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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretarla de Desenvolvimento Social 
Gabinete do Secretario 

PROCESSO No 499/2016 

TERMO DE FOMENTO 

TERMO DE FOMENTO QUE ENTIRE SI CELEBRAM 
0 ESTADO DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
A "CASA SANTA MARIA " - MUNICPIO SAO 
MANUEL, OBJETIVANDO A ExEcucAo DO 
PROJETO " CARROSSEL" COM RECURSOS DO 
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANA E 
DO ADOLESCENTE. 

o Estado de São Paulo, por sue Secretaria de Desenvolvirnento Social, corn 
sede na Rua Bela Cintra, n.° 1032, Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, inscrita no 
CNPJ/MF sob n.° 69.122.893/000144, representada nests ato, par seu titular, 
ANTONIO FLORIANO PEREIRA PESARO, portador da cedula de identidade RG 
n.° 19.673.731-X e inscrito no CPF/MF sob n.° 113.045.788-52, devidamente 
autorizado na forma do [ato qua autoriza a celebraçao], publicado na edicao de 

/ / 2016 do Diáiio Oftcial do Estado, doravante ESTADO, e a "Case 
Santa Maria", corn sede a Rua Carlos Rafael, no 205 , Bairro: Jardirn Santa 
Monica, Municlpio: São Manuel! SR CEP: 18650-000, inscrita no CNPJ!MF sob 
n.° 03.775.328/0001-78, representada neste ato, par seu Presidente - SERGIO 
ROBERTO NICOLETTI, portador da Cedula de Identidade RG n.° 7.913.410-5 e 
inscrito no CPF/MF sob n.° 515.047.588-20, doravante OSC, corn fundarnento 
no qua dispoem a Lei Federal n.° 13.019, de 31 de julho de 2014, e a Decreto 
Estadual n.°61.981, de 20 de rnaio de 2016, e sues alteracOes, resolvern flrmar 
o presenle Term0t1e Fomento, que será regido pelas clausulas e condicoes que 
seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo de Fornento, decorrente de charnarnento pUblico CONDECA 
2015, tern por objeto a execução do Projeto "Carrossel ", corn emprego de 
recursos captados pelo Fundo Estadual dos Direitos da Crianca e do 
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Adolescente, consoante a piano de trabaiho, parte integrante indissociávei deste 
ajuste (Anexo I). 

PARAGRAFO UNICO - 0 piano de trabaiho podera ser revisto para afteracão 
de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente 
e após proposta previamente justiflcada pela OSC e acoihida em parecer técnico 
favorével do orgão competente, ratificado pelo titular da Secretarial, vedada 
alteracão do objeto. 

CLAUSULIA SEGUNDA - DAS RESPOPISABILIDADES E 0BRIGAcOEs 

São responsabilidades e obrigaçOes, além de outros compromissos assumidos 
por melo deste termo e respectivo piano de trabaiho, os previstos na Lei Federal 
fl. 0  13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Estadual n.° 61.981, de 20 de 
maio de 2016, e legisiaçao e reguiamentação aplicáveis a espécie: 

-00 ESTADO: 

(a) Elaborar e conduzir a execuçao da political pUblica; 
(b) Emanar diretrizes sabre a political pOblica a ser executada par meio do 

presente termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem 
observados pela OSC; 

(c) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, 
devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta 
aplicação dos recursos repassados; 

(d) Prestar apoio necessârio e indispensáveI a osc para qua seja alcanqado 
o objeto da parceria em toda sua extensao e no tempo devido; 

(e) Repassar a osc os recursos financeiros previstos para a execução do 
objeto da parceria, de acordo corn o cronograrna de desembalso previsto, 
qua guardará consonância corn as metas, fases ou etapas de execucão 
do objeto; 

(1) 	Maniter, em seu sItio eietrônico, a relaçäo das parcerias celebradas e dos 
respectivos pianos de trabaiho, ate iso (cento e oitenta) dias apOs 0 
respectivo encerramento; 

(g) Publicar, no Diana Oficial do Estado, extrato deste terrno e de seus 
aditivos, contendo, pelo menos, o nome do gestor da parceria e do 
signatário representante da OSC; 

