com  as Normas Brasileiras de Contabilidade,

inclusive,  na hip6tese de aquisi?ao de bens com os recursos da parceria;

ll.prestar contas dos recursos recebidds por meio deste termo de colaboraQao;

Ill.manter os  recursos aplicados no mercado financeiro,  enquanto  nao  utilizados,  na forma do disposto  no  §

10 do art.  61  do Decreto Municipal  n°  19.138/2017;

lv.manter  e  movimentar  os  recursos  em  conta  bancaria  especifica  da  parceria  em  institui?ao  financeira

ptlblica,  nos termos do artigo 51  da Lei  13.019/2014;
V.  executar  a  parceria  com  estrita  observancia  das  clausulas  pactuadas  e  do  plano  de  trabalho,  sendo

vedada a utiliza?ao dos recursos para pagamento de despesas previstas no art. 59 do Decreto Municipal n° 19.138/2017;

Vl.responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,

inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
Vll.responsabilizar-se  exclusivamente  pelo  pagamento  dos  encargos  trabalhistas,  previdenciarios,  fiscais  e

comerciais relacionados a execueao do objeto previsto  no termo de colaboragao,  nao implicando responsabilidade solidaria

ou  subsidiaria  da  Administracao  Ptlblica  Municipal  a  inadimplencia  da  OSC  em  relagao  ao  referido  pagamento,  os  Onus

incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrigao a sua execucao;
Vlll.admitir o livre acesso dos agentes da Administra?ao Pdblica Municipal, do Controle lnterno e doTribunal

de Contas, aos documentos e as informa?6es referentes a este Termos de Colaboragao;
lx.cumprir com  o  regramento  previsto  para  o  atendimento da transpatencia  e  controle descrito  no artigo  5°

do  Decreto Municipal  n°  19.138/2017, e paragrafo tinico do artigo  11  da Lei  13.019/2014;

X.executar os  servi?os  a  que  se  refere  o  objeto  desta  parceria,  e  manter  recursos  humanos,  materiais  e

equipamentos   adequados   e  compativeis   com   o   atendimento   dos  servigos   que   se   obriga   a   prestar,   com   vistas   ao
cumprimento dos objetivos deste lnstrumento;

Xl.zelar  pela  manuteneao  da  qualidade  dos  serviaps  prestados,  de  acordo  com  as  diretrizes  t6cnicas  e

operacionais definidas pelo MUNIcipIO, em consonancia com a Politica setorial;

Xll.comprovar  com   certifica?ao,   a   forma?ao   inicial   do   RH   -   Recursos   Humanos   previstos   nas   suas

respectivas areas e fung6es a fim de assegurar a efetiva execueao do  Plano de Trabalho (nome e ntlmero da  Carteira de
Trabalho e Previdencia Social - CTPS,  mediante ptevio registro com base na legisla9ao trabalhista, bern como,  inclusive de

eventual empregado substitute);
XIll.manter   a   identidade   do   trabalhador   mediante   cracha   contendo   nome   completo,   cargo,   fungao   e

logomarca da OSC;

XIV.observaras orientae6es do  MUNIcipIO,  decorrentes do trabalho de acompanhamento e supervisao das

atividades  ou  projetos  e,  famb6m,  dasfiscalizae6es  peri6dicas  realizadas  pelo  Juizo  e  Promotoria  de  Justiea  e  propor

ajustes necessarios para melhor executar as a?6es, alcancar eficacia, eficiencia e economicidade;
XV.proporcionaramplas   e   iguais   condict5es   de   acesso   a   popula?ao   abrangida   pelos   serviaps,   sem

discrimina?ao  de qualquer natureza,  zelando  pela  seguranca e  integridade fisica  dos  usuarios,  de  acordo  com  o plano de

trabalho a ser desenvolvido;

Xvl.apresentar,  nos  prazos  exigidos  pela  Secretaria  gestora,  por  meio  do  Relat6rio  Circunstanciado,  as

atividades  desenvolvidas,  comprovando  que  os  recursos  financeiros  recebidos  foram  aplicados  nas  ac6es  previstas  no
Plano  de  Trabalho,  al6m  da  relagao  nominal  e documentos de todos  os  assistidos e eventuais vagas  surgidas ou  a  serem

disponibilizadas;

Xvll.mantera  contabilidade  e   registros  atualizados  e  em   boa  ordem,   bern  como   relacao   nominal  dos

beneficiarios das ag6es colaboradas a disposieao dos 6rgaos fiscalizadores, e ainda, manter registros confabeis especificos
relativos aos recebimentos de recursos ptiblicos;

XVIll.alimentare   manter  os   Sistemas   de   Controle   de  dados   dos   servi?os,   informatizados   ou   manua

adotados pela Secretaria gestora,  bern como os decorrentes das normas expe
de Sao Paulo;
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XIX.manter durante o prazo de vigencia deste termo de colaboraeao, a regularidade das obrigac6es perante

a Previdencia Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo;
XX.comunicara Secretaria gestora toda e qualquer altera?ao ocorrida em seus estatutos sociais,  mudancas

de diretoria ou substituieao de seus membros.

CLAUSULA TERCEIRAiDO VALOR TOTAL  DO  REPASSE,  DO  CRONOGRAMA  DE  DESEMBOLSO  E  DA  DOTACAO

ORCAMENTARIA

3.1.0  montante  total  de  recurso  a  ser erTipregado  na  execu?ao  do  objeto  deste  Termo de  Colabora?ao,  no  exercicio  de
2019  6  de  R$  91.314,86  (Noventa  e  urn mil,  trezentos e  quatorze  reais  e  oitenta  e  seis centavos),  correndo  a  despesa  a
conta da dota?ao oreamenfaria conforme quadro abalxo..

PROGRAMA DOS SERV COS DE PROTECAO SOCIAL -REPASSES 2019.
FONTES DE PROTECAO BASI CA PROTECAO

DOTACAO OR9AM ENTARIA
RECURSO (RS) ESPECIAL (RS)

FEDERAL 25.920,00

FUNCIONALPROGRAMATICA
08.244.0031-2.100

FONTE 5

CODIGO DESPESA 3.3,50.39.01

ESTADUAL 50.175,72

FUNCIONALPROGRAMATICA
08.244.0031-2.100

FONTE 2

CODIGO DESPESA 3.3.50.39.01

MUNICIPAL 15.219,14

FUNCIONALPROGRAMATICA
08.244.0031-2,100

FONTE 1

CODIGO DESPESA 3.3.50.39.01

TOTAL A SER R$  91.314,86  (NOVENTA  E  UM  MIL,  TREZENTOS  E  QUATORZE  REAS  E  OITENTA  E  SEIS

REPASSADO CENTAVOS).

3.2.A  liberaQao  das  parcelas  dos  recursos  sera  efetivada  em  estrita  conformidade  com  o  cronograma  de  desembolso
aprovado, ap6s o ateste do gestor da parceria.

3.3.  0  gestor  da  parceria  devefa  informar  ao  Secretario  da  Pasta  quaisquer das  seguintes  irregularidades  impeditivas  do
ateste:

I.quando houver evidencias de irregularidade na aplicagao de parcela anteriormente recebida;
ll.quando   constatado   desvio   de   finalidade   na   aplicaQao   dos   recursos,    atrasos    nao   justificados   no

cumprimento  das  ag6es  e  metas  pactuadas  no  plano  de  trabalho,  praticas  atentat6rias  aos  principios  fundamentais  da
Administracao  Ptlblica  nas contrata?6es e demais  atos  praticados  na execueao  da  parceria  ou  o  inadimplemento  da  OSC
com reia?ao a obrigagives estabelecidas no termo de colaboragao ou de fomento;

Ill.quando  a  OSC  deixar  de  adotar  sem  justificativa  suficiente  as  medidas  saneadoras  apontadas  pela
Administraeao Pdblica Municipal ou pelo 6rgao de controle interno ou externo,

3.3.1.Constatada  a  verificacao  das  irregularidades  previstas  nos  incisos  do  item  3.3,  o  gestor  da  parceria
notificara  a  OSC  para  sanar  ou  cumprir  a  obrigacao  no  prazo  de  ate  30  (trinta)  dias,  prorrogavel,  no  maximo,  por  igual

periodo, a contar do recebimento da notificagao.