(h) instituir Comissao de Monitorarnento e Avaiiacao (CMA), par ato da 
autonidade competente, a ser publicado no Diârio Oficial do Estado; 

(i) emitir relatorio tecnico de monitoramento de avaliaçao da parceira; 
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U) 	anailsar os relatôrios gerenciais financeiros e de resultados; 
(k) analisar as prestaçOes de contas encaminhadas pale OSC de acordo corn 

a legislaçao e regulamentaçâo aplicáveis; 
(I) 	disponibilizar na integra, em seu site eletronico, 0 teor deste termo e de 

seus aditivos, bern como de todos os relatorios gerencials de resultados 
e da CMA, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de suas 
assinaturas; 

(m) viabiiizar o acompanhamento pale internet dos processos de liberacao de 
recursos; 

(n) na hipotese de inexecução exclusive por culpa da OSC, 0 ESTADO 
poderá, exciusivamente pare assegurar o ateridimento de servicos 
essenciais a populacäo, por ato proprio independentemente de 
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execuçáo des metes ou 
atividades pactuadas, retomar os bens publicos em poder da OSC, 
qualquer qua tenha sido a modalidade ou titulo qua concedeu direitos de 
uso de tais bens e/ou, assumir a responsabilidade pale execucâo do 
restante do objeto previsto no piano de trabaiho, no caso de paralisacao, 
de modo a eviler sua descontinuidade, devendo ser considerado na 
prestaçao de contas o que foi executado pale osc ate o mornento em 
qua o ESTADO assumiu essa responsabilidade; 

(o) divulgar peia Internet os rneios pare apresentacAo de denUncia sobre a 
aplicaçao irregular dos recursos transferidos. 

ll - DAOSC: 

(a) 	apresentar relatôrios de execucâo do objeto e de execuçao financeira, 
elaborados eietronicarnente por rneio de formulários prOprios constantes 
do sltio eletrônico do ESTADO e contendo: 
1. cornparativo entre as metes propostas e os resultados alcancados, 

acornpanhado de justificativas pare todos Os resuitados não 
alcançados e propostas de acâo pare superaçao dos problernas 
enfrentados; 

2. demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execucào, 
em regime de caixa e em regime de competencia; e 

3. comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. 
(I,) prestar contas, eletronicamente, por meio de formulârios prOprios 

constantes do sitio eietrônico do ESTADO, da totalidade des operacOes 
patrimoniais e resultados da parceria, de acordo com a legislacáo e 
regularnentação aplicáveis; 

(c) 	executar o piano de trabaiho - isoladamente ou por meio de atuaçào em 
rede, na forma do artigo 35-A, da Lei Federal n.° 13.019, de 31 de julho 
de 2014 - bern como aplicar os recursos pQbiicos e gerir os bens pUblicos 
com observância aos principios da legalidade, da legitirnidade, da 
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impessoatidade, da moralidade, da pubticidade, da economicidade, da 
eflciencia e da eflcácia; 

(d) zelar pela boa qualidade das acOes e serviços prestados, buscando 
alcançar as resultados pactuados de forma otimizada; 

(e) observer, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as 
orientaçOes emanadas do ESTADO; 

(0 	responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relacionados a execução do objeto, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária do ESTADO a inadimplencia da 
OSC, em relação ao referido pagamento, as onus incidentes sobre 
objeto da parceria OU Os danos decorrentes de restrição a sua execução; 

(g) divulgar, no seu sItio eletronico e em locals visiveis de suas sedes sociais 
e dos estabelecimentos em que exerça suas açOes, na forma e prazos 
definidos pelo ESTADO, todas as parcerias celebradas corn esse ültirno, 
observando-se as informaçOes minimas exigidas e eventuals restriçOes 
de segurança que impeçam a sua divulgação, na forma da lei; 

(h) Indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da 
CMA, no prazo de 12 (doze) meses contados da data de assinatura deste 
instrumento; 

(1) 	manter e movimentar os recursos financeiros repassados pare a 
execução do objeto da parceria em uma ünica e exciusiva conta bancária, 
aberta junto ao Banco do Brasil, observado o disposto no artigo 51 da Lei 
federal no 13.019, de 2014; 

(j) manter registros, arquivos e controles contábeis especificos para as 
dispéndios relativos ao objeto da parceria; 

(k) assegurar qua toda divulgaçao das açOes objeto da parceria seja 
realizada cam a consentimento previo e format do ESTADO, bern como 
conforme as orientacOes e diretrizes acerca da identidade visual do 
Governo do Estado de São Paulo; 

(I) 	utitizar as bens, materials e servicos custeados corn recursos pUbticos 
vinculados a parceria em conformidade corn o objeto pactuado; 

(m) permitir e facilitar 0 acesso de agentes do ESTADO, membros dos 
conselhos gestores da politica pUblica, quando houver, da CMA e demais 
Orgaos de fiscalizaçao internal e externa a todos as documentos relativos 
A execuçao do objeto da parceria, prestando-Ihes todas e quaisquer 
informaçOes solicitadas, bern coma aos locals de execucão do objeto; 

(n) responsabilizar-se pale legalidade e regularidade das despesas 
reatizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que responderé 
diretamente perante o ESTADO e demais órgaos incumbidos da 
fiscatizacao nos casos de descumprimento; 

() 	Responsabilizar-se, exctusivamente, pelo gerenciamento administrativo e 
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as 
despesas de custelo, de investirnento e de pessoal. 
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CLAUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA 

o gestor fará a interlocuçao tecnica corn a OSC; bern corno 0 acompanharnento 
e a fiscalizacaq da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu 
adequado curnprimento e rnanter o ESTADO informado sobre o andarnento das 
atividades, competindo-Ihe em especial: 

(a) acompahar e fiscalizar a execucão do objeto da parceria; 
(b) informar, ao seu superior hierarquico a existencia de fatos qua 

cornprornetarn ou possam comprorneter as atividades ou rnetas da 
parceria e de indicios de irregularidades na gestão dos recursos, bern 
corno as providencias adotadas ou qua serão adotadas para sanar os 
problemas detectados; 

(c) ernitir parecer tecnico conclusivo de análise da prestaçâo de contas final, 
levando em consideracao o teor do reiatorio tecnico de rnonitoramento e 
avaliaçao; 

(d) disponibilizar ou assegurar a disponibilizaçao de rnateriais e 
equiparnentos tecnologicos necessarios as atividades de rnonitorarnento 
e avaiiaçao; 

(e) cornunicar ao administrador pUblico a inexecução por culpa exclusiva da 
OSC; 

(0 	acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e rnonitorar a 
execução do objeto da parceria nos aspectos adrninistrativo, técnico e 
financeiro, propondo as rnedidas de ajuste e melhoria segundo as metas 
pactuadas e os resultados observados, corn o assessorarnento que Ihe 
for necessário; 

(g) realizar atividades de rnonitorarnento, devendo estabelecer praticas de 
acornpanhamento e verificacäo no local das atividades desenvolvidas, 
mediante agenda de reuniOes e encontros corn os dirigentes da 05G, 
pare assegurar a adoçao das diretrizes constantes deste termo e do piano 
de trabaiho; 

(h) realizar a conferéncia e a checagern do curnprirnento das rnetas e suas 
respectivas fontes cornprobatorias, bern corno acornpanhar e avaliar a 
adequada irnplernentacào da poiltica pUblica, verificando a coerencia e 
veracidade das infomiaçOes apresentadas nos relatorios gerencials. 

§ 1.0 - Fica designado como gestor JOSE EDUARDO MALIIEIROS JUNIOR - 
Secretario Executivo - CONDECA. 
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§ 2.° -0 gestor da parceria podera ser alterado a qualquer tempo pelo ESTADO, 
por meio de simples apostilamento. 

§ 3 0  - Em caso de auséncia temporaria do gestor, o Secretario de 
DesenvoMmento Social ou quem ele indicar assumirá a gestâo ate o retorno 
daquele. 

§ 40 - Em caso de vacância da função de gestor, o Secretario de 
Desenvoivimento Social ou quem ele indicar assumira interinamente a gestâo da 
parceria, por meio de simples apostilamento ate a indicaçao de novo gestor. 

CLAUSULA QUARTA - DO MONITORAMEIITO E DA AVAL1AcAO DE 
RESULTADOS 

Os resuitados alcançados corn a execucão do objeto da parceria devern ser 
monitorados e avaliados sistematicamente por meio de relatorios técnicos 
emitidos por responsavei designado pelo Secretario de Desenvoivimento Social 
em ato proprio, na forma do artigo 59, da Lei Federal n.° 13.019, de 31 dejuiho 
de 2014. 