3.3.2.Decorrido  o prazo previsto  no  subitem  3.3.1,  sem  que a  OSC  atenda  a  notifica?ao,  as  parcelas serao
retidas,  excetuando-se os casos  de servi?os essenciais que nao possam ser adiados sob pena de prejuizo ao erario ou  a

popula?ao, desde que precedida de justificativa expressa e fundamentada do Secretario da pasta,  para a continuidade dos
repasses.

3.4.No caso do cronograma de desembolso prever mais de uma parcela de repasse de recursos,  para recebimento de

parcela:
I.o  6rgao  municipal  responsavel  pela  parceria  devera  verificar  a  regularidade  fiscal  da  OSC,  por

consulta as certid6es de que trata o inciso 11 do § 1° do art. 33 doDecreto Municipal
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ll.a OSC devefa apresentar a presta?ao de contas da(s) parcela(s) anterior(es),  nos termos do disposto no
Capitulo Vl doDecreto Municipal  n° 19.138/2017;

3.4.1.Quando    as    certid6es,    de    que    trata    o    inciso    I    do    subitem    3.4,    nao    estiverem    disponiveis

eletronicamente,  a  OSC  sera  notificada  para  regularizar a  situa?ao  e  apresentar a  respectiva  certidao  para  libera?ao  da

parcela prevista no cronograma de desembolso.

3.4.2.A analise da  presta?ao de  contas de que trata o  inciso  11  do subitem  3.4,  nao compromete a  liberacao

das parcelas de recursos subsequentes.

3.5.A Administraeao  Pdblica  Municipal  devefa  viabilizar o  acompanhamento  pela  internet  dos  processos  de  liberacao  de
recursos referentes as parcerias celebradas.

3.6.Os  recursos  da  parceria  geridos  pelas  organizag6es  da  sociedade  civilestao  vinculados  ao  plano  de  trabalho  e  nao
caracterizam  receita  pr6pria  e  nem  pagamento  por  prestacao  de  services  e  devem  ser  alocados  nos  seus  registros
contabeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

3.6.1.Nao e cabivel a exigencia de emissao de Nota Fiscal de Prestacao de Servieos tendo a Municipalidade
como tomadora nas parcerias celebradas com OSC.

3.7. As compras, contratag6es e despesas da parceria obedecerao a regulamentaeaodo artigo 57 a 59 do Decreto Municipal
n°  19.138/2017.

CLAUSULA QUARTA . DA MOVIMENTACAO E APLICACAO DE RECURSOS

4.1.Os  recursos  recebidos em  decortencia  da  parceria  serao depositados  na  instituicao financeira  oficial  conforme  quadro

abaixo:

VERBA BANCO: CODIGO AGENCIA
NUMERO DA CONTABANCARIA

FEDERAL BRASIL 0179-1 76,482-5

ESTADUAL BRASIL 0179-1 76.481-7

MUNICIPAL BRASIL 0179-1 76.483-3

4.1.1.A  conta  corrente  referida  deve  ser  isenta  de  tarifa  bancaria,  nos  termos  do  art.  51   da  Lei  Federal  n°

13.019/2014.

4.1.2.Os   recursos   recebidos,   enquanto   nao   utilizados,   serao   obrigatoriamente   aplicados   em   cadernetas   de

poupan?a ou em fundo de aplicaeao financeira de curio prazo.

4.1.3.Os  rendimentos  da  aplicaeao  financeira  poderao  ser  utilizados  no  objeto  da  parceria,  estando  sujeitos  as

mesmas condig6es de prestaeao de contas exigidas para os recursos transferidos.

4.2.Toda  a  movimentagao  de  recursos  no  ambito  da  parceria  sera  realizada  mediante  transfefencia  eletr6nica  com  a

identifica?ao do beneficiario final.

4.2.1.Os pagamentos deverao ser realizados mediante cfedito na conta bancaria de titularidade dos fornecedores

e prestadores de servi?os,  por meio de transferencias eletr6nicas, debitos automaticos,  boletos bancarios ou outras formas
regulamentadas pelo Sistema Financeiro Nacional.

4.2.2    Sera   admitido,   em   carater   excepcional,   a   realizagao   de   pagamentos   em   esp6cie,   na   hip

impossibilidade de  pagamento  mediante transfetencia eletr6nica,

art. 53,  da Lei  13.019,  de 2014.
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4.3.Iniciada   a   vlgencia   da   parceria,   na   hip6tese   de   ocorrer  o   atraso   na   liberagao   dos   recursos,   fica   autorizado   o

ressarcimento das despesas despendidas e devidamente comprovadas pela OSC, no cumprimento das ae6es pactuadas no

plano de trabalho.

4.3.1.0  ressarcimento  a  OSC  por  pagamentos  realizados  as  pfoprias  custas,  nos  termos  do  previsto  no  caput

deste  artigo,  sera  realizado  por  meio  de  transferencia  eletr6nica  da  conta  especifica  da  parceria  para  outra  conta  de

titularidade da OSC.

4.3.2.Os  pagamentos  realizados as  pr6prias  custas da  OSC deverao observar o  disposto no  art.  57  do  Decreto
Municipal  n°  19.138/2017.                                                                  "

4.4.A OSC somente podefa pagar despesa em data posterior ao termino da execugao deste Termo de Colaboraeao quando

o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigencia.

4.4.As parcelas dos recursos transferidos no ambito da parceria nao serao liberadas e ficarao retidas nos seguintes casos:
I.quando houver evidencias de irregularidade na aplicagao de parcela anteriormente recebida;

ll.quando  constatado  desvio  de  finalidade  na  aplica?ao  dos  recursos  ou  o  inadimplemento  da  OSC  da

sociedade civil em relagao a obrigae6es estabelecidas no termo de colabora?ao;
Ill,quando  a   Oscdeixar  de   adotar  sem  justificativa  suficiente  as   medidas  saneadoras  apontadas   pela

administragao ptlblica ou pelos 6rgaos de controle interno ou externo.

4.5.  Por ocasiao da conclusao,  dentlncia,  rescisao ou  extin?ao da  parceria,  os saldos financeiros  remanescentes,  inclusive

os  provenientes  das  receitas  obtidas  das  aplicae6es  financeiras  realizadas,  serao  devolvidos  a  administra?ao  ptl~blica  no

prazo  improrrogavel  de   trinta  dias,  sob  pena  de  imediata  instauracao  de  tomada  de  contas  especial  do  responsavel,
providenciada pela autoridade competente da administraeao ptlblica.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUCAO DAS DESPESAS

5.1.0  presente  termo  de  colabora?ao  devefa  ser  executado  fielmente  pelos  participes,   de  acordo  com   as  clausulas

pactuadas e as normas de regencia, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecueao total ou parcial.

5,2.  Fica expressamente vedada a utilizagao dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do

agente ou representante da OSC, para:
I.utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;

ll.pagar,  a  qualquer  titulo,  servidor  ou  empregado  ptlblico  com  recursos  vinculados  a  parceria,  salvo  nas

hip6teses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes ongamentarias;

CLAUSULA SEXTA - DO PERioDO DE VIGENCIA E HIP6TESES DE PRORROGACAO

6.1.  Este termo de colabora?ao vigera por 60 (sessenta) meses de 01.01.2019 a 31.12.2023,  nos termos do que estabelece

o Plano de Trabalho e o cronograma de desembolso para a consecueao de seu objeto.