PARAGRAFO ONICO - A periodicidade e a quantidade dos relatorios técnicos 
previstos no caput desta ciausula serao estipuladas pela CMA. 

CLAUSULA QUINTA - DA COMISSAO DE MONITORAMENTO E AVALIAçAO 

Compete a CMA: 

(a) Homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentacâo de 
prestaçâo de contas pela OSC, o reiatOrio técnico de monitoramento e 
avaliacão de que trata o artigo 59, da Lei Federal n.° 13.019, de 31 de 
juiho de 2014; 

(b) avaliar os resultados alcançados na execuçAo do objeto da parceria, de 
acordo corn informaçOes constantes do reiatorio técnico de 
monitoramento e avaliaçäo, e fazer recomendaçaes para o atingimento 
dos objetivos perseguidos; 

(c) analisar a vinculaçao dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, 
bem como a razoabilidade desses gastos; 
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(d) solicitar, quando necessário, reunlOes extraordinârias e realizar visitas 
tecnicas na OSC e no local de realizacâo do objeto da parceria corn a 
finalidade de obter informacOes adicionais que auxiliem no 
desenvolvimento dos trabalhos; 

(e) solicitar aos dernais órgâos do ESTADO ou a osc esciarecirnentos que 
se fizerem necessários para subsidiar sua avaliaçao; 

(f) Emitir relatorio conclusivo sobre os resultados aicancados no periodo, 
contendo a nota da parceria, avaliação das justificativas apresentadas no 
relatório jecnico de monitoramento e avaliacão, recomendacOes, crlticas 
e sugestOes. 

CL4USULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

0 valor toai da presents parceria e de R$ 102.000,00 (Cento e dois mu 
reals), sendo R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) de responsabilidade do 
Estado, onerando: 

Fonte - 003.001.007 Fundo Estadual dos Direitos da Crianca edo Adolescente 
U.O. 35001, Administraçao Superior da Secretaria e da Sede U.G.O.350010, 
U.G.E. 350034, Fundo Estadual da Crianca edo Adolescents. 

PT.08.244.3500.1825.0000 - Revitalizacao da Rede Executora - Natureza de 
Despesa ND. 445042 (Despesa de Capital), no valor de R$ 21.315,53 (Vinte e 
urn mu, trezentos e quinze reais e cinquenta e trés centavos) em parcela Unica. 

PT.14.243.3519.4008.0000 - Controle Social CONDECA - Natureza da 
Despesa - ND. 335043 (Despesa Corrente), no valor de R$ 50.684,47 
(Cinquenta mu, seiscentos e oitenta e quatro reals e quarenta e sete centavos), 
em 2 (duas) parcelas. A 1 0  (primeira) pamela: R$ 28.546,44 (Vinte e oito mu, 
quinhentos e quarenta e seis reals e quarenta e quatro centavos) e a 2 0  

(segunda) parcela no valor de R$ 22.138,03 (Vinte e dois mu, cento e trinta e olto 
reals e trés centavos). 

E R$ 30.000,00 (Trinta mil reals) corno contrapartida. 

§ 1.0 - Os recursos financeiros, de que trata o caput desta cláusula, serào 
transferidos a OSC na forma do cronograrna de desembolso constante do piano 
de trabaiho, sendo que as parcelas subsequentes a prirneira apenas serão 
liberadas apOs aprovacão da prestaçâo de contas das parcelas precedentes. 
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- A contrapartida em bens econornicamente mensurâveis fica avaliada em R$ 
30.000,00 (trinta mil reals) e ficará gravada corn cláusuia de inalienabilidade no 
caso de bens rnoveis e irnoveis, pars continuidade da execucão do objeto, apes 
o término da vigência desta parceria. 

§ 2.0  - 1-lavendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor 
do repasse subsequente corresponderá ao valor previsto no cronograrna de 
desembolso subtraldo do referido saldo rernanescente, garantindo-se que, ac 
final de cada periodo de avaliaçào, seja disponibilizado o montante de recursos 
necessários a execuçäo do objeto da parceria. 

§ 3.0  - Nao serao computados como saldo remanescente Os vaiores referentes a 
comprornissos ja assumidos pela OSC para alcancar os objetivos da parceria, 
bern corno os recursos referentes as provisOes pars Iiquidacao de encargos. 

§ 4.0  - E vedada a reallzacão de despesas, a conta dos recursos destinados a 
parceria, pars finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo qua em caréter 
de urgencia. 

CLAUStJLA SETIMA - DA CESSAO E DA ADMIPHsTRAcA0 DOS BENS 
PUBLICOS 

Durante 0 periodo de vigencia desta parceria, poderao ser destinados a OSC 
bens pUbilcos necessários ao seu curnprimento, os quals poderao ser 
disponibilizados por rneio de disposicâo constante do piano de trabalho, de 
permissão de uso ou de instrumento equivalente em que se transfira a 
responsabilidade pelo seu uso e guards, na forma da lei. 

§ 1.° - Os bens adquiridos pela OSC corn recursos da parceria nao compOem o 
patrirnanio desta e deverao ser utilizados ern estrita conformidade corn o objeto 
pactuado. 

§ 2.0  - Extinto .0 ajuste por realizaçâo integral de seu objeto, os bens adquiridos 
corn recursos.da parceria poderao ser doados a propria OSG, de acordo corn o 
interesse pUbhco, mediante justificativa formal do Secretârio de DesenvoMrnento 
Social, atendidas as normas legais e regulamentares apiicáveis a espécie. 
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- Acontrapartda em bens e serviços economicarnente mensuráveis fica 
avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reels) e ficará gravada corn cláusula de 
inalienabilidade no caso de hens moveis e imOveis, pare continuidade da 
execuçâo do ob eto, apOs o termino cia vigéncia desta parceria. 

§ 2.11 - Havendolsaido rernanescente do repasse de recursos anteriores, o valor 
do repasse sutsequente correspondera ao valor previsto no cronograma de 
desembolso sutraido do referido saldo remanescente, garantindo-se que, ao 
final de cada prIodo de avaliacao, seja disponibilizado o montante de recursos 
necessârios a xecuçâo do objeto cia parceria. 

'3-* - Nâo sera computados corno saldo remanescente Os valores referentes a 
comprornissos $ assurnidos pale OSC pare aicancar os objetivos da parceria, 
bern como os rcursos referentes as provisOes para Hquidaçao de encargos. 

§ CO - E vedaca a reaiizaçao de despesas, a conta dos recursos destinados a 
parceria, pare finalidades cliversas ao objeto pactuado, mesmo qua em caráter 
de urgéncia. 

CLAUSULA SETIMA - DA CESSAO E DA ADMIPItsTRAçA0 DOS BENS 
PUBLICOS 

Durante ope odo de vigencia desta parceria, poderao ser destinados a osc 
hens pUblico necessàrios ao seu cumprimento, os quais poderão ser 
disponibilizad s por rneio de disposiçäo constante do piano de trabaiho, de 
permissão d uso ou de instrumento equivalente em qua se transfira a 
responsabilid de pelo seu uso e guarda, na forma da lei. 

§ 1.0 - Os be s adquiridos pela OSC corn recursos da parceria näo compOem o 
patrimOnio d ta e deveráo ser utilizados em estrita conformidade corn o objeto 
pactuado. 

§ 2.0  - Extint o ajuste por realizacao integral de seu objeto, as bens adquiridos 
corn recurs! cia parceria poderao ser doados a propria OSC, de acordo corn o 
interesse pU lico, mediante justificative formal do Secretário de Desenvolvimento 
Social, atend das as normas legais e regularnentares apiicáveis a especie. 
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CLAUSULA CITAVA - DA PRE5TAçA0 DE CONTAS 

A OSC elaborara  e apresentara ao ESTADO prestação de contas na forma 
discriminada oesta clausula, observando-se a Capitulo IV, da Lei Federal n.° 
13.019, de 31 de juiho de 2014, o artigo 8. 0, do Decreto Estadual fl. 0  61.981, de 
20 de malo dq 2016, e demais legisiaçao e regularnentacao aplicaveis. 