6.2.Para  os  exercicios  seguintes  ao que  se  inicia  a  vigencia  deste  Termo  de  Colabora?ao,  deverao  ser anexados  novos

planos de trabalho, anualmente no mss de dezembro, devidamente aprovados.

6.3.  Com  a insengao do novo  plano de trabalho devefa  haver a manifestaeao do gestor do contrato quanto  a regularidade
dos servi?os ate enfao executados pela OSC.

6.4.  Caso haja atraso na libera?ao dos recursos financeiros, o MUNIcipIO promovefa a prorrogaeao de oficio nos termos do

que estabelece o artigo 48 do Decreto Municipal n° 19.138/2017.

CLAUSULA SETIMA-DO MONITORAMENTO,DO ACOMPANHAMENTOEDA FIS
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7.1.  0 relat6rio tecnico a que se refere o art. 59 da Lei n.° 13.019/2014,  sem prejuizo de outros elementos, devefa conter:

I,descrieao sumaria das atividades e metas estabelecidas;

ll.analise das  atividades  realizadas,  do cumprimento das  metas e do  impacto  do  beneficio social  obtido em

razao da execueao do objeto ate o periodo, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
Ill.valores efetivamente  transferidos  pela administragao  ptlblica;

lv.analise` dos documentos  comprobatorios das  despesas  apresentados  pela  Oscna  prestagao de contas,

quando  nao for comprovado o  alcance  das  metas  e  resultados  estabelecidos  no  respectivo  termo  de  colaboragao  ou  de
fomento;

V.  analise  de  eventuais  auditorias  realizadas  pelos  controles  interno  e  externo,  no  ambito  da  fiscalizacao

preventiva, bern como de suas conclus6es e das medides que tomaram em decortencia dessas auditorias,

7.2.Na hip6tese de inexecu?ao por culpa exclusiva da OSC, a administracao ptlblica podefa, exclusivamente para assegurar

o  atendimento  de  servicos  essenciais  a  populacao,  por ato  pr6prio  e  independentemente  de  autorizaeao judicial,  a  tim  de

realizar ou manter a execueao das metas ou atividades pactuadas:
i.retomar os  bens  ptlblicos  em  poder da  OScparceira,  qualquer que tenha  sido  a  modalidade  ou  titulo que

concedeu direitos de uso de tais bens;
ll.assumir a responsabilidade pela execugao do restante do objeto previsto no plano de trabalho,  no caso de

paralisaeao, de modo a evitar sua descontinuidade,  devendo ser considerado na prestaeao de contas o que foi executado
pela Oscate o momento em que a administracao assumiu essas responsabilidades.

CLAUSULA OITAVA - DA PRESTACAO DE CONTAS -DEFINICAO DE FORMA, METODOLOGIA E PRAZOS

8.1.Para as parcerias celebradas com  repasses de recursos financeiros ate o limite de R$700.000,00  (setecentos mil  reais)

por objeto, durante toda vigencia do termo de colaboragao, ainda que a duragao deste seja superior a urn exercicio, devem
ser observados os procedimentos simplificados para a prestagao de contas,  que dispostos no  Decreto  Municipal  n°  18.992,
de 27 de dezembro de 2016.

8.1.1.  Para  as  parcerias  que  se  enquadrem  no  Decreto  Municipal  n°  18.992/2016  e,  mesmo  aquelas  com
valor acima,  serao  exigidas  a  prestacao de  contas  quadrimestral,  anual  e final,  nos termos do que estabelece  o  Decreto
Municipal  n°  19.138/2017.

8.2. A prestagao de contas, sem prejuizo das ag6es de monitoramento e avaliagao, 6 urn procedimento em que se analisa e
se avalia a execucao da parceria,  pelo qual  seja  possivel  verificar o cumprimento do objeto e o alcance das  metas e dos
resultados previstos.

8.2.1.A  presta?ao  de  contas  apresentada  pela  OSC  devera  center elementos  que  permitam  ao  gestor  da

parceria   avaliar   o   andamento   ou   concluir   que   o   seu   objeto   foi   executado   conforme   pactuado,   com   a   descrigao
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovagao do alcance das metas e dos resultados esperados, ate o periodo
de que trata a prestagao de contas.

8.2.2.A analise da execucao do objeto consiste  na verificagao do cumprimento das metas e dos resultados,
tendo  como  base  os  indicadores  estabelecidos  e  aprovados   no   plano  de  trabalho  e   na  verifica?ao  do  alcance  dos
resultados.

8.2.3.Serao glosados os valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente
e aqueles que forem aplicados em finalidade diversa da prevista nos termos de colaboragao ou de fomento.

8.2.4.A analise da prestacao de contas devera considerar a verdade real e os resultados alcangados.

8.3.A prestagao de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ao em  plataforma eletr6nica,  permitindo a visualizagao

por qualquer interessado.

8.3.1.   Ate que seja viabilizada a adaptaeao do sistema de que trata o art. 81  da Lei  Federal n° 13.019/2014 e suas
alterae6es,  ou  de seus correspondentes nas demais  unidades da federagao,  p

previstas, observando-se, no minimo, o disposto no inciso Vl do § 20 do art. 4° de
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8.4.  Para fins de  PRESTACAO  DE CONTAS QUADRIMESTRAL,  a  OSC devera apresentar,  em  ate 30  (trinta)  dias ap6s o
encerramento de cada quadrimestre do ano civil:

8.4.1.Ee_lat6rio de Execucao do Ob_ietQ, assinado pelo seu representante legal, que contera:
I.as a?6es desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
ll.a  demonstra?ao  do  alcance  das  metas  referentes  ao  periodo  de  que  trata  a  prestacao  de  contas,

apresentando urn comparativo de metas propostas com os resultados alcan?ados;
Ill.os  documentos  de  comprovaeao  do  cumprimento  do  objeto  e  realizaeao  das  a?6es,  como  fichas  de

inscrigao,  Iistas  de  presence,  fotos  e  vid.eos,  ou  out[ps  conforme  o  caso,  devendo  o  eventual  cumprimento  parcial  ser
devidamente justificado.

8.4.2.Relatorio de  Execucao Financeira,  assinado pelo seu  representante legal,  demonstrando as receitas e
as despesas aplicadas no objeto da  parceria,  inclusive dos rendimentos financeiros,  nos moldes das instrue6es do Tribunal
de Contas do Estado de Sao Paulo.

8.4.3.Os documentos elencados  nos  incisos  I  a  X do Art.  82  do  Decreto  Municipal  n°  19.138/2017,deverao

ser entregues e estar a disposi?ao  na  Secretaria gestora,  para consulta do  Secretario e dos 6rgaos de controle  intemo  e
externo.

8.4.4.   Os   originais   dos   documentos   elencados   nos   incisos   I   a   X  do  Art.   82   doDecreto   Municipal   n°

19.138/2017deverao ser apresentados ao setor competente da Secretaria gestora,  para que esse ate.ste a conferencia nas
cdpias, nao sendo aceitos, documentos ilegiveis ou com rasuras.

8.4.5.Os  documentos  de  que  tratam  os  incisos  I,11  e  Ill  do  artigo  82  do  Decreto  Municipal  n°  19.138/2017,

deverao estar em  nome da  OSC  parceira e  identificados com  o ntlmero do termo de colabora?ao ou  de fomento e com o
6rgao da Administraeao Ptlblica  Municipal.

8.5.Para fins de analise da prestaeao de contas, o gestor devera considerar,  al6m do relatorio de execucao do objeto e do
relatorio de execueao financeira, apresentados pela OSC, os seguintes relatorios:

I.relatorio de visita tecnica in loco realizada durante a execucao da parceria;
ll.relatorios   tecnicos   de   monitoramento   e   avaliagao,   homologado   pela   comissao   de   monitoramento   e

avaliacao.