§ 1.0  - Os originals das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos *omprobatOrios de despesas deverao ser emitidos em nome da 
OSC, devidanente identificados corn o nUmero do Processo 49912016, e 
mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, a disposição dos Orgãos de 
controle interho e extemo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da 
aprovação do prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo 
Tribunal de Qontas do Estado, relativa ao exercicio da gestão, separando-se Os 
de origem pblica daqueles da propria OSC. 

§ 2.0  - A pre$tacão de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-go em 
plataforma eietrOnica a ser disponibilizada no portal de parcerias do Governo do 
Estado do Soo Paula, permitindo a visualizaçao por quaiquer interessado. 

§ 3 0  - Ate quo se institua o portal de quo trata o paragrafo anterior, referida 
prestação a atos subsequentes serào realizados na forma indicada polo 
ESTADO, sndo utilizados, para tanto, os instrumentais disponiveis no sitio 
eletrônico do Secretaria de Desenvolvimento Social. 

§ 
4,0 - Sem prejulzo da plena observãncia dos norrnativos apontados no caput 

desta cláusula, bern como das instrucOes oriundas da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e do Tribunal de Contas do Estado do São Paulo, a OSC 
prestará cofltas nos seguintes prazos, devendo sempre conter a documentaçao 
comprobatria (via original e uma cOpia) da aplicaçao dos recursos recebidos 
mensaimente, conforme previsào no piano do trabaiho, devidarnente 
acompanhdo dos relatOrios de execuçao do objeto e de execução financeira; 
extratos bancarios conciliados, evidenciando a movimentação do recurso e 
rentabilidae do periodo; relatorio de receita e de despesas e relacao nominal 
dos atendi4os: 

Pr$taçao de contas mensal: ate o 5•0  (quinto) dia Util do més 
subØquente ao do repasse; 
prestaçao de contas anual: ate 31 (trinta e um) de dezembro do exercicio 
vignte, apenas na hipOtese da parceria exceder 1 (urn) ano; 

Rua Bela Cintra, 1032 CEP: 01415-000 - No Paulo - SP (11) 2763-8000 
www,desenvolvimeptosocial.saaoybr 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria do DesenvoIvimeñto Social 

Gabineto do Secret*rlo 

Ill. 	prestaçâp de contas final: ate 90 (noventa) dias, contados do término de 
vigencia da parceria. 

§ 
5•0 - Apreserflada a prestação de contas parcial e anual, emitir-se-á parecer: 

(a) técnico, acerca da execução fisica e atingirnento dos objetivos da 
paceria; 

(b) financeiro, acerca da correta e regular apiicaçao dos recursos da 
patceria. 

§ 6.° - Para fins de comprovaçao dos gastos, Mo serao aceitas despesas 
efetuadas em data anterior ou posterior ao perlodo de vigência da parceria. 

§ 7 0  - Nao poderao ser pagas corn recursos da parceria, despesas em 
desacordo corn o piano de trabatho, bern corno aquelas decorrentes de multas, 
juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recoihimentos fora do prazo e 
a titulo de taxa de adrninistraçao. 

§ 8.0  - A falta de prestacâo de contas nas condicOes estabelecidas nesta cláusula 
e na Iegislacäo aplicável, ou a sua desaprovacao pelos orgaos competentes do 
ESTADO, implicará a suspensâo das liberaçOes subsequentes, ate a correcáo 
das impropriedades ocorridas. 

§ 
9,0 - A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabaihistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relativos so funcionamento da instituicâo e 
A execucâo do objeto da parceria e exclusiva, nao se caracterizando 
responsabilidade solidéria ou subsidiaria do ESTADO pelos respectivos 
pagarnentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restricäo a sua 
execucão. 

CLAUSULA PIONA - DA VIGENCIA E DA PR0RR0GAcA0 

o prazo de vigéncia desta parceria e de 12 (doze) rneses, a partir da data de 
sua assinatura. 

§ 1.0  - No minirno trinta dias antes do seu termino, havendo motivo relevante e 
interesse dos participes, a parceria podera ter seu prazo de execuçao prorrogado 
para curnprir o piano de trabaiho, rnediante termo aditivo e prévia autorizaçâo do 
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Secretario de Desenvolvimento Social, respeitada a legislacAo vigente, apos 
proposta previamente justificada pela OSG e autorizacao do titular da Secretaria, 
baseada em parecer tecnico favoravel do orgao competente. 