8.6.  Na hip6tese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho ou quando houver evidencia
de  existencia  de  ato  irregular,  o  gestor  da  parceria  solicitara  ao  setor  competente  da  Secretaria  gestora  o  parecer  da
execueao financeira  referente aos  incisos  I  a X do Art.  82 do  Decreto Municipal  n°  19.138/2017,  que sera emitido no  prazo
de ate 10 (dez) dias.

8.6.1.0 parecer da execucao financeira emitido pelo setor competente da Secretaria gestora,  referente aos
incisos  I  a  X do Art.  82  do  Decreto  Municipal  n°  19.138/2017,  devera ssr apensado em  processo  administrativo distinto,  a
ser autuado pelo 6rgao responsavel pelo objeto da parceria, acompanhados dos relatorios de execucao do objeto.

8.7.A analise  do  relat6rio de  execueao financeira,  que devera  estar acompanhada dos  documentos  a que  se  referem  os
incisos  I a X do art.  82 doDecreto Municipal  n°  19.138/2017,  contemplafa:

I.o  exame  da  conformidade  das  despesas,  analisando  a  compatibilidade  das  despesas  previstas  e  das
despesas efetivamente realizadas, por item ou por agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho;

ll.a verifica?ao da concilia?ao banedria, por meio da aferigao da correlaeao entre as despesas constantes no
relatorio de execu?ao financeira e os debitos efetuados na conta corrente especifica da parceria; e

Ill.a verificagao do cumprimento das normas pertinentes.

8.7.1.A  analise  de  que  trata  o  item   8.7   e  de  competencia  da   Secretaria   gestora,   por  meio  do  setor
competente.

8.8.  A PRESTACAO  DE  CONTAS ANUAL devera ser prestada  pela OSC
metas e  dos  resultados  previstos  no  plano de trabalho,  nos termos  das  I
Estado de Sac Paulo.
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8.8.1.  A  presta?ao  de  contas  anual  devera  ser apresentada  ate o  dia  31  de janeiro  do  exercicio financeiro
seguinte  a  transferencia  dos  recursos,  podendo  ser  solicitada  prorrogagao  de  prazo,  por  ate  20  (vinte)  dias,  desde  que
devidamente justificada.

8.8.2.A prestagao de contas anual sera composta pelos seguintes documentos:

I.a serem apresentados pela OSC:
a)    relat6rio    anual    de    execu?ao    do   objeto,    contendo    as   informae6es    consolidadas    dos    relat6rios

quadr[mestra[S;b)    reiat6r,o    anuai    de    execueao    fin';nceira,    contendo    as    informae6es    Consolldadas    dos    relatorios

quadrimestra]S;c)conciiia?aobancariadomesdedezembrodacontacorrenteespecificadaParoeria,acompanhadados

respectivos extratos da conta corrente e da aplicaeao financeira;
d)  publicagao  do  balanco  patrimonial  dos  exercicios  encerrado  e  anterior,   e/ou  declaragao  emitida  pelo

dirigente da entidade da entrega do balan?o patrimonial do exercicio anterior;
e)  demais  demonstrag6es  contabeis  e  financeiras,  acompanhadas  do  balancete  analitico  acumulado  no

exercicio;

q certidao expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade -CRC, comprovando a habilitagao profissional
dos responsaveis por balancos e demonstrac6es contabeis;

g)  na  hip6tese  de  aquisicao  de  bens  com  os  recursos  recebidos,  prova  do  respectivo  registro  contabil  e
patrimonial;

h)  declara?ao  do  representante  legal  e  do  conselho  fiscal  da  OSC,  ou  de  6rgao  equivalente,  acerca  da
regularidade dos gastos efetuados e da sua perfeita contabiliza?ao;

i)  declaragao  do  representante  legal  e  do  conselho  fiscal  da  OSC,  ou  de  6rgao  equivalente,  acerca  da
realizaeao  das  despesas  da  parceria  em  conformidade  com  os  principios  da  legalidade,   impessoalidade,   moralidade,

publicidade, eficiencia, motivaQao e interesse ptlblico;
j)   relacao   dos   contratos   e   respectivos   aditamentos   firmados   com   a   utilizaeao   de   recursos   ptlblicos

administrados  pela  OSC  para  os  fins  estabelecidos  no  termo  de  colabora?ao  ou  de fomento,  contendo  tipo  e  ntlmero  do
ajuste, identifica?ao das partes, data, objeto, vigencia, valor pago no exercicio e condicoes de pagamento;

k)  certidao  contendo  os  nomes  e  CPFs  dos  dirigentes  e  conselheiros  da  OSC,  forma  de  remuneracao,

periodo  de  atuagao,  com  destaque  para  o  dirigente  responsavel  pela  administra?ao  dos  recursos  recebidos  a  conta  do
termo de colaboracao/fomento;

I)  declaragao  atualizada  acerca  da  existencia  ou  nao  no  quadro  diretivo  da  OSC  de  agentes  politicos  de
Poder,  de  membros  do  Ministerio  Pdblico  ou  de  dirigente  de  6rgao ou  entidade da Administragao  Ptlblica celebrante,  bern
como seus respectivos c6njuges, companheiros ou parentes,  ate o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

in) declaragao atualizada da ocortencia ou nao de contrata?ao ou  remuneraeao a qualquer titulo,  pela OSC,
com os recursos repassados, de servidor ou empregado ptlblico, inclusive aquele que exenga cargo em comissao ou funeao
de   confianca   de   6rgao   ou   entidade   da   Administragao   Pdblica   celebrante,   bern   como   seus   respectivos   c6njuges,
companheiros ou parentes, ate o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Il.de responsabilidade da Secretaria Municipal:

a)  relatorios t6cnicos de monitoramento e avaliagao, elaborados pelo gestor da parceria e homologados pela
comissao de monitoramento e avaliaeao;

b) parecer t6cnico de analise da prestagao de contas anual, elaborado pelo gestor da parceria;
c)  parecer conclusivo elaborado nos termos das instru?6es do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo

se existentes.

8.8.3.Quando o final da vigencianao coincidir com o final do ano civil, o parecer tecnico de que trata a alinea
"b" do inciso 11 do item 8.2.2, devefa apontar as perspectivas de cumprimento das metas e dos resultados da parceria.

8.8.4.Para  as  parcerias  com  vigencia  inferior  a  urn  ano,
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8.8.5.A analise da presta?ao de contas anual tefa como subsidio o relatorio anual de execu?ao do objeto, os
relatorios de visita in loco, os resultados das pesquisas de satisfaeao e os relatorios tecnicos de monitoramento e avaliacao,
homologados  pela  comissao,  devendo  obrigatoriamente  mencionar,  para  fins  de  avaliacao  quanto  a  eficacia  e  efetividade
das ae6es ja executadas:

I - as metas e os resultados ja alcaneados e os seus beneficios; e
11 -os efeitos da parceria, referentes:
a) aos impactos econ6micos ou sociais;
b) ao grau de satisfagao do ptlblico alvo; e
c) a possibilidade de sustentabilidade das ae6es ap6s a conclusao do objeto.

I,/

8.8.6.0 gestor da parceria devefa emit.ir o parecer t6cnico de analise da prestaeao de contas anual,  no prazo
de ate 20 (vinte) dias, a contar do recebimento dos relat6rios anuais de execueao do objeto e de execueao financeira.