§ 2.0  - 0 ESTADO prorrogará de oflcio a vigéncia da parceria quando der causa 
ao atraso na liberacão dos recursos, limitada a prorrogaçáo ao exato perlodo do 
atraso verificado. 

CLAUSULA DECIMA - DA AçAo PROMOCIONAL 

Em qualquer ação promocional relacionada a parceria serao, obrigatoriamente, 
seguidas as orientacOes contidas no Manual de Identidade Visual do Governo 
do Estado de Sao Paulo. 

§ 1.0  - E vedada a osc a realizacão de qualquer acão promocional relative ao 
objeto da parceria sem o consentimento previo e formal do ESTADO. 

§ 2.0  - Caso a OSC realize acão promocional sem a aprovacão do ESTADO e 
com recursos da parceria, o valor gasto devera ser restituldo a conta dos 
recursos disponibilizados e o material produzido deverá ser imediatamente 
recolhido. 

§ 30 - A divulgacão de resultados tecnicos, bem corno todo e qualquer ato 
promocional relacionado so desenvolvimento ou inovaçao tecnologica e/ou 
metodologica, decorrentes de trabalhos realizados no âmbito da presente 
parceria, devera apresentar a marca do Governo do Estado de São Paulo, sendo 
vedada a sue divulgaçäo total ou parcial sem o consentimento prévio e formal do 
ESTADO. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO 

A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos 
participes mediante notiflcaçao escrita com antecedencia de 60 (sessenta) dias 
e sera rescindido por infração legal ou descumprimento das obrigaçOes 
assumidas, ou pela superveniencia de norma legal ou fato que o tome juridica, 
material ou formalmente inexequlvel. 
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§ 1.° - Ocorrendo a rescisâo ou a denUncia do presente ajuste, ESTADO e OSC 
responderao pelas obrigaçoes assumidas ate a data de assinatura do respectivo 
termo de encerramento, devendo a OSC apresentar ao ESTADO, no prazo de 
ate 30 (trinta) dias, a docurnentacao comprobatoria do cumprimento das 
obrigacOes assumidas ate aquela data. 

§ 2.0  - Havendo indlcios fundados de malversaçao do recurso pUblico, o 
ESTADO deverá instaurar Tornada de Contas Especial, para apurar 
irregularidades que tenham motivado a rescisao da parceria. 

§ 3. 0  - QuandQ da conclusao, denUncia, rescisäo ou extinçao do presente ajuste, 
nao tendo ocorrido a utilizaçao total dos recursos financeiros recebidos do 
ESTADO, fica a OSG obrigada a restituir, no prazo improrrogével de 30 (trinta) 
dias contados da data do evento, os saldos financeiros rernanescentes, inclusive 
Os provenienes das receitas obtidas das aplicaçOes flnanceiras, acrescidos de 
correção monetéria e de juros de mora, calculados nos termos do artigo 12, do 
Decreto no 61.981, de 2016, devendo encaminhar o respectivo comprovante de 
depósito bancário a Secretaria Desenvolvirnento Social. 

§ 
4,0 - A inobservancia do disposto no parágrafo anterior ensejara a imediata 

instauracão da tornada de contas especial do responsável, sem prejuizo da 
inscricao da OSC no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Orgaos 
e Entidades Estaduais— CADIN estadual, nos termos da Lei no 12.799, dell de 
janeiro de 2008. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAcOES 

Este termo podera ser atterado, mediante temio aditivo, em qualquer de suas 
cláusulas e condiçOes, exceto no qua tange ao seu objeto, de comum acordo, 
desde que tal interesse seja manifestado por qualquer dos participes, 
previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo Unico da Cláusula 
Prirneira. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIZAcOES E DAS 
SANcOES 

Pela execuçao da parceria em desacordo corn o piano de trabalho e corn as 
normas da Lei Federal no 13.019, de 2014 e da legislacao especifica, o ESTADO 
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poderá, garantida a previa defesa, aplicar a OSC as sançOes previstas no artigo 
73 da Lei federal no 13.019, de 2014, observado o disposto no artigo 9 0 , do 
Decreto no 61.981, de 2016. 