8.8.7.Na   hip6tese  de  omissao  na  entrega  da   presta?ao  de  contas  ou   da   analise  concluir  que   houve
descumprimento  de  metas  e  resultados  estabelecidos  no  plano  de  trabalho  ou  que  ha  evidencia  de  existencia  de  ato
irregular,  o  gestor  da  parceria,   previamente  a  emissao  do  parecer  tecnico  de  analise  da  prestaeao  de  contas  anual,
notificara a OSC para,  no prazo de ate 15 (quinze) dias:

I.sanar a irregularidade;

lI.cumprir a obriga?ao;

Ill.apresentar   justificativa   para   impossibilidade   de   saneamento   da   irregularidade   ou   cumprimento   da

Obrigaeao.

8.8.8.Na hip6tese de persistir a irregularidade ou a inexecugao paroial do objeto, ou ainda,  de nao aceitacao
da  justificativa  apresentada,  o  gestor  da  parceria,  solicitafa  ao  setor  competente  da  Secretaria  gestora  o  parecer  da
execueao financeira referente aos incisos I  a X do Art.  82 do Decreto Municipal n°  19.138/2017,  que sera emitido em ate  10

(dez) dias.

8.8.9.Ap6s  ciencia  do  parecer  de  que  trata  o  subitem  8.8.8,  o  gestor,  no  prazo  de  ate  20  dias,  emitira  o

parecer t6cnico de analise da presta?ao de contas anual, e:
I.caso conclua pela continuidade da parceria, devera determinar:
a) a devolu?ao dos recursos financeiros relacionados a irregularidade ou a inexecueao apurada; e
b)  a  retengao  das  parcelas  dos  recursos,  observado  o  disposto  no  §  2°  do  art.  53  doDecreto  Municipal  n°

19.138/2017, ate que seja sanada a irregularidade ou devolvidos os recursos de que trata a alinea "a" deste inciso; ou

ll.caso conciua pela rescisao unilateral da parceria, devefa determinar:
a)   a  devolucao  dos  valores   repassados  relacionados  a  irregularidade  ou   a  inexecucao  apurada  ou   a

prestagao de contas nao apresentada;
b) a devolu?ao dos saldos remanescentes,  incluindo os rendimentos da aplica?ao financeira; e
c) a vedaeao para celebracao de novas parcerias e a suspensao de novos repasses a OSC, se nao houver a

devolueao de que tratam as alineas "a" e "b" deste inciso, no prazo determinado.

8.8.10.As sane6es previstas no Capitulo Vll -Da responsabilidade e das Sanc6es -do Decreto Municipal n°
19.138/2017,  poderao ser aplicadas independentemente das providencias adotadas de acordo com o disposto no item 8.8 e
seus subitens.

8.9.A  OSC  devera  apresentar,  sem  prejuizo da  prestacao de  contas anual,  a  PRESTACAO  DE  CONTAS  FINAL,  ap6s o
termino  da  vigencia  da  parceria,  por  meto  do  Refatcho  Final  de  Execugao  do  Objeto  e  do  Relatorio  Final  de  Execueao
Financeira.

8.9 1 A analise da prestacao de contas final  Ira fomecer elementos para a emissao do parecer tecnico conclusivo
do  gestor e  para  a  manifestagao  conclusiva da  prestagao de contas final  de que trata  a  item  8.10,  que devefa verificar o
oumprii'nento do opjeto, o atingimento das metas e o alcance dos resultados previstos no plano de trabalho e considerara:

I.o  Relat6rie  Final  de  Execueao  do  Opeto,  elaborado  pela  OSC,  consolidando  as  informag6es  de  todo

periodo da parceria;
ll.o  Relat6rio  Final  de  Execu¢ao  Financeira,  elaborad

periodo da parceria;
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Ill.os relatorios de visita tecnica in loco;

lv.os resultados das pesquisas de satisfacao;
V.  os  relatorios  tecnicos  de  monitoramento  e  avaliaeao,  homologados  pela  comissao  de  monitoramento  e

avaliacao.

8.9.2.A OSC devefa apresentar o comprovante de devolueao de eventual saldo remanescente da parceria.

8.9.3.Na  hip6tese  da  analise  de  que trata  o  subitem  8.9.1  concluir que  houve descumprimento  de  metas  e
resultados  estabelecidos  no  plano  de trabalho  ou  se  houver evidencia  de  existencia  de  ate  irregular,  o  gestor da  parceria,
antes  da  emissao  do  parecer  tecnico  c6nclusivo,  sqjicitara  ao  setor  competente  da  Secretaria  gestora  o  parecer  da
execucao  financeira  referente  aos  incisos  I  a  X  do  Art.  82  do  Decreto  Municipal  n°   19.138/2017,  e,  se  necessario,  a
apresenta?ao dos documentos que se encontram sob sua guarda, que sera emitido em ate 10 (dez) dias.

8.9.4.A OSC devefa apresentar:
I.o  Relat6rio  Final  de  Execugao do  Objeto,  no prazo de ate  30  (trinta) dias,  contado do termino da vigencia

da parceria, prorrogavel por at615 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitagao pfevia da OSC;
ll.o Relatorio  Final de  Execugao  Financeira,  no prazo de ate 30 (trinta) dias,  contado do t6rmino da vigencia

da parceria, prorrogavel por ate 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitaeao pfevia da OSC;
Ill.os  documentos  de  que  tratam  as  alineas  "d"  a  "n"  do  inciso  I  do  §  2°  do  Art.  87  do  Decreto  Municipal  n°

19.138/2017,  no  prazo  de  ate  30  (trinta)  dias,  contado  do termino da vigencia  da  parceria,  prorrogavel  por ate  15  (quinze)

dias, mediante justificativa e solicita?ao pfevia da OSC, acrescido de:
a)  publicagao  do  balaneo  patrimonial  dos  exercicios  anterior  e  corrente,  caso  do  t6rmino  da  vigencia  do

ajuste;

acompanhada dos respectivos extratos da conta corrente e da aplicacao financeira;
c)  informaeao e comprovagao da  destinaeao de  eventuais  bens  remanescentes  adquiridos,  produlzidos ou

transformados com recursos recebidos a conta do termo de colaboracao/fomento, quando do termino da vigencia do ajuste.

8.9.5.Quando o final  da vigencia da  parceria  nao coincidir com  o encerramento do ano civil,  a  OSC devera

apresentar os documentos de que trata o inciso I do § 2° do art. 87 doDecreto Municipal n°  19.138/2017,  no prazo de ate 30

(trinta) dias, contado do termino da vigencia do instrumento,

8.9.6.Os documentos originais relativos a execueao da parceria deverao ser mantidos arquivados pela OSC
durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia dtil subsequente ao da apresentaeao da presta?ao de contas final.

8.9.7.  A Administracao  Ptlblica  Municipal  devera  analisar a  prestaeao  de contas  final,  no  prazo  de  ate  150

(cento e cinquenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligencia por ela determinada.

8.9.7.10  prazo  para  apreciar  a  prestacao  de  contas  final  podera  ser  prorrogado  por  ate  30  (trinta)  dias,
desde que devidamente justificado.

8.9.7.2.0  transcurso  do  prazo  definido  no  caput,  e  de  sua  eventual  prorroga?ao,  nos termos  do  §  10,  sem

que as contas tenham sido apreciadas:
i.nao impede que a OSC participe de outros chamamentos ptlblicos e celebre novas parcerias;
ll.nao  significa  impossibilidade  de sua  aprecia?ao em  data  posterior ou vedagao  a que se  adotem  medidas

saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres pdblicos.

8.9.8.Se  o transcurso  do  prazo definido  no  caput deste  artigo,  e de  sua  eventual  prorrogacao,  se  der  por
culpa exclusiva da Administraeao Ptlblica Municipal, sem que se constate dolo da OSC ou de seus prepostos,  nao incidirao

juros  de  mora  sobre  debitos  eventualmente  apurados,  no  periodo  entre  o  final  do  prazo  e  a  data  em  que  foi  emi!ida  a
manifestacao conclusiva  pela  Administraeao  Ptlblica  Municipal,  sem  prejuizo da  atualizaeao  monetaria  pelo  lpcA -lndice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo.

b)  concilia?ao  bancaria  do  dltimo  mss  de  vigencia  do  ajuste  da  conta  corrente  especifica  da  parceria,

8.9.9.Os d6bitos a  serem  restituidos  pela  OSC  serao  apurados  mediante atualizagao  monetaria  pelo
acrescido de juros calculados da seguinte forma:

I.nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus prepostos, os juros serao calculados a partir
datas de liberagao dos recursos, sem subtragao de eventual  periodo de in6rcia da
ao prazo de que trata o § 3° do art. 93 do Decreto Municipal n° 19.138/2017; e
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ll.nos  demais  casos,   os  juros  serao  calculados  a  partir  do  decurso  do  prazo  estabelecido  no  ato  de
notifica?ao da OSC ou de seus prepostos para restituicao dos valores ocorrida no curso da execugao da parceria.

8.9.9.1.Sobre  os  debitos  serao  feitas  as  correc6es  dos  valores  conforme  legislacao  aplicavel  aos  d6bitos

para com a Fazenda Municipal  (Divisao de Divida Ativa).

8.10.0  gestor da  parceria  emitira  QLarecer tecnico de  analise  da  prestacao  de  contas  final_,  que  subsidiafa  a  manifestagao
conclusiva do secretario municipal sobre a aprova?ao ou nao das contas.

8.11.A prestagao de contas final  sera  avanada pelo geb§tor da  parceria que emitira parecer,  na forma do art.  95  do Decreto
Municipal  n°  19.138/2017,  pela:

I.regularidade,  quando  expressar,  de  forma  clara  e  objetiva,  o  cumprimento  do  objeto,  o  atingimento  das

metas e o alcance dos resultados da parceria;
ll.regularidade  com  ressalva,  quando  evidenciar  impropriedade  ou  qualquer  outra  falta  de  natureza  formal

que nao resulte em dano ao efario;
Ill.irregularidade, quando comprovada qualquer das seguintes circunstancias:
a) omissao no clever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidas no plano de trabalho;
c) dano ao erario decorrente de ate de gestao ilegitimo ou antiecon6mico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pdblicos.

8.11.1.Sempre que cumpridos o objeto e as  metas estabelecidas e  alcaneados os  resLiltados da  parceria e,
desde que nao haja comprovado dano ao erario,  a prestaeao de contas final devera ser julgada regular com ressalvas pela
Administragao Ptlblica Municipal,  ainda que a OSC tenha incorrido em falha formal.

8.12.A manifesta?ao conclusiva quanto a aprovagao, aprovaeao com ressalvas ou reprovaeao da presta?ao de contas final
sera de responsabilidade do Secretario em conjunto com o ordenador de despesas (Chefe do Executivo Municipal), levando
em  consideracao os  pareceres  de que trata  o  artigo  96 doDecreto  Municipal  n°  19.138/2017e  os  relat6rios de que  cuida  o
artigo 90 do mesmo Decreto, devendo concluir,  alternativamente, pela:

I.aprovaeao da presta?ao de contas;
ll.aprovaeao da prestagao de contas com ressalvas; ou
Ill.rejeigao da prestagao de contas com  a imediata determinagao das providencias administrativas e judiciais

cabiveis para devolu?ao dos valores aos cofres ptlblicos.

8.12.1.A hip6tese do inciso 11 do item 8.12 ocorrefa quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas, forem

constatadas impropriedades ou falta de natureza formal que nao resulte em dano ao efario, sendo notificada a OSC para a
adogao das medidas necessarias a prevenir a reincidencia.

8.12.2.A  hip6tese do  inciso  Ill  do  item  8.12  ocorrefa  quando  comprovado dano  ao erario,  em  qualquer das
hip6teses tratadas nas alineas "a" a "d" do inciso Ill do item 8.11.

8.12.3.Na hip6tese do  inciso  Ill  do  item  8.12,  o  Secretario Municipal,  sob pena de  responsabilidade solidaria,

devera adotar as providencias para apuraeao dos fatos,  identificaeao dos responsaveis, quantificaeao do dano e obteneao
do ressarcimento,  nos termos da legislaeao vigente.

8.13.A  manifestagao   conclusiva  e   a   decisao   sobre   a   prestaeao   de   contas  final,   nas   hip6teses   do   item   8.12,   sera
encaminhada para ciencia da OSC.

8.13.1.A OSC notificada da decisao de que trata o caput,  podera:
I.apresentar pedido de reconsideraQao, no prazo de ate 15 (quinze) dias, ao secretario municipal; ou
ll.sanar a  irregularidade  ou  a  ressalva ou  cumprir a obrigacao,  no  prazo  de  ate 45  (quarenta e cinco)  dias,

prorrogavel,  no maximo,  por igual  periodo.

8.14.Exaurido o procedimento previsto no item anterior, o secretario municipal devera:
I.registrar em plataforma eletr6nica as impropriedades que deram causa a rejei?ao; e
ll.no caso de rejeieao da presta?ao de contas final, notificar a
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a)  devolva  os  recursos  financeiros  relacionados  com  a  irregularidade  ou  inexecucao  do  objeto  a  que  deu
causa ou com relacao a omissao na apresentacao da presta¢ao de contas; ou

b)  solicite  o  ressarcimento  ao erario  por meio  de  a?6es  compensat6rias  de  interesse  ptiblico,  mediante  a
apresenta?ao de novo plano de trabalho,  nos termos do § 20 do art. 72 da Lei Federal n° 13.019/2014 e alterae6es.

8.14.1.Compete exclusivamente  ao  secretario  municipal  autorizar o  ressarcimento de que trata  a  alinea "b..

do inciso 11 do item 8.14, devendo este, se pronunciar sobre a solicitagao,  no prazo de ate 30 (trinta) dias.

8.14.2.Os demais parametros para concessao do ressarcimento de que trata a alinea "b" do inciso 11 do item

8.14,  serao definidos'observando-se  os  objetivos  da  pglitica,  do  plano,  do  programa  ou  da  acao em  que a  parceria esteja
inserida.

8.15.Na hip6tese do  inciso  11 do  item  8,14,  o  nao ressarcimento ao efario ensejara a  inscri?ao do debito na  Divida Ativa do
Municipio.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAC6ES

9.1.0 Secretario Municipal podera autorizar ou  propor a alteracao do termo de colaboracao ou,  ainda,  do plano de trabalho,

ap6s,  respectivamente,  solicitaeao fundamentada da  OSCou  a sua anuencia,  desde que nao haja alteracao de seu objeto,
da seguinte forma:

I.por termo aditivo a parceria para:

a) ampliagao ou redugao do valor global;

b) prorrogagao da vigencia;

c) alteracao da destina?ao dos bens remanescentes; ou

lI.por cerfidao de apostilamento,  nas demais hip6teses de altera?ao, tais como:

a) ajustes da execucao do objeto da parceria no plano de trabalho; ou

b) remanejamento de recursos sem a altera?ao do valor global.

9.1.1.Sem  prejuizo  das  alterag6es  previstas  no  item  9.1,  a  parceria  devera  ser  alterada  por  certidao  de

apostilamento,  independentemente de anuencia da OSC, para:
I.prorrogagao da vigencia, antes de seu termino,  quando a Administragao Ptlblica tiver dado causa  ao atraso

na libera9ao de recursos financeiros, ficando a prorroga?ao limitada ao exato periodo do atraso verificado; ou
I I.indicacao dos creditos ongamentarios de exercicios futuros.

I I I.por interesse ptlblico devidamente justificado.