§ 1.° - Aplicadas as sançOes previstas no caput desta cláusula, deverao ser as 
mesmas registradas no portal de parcerias corn organizacOes da sociedade civil. 

§ 2.0  - Enquantc não implantado o portal de que trata o parágrafo anterior, as 
sançOes serao registradas no silo eletrOnico da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e, quando possivel, no sitlo esancoes.sp.gov.br . 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DlsPoslçOEs GERAIS 

Acordam as paftes, ainda, em estabelecer as condiçOes seguintes: 

§ 1.0 - Os trabaihadores contratados pela OSC não guardam qualquer vinculo 
empregaticio corn o ESTADO, inexistindo, tambem, qualquer responsabilidade 
desse Ultimo em relaçao as obrigaçOes trabalhistas e demais encargos 
assumidos pela OSC. 

§ 2.0  - 0 ESTADO näo responde, subsidiaria ou solidariamente, pela ausencia 
de cumprimento das obrigaçOes fiscais, trabalhistas, previdenciárias e 
comerciais assumidas pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por eventuais 
demandas judiciais. 

§ 3.0  - A OSC deverá entregar ao ESTADO, mensalmente, sob a forma de meio 
magnetico ou por transmissão eletronica, a relacao nominal atualizada dos 
beneficiários das açOes relatives a parceria, contendo seus endereços 
completos, de acordo corn o modelo e instrucOes fornecidos pelo ESTADO, a fim 
de integrar o respectivo cadastro proprio de instituiçOes, na forma do 
regulamento. 

§ 4•0 - Todas as comunicaçOes relatives a esta parceria, serao consideradas 
como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrOnico. 

§ 5•0 - As exigências qua nao puderem ser cumpridas por rneio eletrônico 
deverão ser supridas através da regular instrucao processual, em rneio fisico. 
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir 
quaisquer questOes resultantes da execucão, ou da interpretacão deste 
instrumento, que não puderem ser resolvidas administrativamente. 

E, por estarem de acordo corn as cláusulas e condiçoes ajustadas, firmarn o 
presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presenca das testemunhas 
abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais. 

São Paulo, 119 de fyi 	v&- 	de 2016. 

- -  0 
ANTONIO FLORIANO PEREIRA PESARO 

Secretário de Desenvolvirnento Social 

-VBSER TO NICOLETTI 
Presidente da OSC 

Testemunhas: 

thAc'  

Nome:,te 	C-vNome: 	 (JI 
RG: 14G- -f a!l-aa3 	 RG: 

CPF: 131 9 79 	 CPFL367 329'- I 

Rua Bela Cntra, 1032 CEP. 01415-000 - São Paulo - SP (11) 2763-8000 
www.deserivolvimentosociaLsp.gov.br  



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Desenvolvimento Social 

Gab mete do Secretário 

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAçAO 
REPASSE AO TERCEIRO SETOR 

ORGAO PUBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA SANTA MARIA - MUNIC1PIO: SAO 
MANUEL 
CONVENIO SEDS N 0  499 /2016 
OBJETO: EXECUçAO DO PROJETO "CARROSSEL 

Na qualidade de Convenente e Conveniada, respectivamente, do ajuste acima identificado, e. 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instruçao 
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitaçao processual. ate julgamento final e sua publicaçao e, se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossirn, estarnos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisOes que vierern 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, de 
conformidade corn o artigo 90 da Lei Cornplernentar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 
precedidos de mensagem eletrOnica aos interessados. 

Sã  Paulo,l'1 	 de 2016 

Orgao PUblico Convenente: Secretaria de Desenvolvimento Social 
Nome e cargo: Antonio Floriano Pereira Pesaro - Secret' 
E-mail iflstitucioflal:florianopesarosp.gov , 	

Desenvolvimento Social 

E-mail pessoal:floriano45©gmail.com  
Assinatura: 

Organizacao da Sociedade Civil: Casa Santa Maria - Municipio: São Manuel 
Nome e cargo: Presidente - Sérgio Roberto Nicoletti 
E-mail institucional: www.casasantamaria.com.br  
E-mail pessoal: 
Assinatura: f  

Rua Bela cintra, 1032 CEP: 01415-000 - São Paulo - SP (11) 2763-8000 
www. desenvolvimentosocial. sp.gov . br 