9.1.2.A prorroga9ao de vigencia de oficio,  de que trata o inciso  I  do subitem 9.1.1, tern por objetivo, o ajuste

do prazo de execu?ao das ac6es,  a tim  de nao causar prejuizo  na conclusao do objeto,  nao resultando,  neste caso,  novo
aporte de recursos financeiros.

9.1.3.Os remanejamentos deverao sempre ocorrer dentro de cada categoria econ6mica da despesa corrente
ou de capital,

9.1.4.0 gestor da  parceria tera o prazo de  ate  10  (dez) dias,  contado a partir do recebimento da solicitagao

da   OSC,   para   se   manifestar   formalmente,   nao   autorizando   ou   autorizando   total   ou   parcialmente   a   alteragao   dos
instrumentos juridicos ou do plano de trabalho da parceria.

9.1.5.Quando  a  alteraeao for  proposta  pelo  gestor  da  parceria,  a  OSC  tera  o  prazo  de  ate  10  (dez)  dias,

contado a partir do recebimento da solicitaeao,  para se manifestar sobre a sua anuencia.

9.1.6.No caso  de termino da execu?ao  da  parceria  antes da  manifesta?ao  sobre  a  solicita?ao  de  alteragao

da destinagao dos  bens remanescentes,  a cust6dia dos  bens  permanecera sob
do pedido.
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9.1.7.Nao serao aceitas, nas prestag6es de contas, despesas oriundas de remanejamentos efetuados sem a
observancia do procedimento deste artigo.

9.1.8.Os  pedidos  de  alteragao  de  vigencia  deverao  ser  apresentados  com  no  minimo  60  (sessenta)  dias

antes do seu termino.

9.2.As altera?6es de que trata o inciso I do item 9.1, deverao ser precedidas de justificativa da OSC,  manifestaeao do gestor
e aprovacao do Secretario Municipal ou de justificativa deste, se a proposta advier da Administraeao Ptlblica.

1,

9.2.1.Os termos aditivos serao precedidos de parecer da  Procuradoria Geral  do  Municipio e  autorizagao do

Secrefario Municipal.

CLAUSULA DECIMA -DAS RESPONSABILIZAC6ESE DASSANC6ES

10.1.Quando a execueao da parceria estiver em  desacordo com o plano de trabalho, com  as  normas do  Decreto  Municipal
n°  19.138/2017  e com  as  normas da  Lei  Federal  n°  13.019/2014  e  alterac6es,  e da  legislagao especifica,  a Administracao
Ptlblica Municipal podera aplicar a OSC as seguintes sang6es:

I.adverfencia;

ll.suspensao tempofaria da participaeao em chamamento pdblico e  impedimento de celebragao de parceria

ou contrato com 6rgaos e entidades da Administracao Ptlblica Municipal,  por prazo nao superior a dois.anos; ou
Ill.declaraeao de  inidoneidade para  participar de chamamento  ptlblico ou  celebrar parceria ou  contrato com

6rgaos e entidades de todas as esferas de governo.

10.1.1.Assegura-se ao interessado o Oferecimento de defesa antes da aplicagao da sancao.

10.1.2.A  sangao  de  advertencia  tern  carater  educativo  e  preventivo  e  sera  aplicada  quando  verificadas
irregularidades que nao justifiquem a aplica?ao de penalidade mais severa.

10.1.3.A  san?ao  de  suspensao  temporaria  devera  ser aplicada  nos  casos  em  que  for verificada  fraude  na
celebra?ao, na execucao ou  na  prestagao de contas da parceria,  quando nao se justificar a imposieao de penalidade mais
severa,   considerando   a   natureza  e  a  gravidade  da   infra?ao,   as   peculiaridades   do  caso  concreto,   as  circunstancias
agravantes ou atenuantes e os danos.

10.1.4.A sanQao de advertencia 6 de competencia do gestor da parceria.

10,1.5.As san?6es de suspensao tempofaria e de declaraeao de inidoneidade sao de competencia exclusiva
do Secrefario Municipal.

10.1.6.A  aplicaeao  das  penalidades  previstas  neste  item  podera  ser  cumulativa  a  outras  medidas  civis,

penais e administrativas cabiveis.

10.2.Compete ao Chefe do Poder Executivo decidir sobre recurso administrativo interposto em face de decisao de aplica?ao
das  penalidades  de  que trata  essa  Clausula,  salvo  nos  casos  de  aplicaeao  de  advertencia  quando o  recurso  devefa  ser

julgado pelo secretario municipal.

10.3.  0 procedimento a ser observado para a aplicagao de saneao administrativa e o estabelecido no artigo  103 e seguintes

do Decreto Municipal  n°  19.138/2017.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DOSBENSREMANESCENTES

11.1.Para  os  fins  deste  ajuste,  consideram-se  bens  remanescentes  os  de  natureza  permanente  adquiridos  com  recurs^os
financeiros envolvidos na parceria, necessarios a consecucao do objeto, mas que
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11.2.Para  os  fins  deste  ajuste,  equiparam-se  a  bens  remanescentes  os  bens  e  equipamentos  eventualmente  adquiridos,

produzidos, transformados ou construidos com os recursos aplicados em razao deste Termo de Colabora?ao.

11.3.Os  bens  remanescentes  serao  de  propriedade da  OSC  egravados com  clausula de  inalienabilidade,  devendo  a  OSC

formalizar promessa de transfetencia da propriedade a administraeao ptlblica, na hip6tese de sua extin¢ao.

11.4.Os bens remanescentes adquiridos com  recursos transferidos poderao,  a criterio do administrador ptlblico,  ser doados

a  outra  OSC  que  se  proponha  a  fim  igual  ou  semelhanteao  da  Organizaeao  donataria,  quando,  ap6s  a  consecugao  do
objeto, nao forem necessarios para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

`,

11.5.Os  bens  doados  ficarao  gravados  com  clausula  de  inalienabilidade  e  deverao,  exclusivamente,  ser  utilizados  para

continuidade da execu?ao de objeto  igual ou  semelhante ao  previsto  neste Termo de  Colabora?ao, sob pena de  reversao
em favor da Administra?ao Pdblica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA CONCLUSAO, DENUNCIA E RESCISAO

12.1.   Este  instrumento  de  parceria  podera  ser  rescindido  por  infraeao  legal  ou  descumprimento  de  suas  clausulas  e

condie6es execut6rias,  bern como  por dentlncia  precedida  de  NOTIFICACAO  no  prazo  minimo de  60  (sessenta)  dias,  por

desinteresse unilateral ou consensual,  respondendo cada Participe, em qualquer hip6tese,  pelas obrigag6es assumidas ate

a data do efetivo desfazimento,  nos termos do inciso Xvl do art. 42 da Lei Federal n° 13.019/2014.

12.1.1. Quando da dentlncia,  rescisao ou extin?ao deste lnstrumento, cabera a OSC apresentar ao MUNIcipIO no

prazo  de  10  (dez)  dias,  documentagao  comprobat6ria  do  cumprimento  das  obrigag6es  assumidas  ate  aquela  data,  bern
como devolugao dos  saldos financeiros  remanescentes devidamente corrigidos,  inclusive  dos  provenientes das aplicae6es

financeiras;

12.2.Nas hip6teses de  inexecucao  por culpa exclusiva da OSC,  a Administraeao  Ptlblica  Municipal  podera,  exclusivamente

para assegurar o atendimento de servieos essenciais a populagao, por ate pr6prio e independente de autorizaeao judicial, a
fim de realizar ou manter a execucao das metas e atividades pactuadas:

I  - retomar os bens ptlblicos em poder da OSC parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que

concedeu direitos de uso de tais bens;
11  -assumir a  responsabilidade  pela execu?ao  de forma direta  ou  indireta do  restante  do objeto  previsto  no

plano de trabalho, no caso de paralisa?ao, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestacao de
contas o que foi executado pela OSC ate o momento em que a administraeao assumiu essas responsabilidades.

12.2.1.No  caso  da  transfer6ncia  da  responsabilidade  pela  execu9ao  do  restante  do  objeto  da  parceria,  a

Administragao   Ptlblica   Municipal   devera  convocar  OSC  participante  do  chamamento  ptlblico,   se  realizado,   desde  que

atendida a ordem de classificacao e mantidas as mesmas condi?6es do instrumento anterior.

12.2.2.Na  impossibilidade  just.ificada  da  convoca?ao  de  que  trata  o  subitem   12.2.1   ou   na  ausencia  de

interesse  das  OSCs  convocadas,   a  Administra?ao   Ptlblica  Municipal  assumira  diretamente  a  execu?ao  do  objeto  ou

realizafa novo cnamamento pdblico.

12.3.Quando   da   conclusao,   dendncia   ou   rescisao   da   parceria,   os   saldos   financeiros   remanescentes,   inclusive   os

provenientes  das  receitas obtidas das  aplicae6es financeiras  realizadas,  serao  devolvidos  ao Tesouro  Municipal,  no  prazo
improrrogavel  de 30  (trinta)  dias,  nos termos do que disp6e o  artigo 94  deste  Decreto  Municipal  n°  19.138/2017,  sob  pena

de imediata instauraeao de tomada de contas especial.

12.3.1.Na devolu?ao de que trata o caput deste  artigo e observada a vinculaeao legal  dos  recursos,  dev

I -estornada a despesa ongamenfaria, quando se tratar de devolu?ao de recursos do pfoprio exercicio: ou
.     _   .      _    .ri

recursos de exercicios anterio1] -registrada a receita ongamentaria, quando se tratar de
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

13.1.  0  extrato  desteTermo  de  Colaboragao  devera  ser  publicado  no  sitio  e  na  imprensa  oficial  do  Municipio,  no  prazo

maximo de 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, pela Secretaria Municipal de Administragao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DASCONDICOESGERAIS

14.1.Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condie6es:
I.as comunicac6es relativas a este termo de colaboraeao serao remetidas por correspondencia, e-mail ou fax

e serao consideradas regularmente efetuadas quando ¢¥omprovado o recebimento;
11.  as  mensagens e documentos,  resultantes da transmissao via fax,  nao poderao se constituir em  pecas de

processo, e os respectivos originais deverao ser encaminhados no prazo de cinco dias;
Ill.as reuni6es entre os representantes credenciados pelos participes,  bern como quaisquer ocorrencias que

possam   ter   implicac6es   neste   termo   de   colabora?ao,   serao   aceitas   somente   se   registradas   em   ata   ou   relatorios
circunstanciados, devidamente assinados;

lv.eventuais  solicitag6es  verbais,  por email,  telefone  ou  outros  meios  acerca  de  levantamentos  de  dados

formulados  pela  Secretaria gestora,  deverao ter a pronta apresentaeao em  prazo razoavel  a ser estipulado,  o que  restara
documentado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTAO DA PARCERIA

15.1.  Em  consonancia com o disposto na alinea "g" do artigo  35,  da Lei  Federal  n°  13.019/2014, fica designado como gestor

da parceria o(a) Sr(a)Edson Neves TeITa Jtlnior,  CPF/MF:  304.461.458-90,  Diretor da Protecao Social Especial.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1.Sera   competente   para   dirimir  as   controversias   decorrentes   deste  termo  de  colaboraeao,   que   nao   possam   ser

resolvidas  pela  via  administrativa,  o  foro  do  Juizo  de  Ara?atuba  -  Comarca  deAra?atuba  do  Estado  de  Sao  Paulo,  com

rentlncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

16.2  -  E,  por  assim  estarem  plenamente  de  acordo,  os  participes  obrigam-se  ao  total  e  irrenunciavel  cumprimento  dos

termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em  2  (duas) vias de igual teor e forma, que vao

assinadas pelos participes, para que produza seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Araeatuba, 24 de janeiro de 2019.
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO -TERMO DE COLABORACAO

6RGAO POBLICO:  MUNIciplo DE ARACATUBA

ORGANIZACAO DA S06lEDADE CIVIL PARCEIRA:  LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

TERMO DE COLABORACAO N° 008/2019

0BJETO:ATENDIMENTOAPROTECAO.lNTEGRALDOSIDOSOS.

Pelo presente TERMO, n6s, abaixo identificados:

1.               Estamos cIENTEs de que:

a)               o  ajuste  acima  referido estara  sujeito  a  analise e julgamento  pelo Tribunal  de  contas do  Estado de  sao  paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletr6nico;

b)               poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo c6pias das manifestac6es de interesse,  Despachos e
Decis6es,  mediante  regular  cadastramento  no  Sistema  de  Processo  Eletr6nico,  conforme  dados  abaixo  indicados,  em

consonancia com o estabelecido na Resolueao n° 01/2011  do TCESP;

c)               alem   de  disponiveis   no   processo  eletr6nico,   todos  os   Despachos  e   Decis6es  que   vierem   a   ser  tornados,
relativamente  ao  aludido  processo,  serao  publicados  no  Diario  Oficial  do  Estado,  Cademo  do  Poder  Legislativo,  parte  do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo,  em  conformidade  com  o  artigo  90  da  Lei  Complementar  n°  709,  de  14  de

janeiro  de  1993,  iniciando-se,  a  partir  de  entao,  a  contagem  dos  prazos  processuais,  conforme  regras  do  C`6digo  de
Processo Civil;

d)               Qualquer alteraeao de endereap -residencial ou elettonico -ou telefones de contato devera ser comunicada pelo
interessado,  peticionando no processo.

2.                Damo-nos por NOTIFICADOs para:

a)               O acompanhamento dos atos do processo ate seu julgamento final e consequente publicaeao;

b)               Se for o  caso  e de  nosso  interesse,  nos  prazos  e  nas formas  legais  e  regimentals,  exercer o  direito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.

Aracatuba,  24 de janeiro de 2019.

GESTOR DO 6RGAO PUBLICO PARCE!Eg:

Nome: DILADOR BORGES DAMASCENO
Cargo:  Prefeito Municipal

CPF:  111.389.126-20 /;' RG:  9.758.697-3
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Pelo 6RGAO PUBLLCO PARCEIRO:
Nome:  MARIA CRISTINA DOMINGUES

Cargo:  Secretaria Munieipal de Assistencia Social
CPF:  089.658.068-79 RG:  21.792.011-1

Data de Nascimento: 23/03/1967
Enderego residencial complete: Rua Severino Cosmo
E-mail  institucional:  acaosocial@aracatul

E-mail pessoal: coofew@hotmail.com
Telefone(s):  (18) 3636-1260 -3608-6124

Assinatura:

Pela ENTIDADE PARCEIRA:  LAR DA

Nome: JOSE DONIZETE MARQUES
Cargo:  Presidente
CPF:  958,485.508-5
Data de Nascimento

cordia I, Aracatuba-SP
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CADASTRO DO RESPONSAVEL

6RGAO OU ENTIDADE:

Nome: DILADOR BORGES DAMASCENO

Cargo, Prefeito Municipal

CPF: 111.389.126-20

RG: 9.758.697-3

FeNasc|mento            _ul 07/02/1954

Endereap residencial : Rua Aquidaban, 211  -Vila Mendonca, Aragatuba-SP

E-mail  institucional: dilador@aracatuba.sp.gov.br

E-mail  pessoal: dilador@gmail.com

Telefone Residencial: 3621-8886

Telefone Comercial: 3607-6500

Telefone Celular 98125-7962

Feriododegestao__H2017 a 2020

* Todos os campos sao de preenchimento obrigatdrio.
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