
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2209/1/2018 

TERMO DE FOMENTO No 05/2019 

TERMO DE FOMENTO QUE ENTIRE SI CELEBRAM 0 

MUNICIPIO DE PRATANIA E A ENTIDADE "CASA 

SANTA MARIA". 

MUNIC1PIO DE PRATANIA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal DAVI 

PIRES BATISTA, RG no 41.938.857-6 SSP/SP e CPF no 343.430.568-80, autorizado pela L ei  

Municipal no 716, de 18 de ianeiro de 2019, doravante denorninado MUNICIPIO e a organizaçao da 

sociedade civil CASA SANTA MARIA, CNPJ no 03.775 328/0001-78, corn sede na Avenida João 

Batista Grava, no 32, Jardim Santa MOnica, na cidade de São Manuel - SP, neste ato representado 

por seu presidente SERGIO ROBERTO NICOLETTI, RG no 7.913410-5 e CPF no 515.047.588-20, 

doravante denominada sirnplesrnente ORGANIZAçAO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), regendo-se 

pelo disposto na Lei Cornplementar no 101/00, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçarnentárias e 

Lei Orçamentária Anual e, corn fundamento no que dispOern a Lei Federal n.° 13.019, de 31 de julho 

de 2014, e suas alteraçOes, resolvern firmar o presente Termo de Fornento, que sent regido pelas 

clãusulas e condiçOes que seguern: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 0 presente termo de fomento tern por objeto a transferência de recursos financeiros para auxiliar 

no PAGAMENTO DO CUSTO OPERACIONAL NA ExECucAo DO PROJETO DE ATENDIMENTO 

NA AREA DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, consoante o Piano de Trabalho 

(Anexo I), que e parte integrante deste ajuste, independente de transcriçao 

PARAGRAFO UNICO - 0 Piano de Trabaiho podera ser revisto para alteracao de valores ou de 

metas, rnediante termo aditivo, respeitada a legislacao vigente e apos proposta previarnente 

justificada pela OSC e acolhida ern parecer técnico favorãvel do orgOo cornpetente ratificado pelo 

Prefeito Municipal, vedada alteracao do objeto 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAcOES DO MUNIC1PIO 

2.1. Indicar conta corrente especifica isenta de tarifa bancária na instituiçao financeira pOblica para 

transferência de recursos financeiros e repassar a OSC, ern estrita conforrnidade corn o Cronograrna 

de Desernbolso e Plano de Trabalho de Aplicacao aprovados, por serviços executados, o recursos 
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financeiros, mediante crédito a seu favor em conta vinculada, na CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 

AGENCIA: 0902, CONTA CORRENTE n° 000901-4, situado do Municipio de São Manuel - SP 

2.2. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliacão da parceria e o submeter a comissão de 

monitorarnento e avaliacão designada, que o homologara, independentemente da obrigatoriedade de 

apresentação da prestação de contas devida pela organizacão da sociedade civil; 

2.3. Fiscalizar a execucão do objeto deste termo, propondo, a qualquer tempo, dentro das suas 

atribuiçOes legais, as reformulaçOes que entender cabiveis se não estiverem sendo alcancadas as 

finalidades visadas; 

2.4. Divulgar pela internet os meios de representaçao sobre a aplicação irregular dos recursos 

envolvidos na parceria; 

2.5. Repassar a osc os recursos financeiros previstos para a execucão do objeto da parceria, de 

acordo corn o cronograma de desembolsos previsto, que guardara consonãncia corn as metas, fases 

ou etapas de execução do objeto; 

2.6. Analisar as prestaçOes de contas encaminhadas pela OSC de acordo corn a legislacao e 

regulamentaçao aplicáveis e, se for o caso, instaurar tomada de contas especial, ante a constatacao 

de evidéncias de irregularidades na execucão do objeto da parceria; 

2.7. Manter, em seu endereco eletrOnico ou perfil oficial nas redes sociais, a relacao das parcerias 

celebradas e dos respectivos pIanos de trabalho, ate 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo 

encerrarnento; 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAcOES DA OSC 

3.1. Previsão estatutãria expressa de finalidade de interesse püblico, contemplando normas que 

disponham sobre objetivos voltados a promocão de atividades de relevãncia pUblica e social, 

conforrne art. 33, I da Lei Federal n° 13.019/14; 

3.1. Apresentar toda a documentação exigida pela Administraçao para a celebração do presente 

termo de fomento, notadamente quanto a sua qualificacão juridica e regularidade fiscal; 

3.2. Apresentar cronograma de desembolso para posterior repasses financeiros pela Administraçao 

Püblica; 	

S/ 
I 	 CV 
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3.3. Permitir e garantir o livre acesso dos agentes da administraçao püblica, do controle interno e do 

Tribunal de Contas correspondente para fins de acompanhamento, supervisâo e fiscalizaçào da 

execuçao do objeto deste termo, inclusive, colocando a disposição a documentaçao referente a 
aplicaçao dos recursos; 

3.4. Executar o piano de trabaiho - isoladamente ou por meio de atuaçao em rede, na forma do artigo 

35-A, da Lei Federal n. ° 13.019, de 31 de julho de 2014 - bem como aplicar Os recursos pUblicos e 

gerir Os bens püblicos corn observäncia aos principios da legalidade, da legitimidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da econornicidade, da eficiência e da eficacia; 

3.5. Zelar pela boa qualidade das acOes e servicos prestados, buscando alcancar Os resultados 

pactuados de forma otimizada, 

3.6. Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratacao e pagarnento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e cornercials relacionados a execuçao do objeto, não implicando 

responsabilidade solidãria ou subsidiária do MUNICIPIO a inadimplencia da OSC em relaçao ao 

referido pagamento, os Onus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de 

restriçao a sua execução; 

3.7. Proibiçao de utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto desta parceria, 

3.8. Previsão obrigatOria do nUrnero deste termo (05/2019) em todas as notas fiscais e dernais 

documentos comprobatOrios das despesas realizadas corn os recursos adquiridos por este termo de 

fornento, 

3.9. Manter e movirnentar os recursos financeiros repassados para a execucào do objeto da parceria 

em uma ünica e exciusiva conta bancãria, aberta junto a instituiçao financeira pCiblica, observado 0 

disposto no artigo 51 da Lei Federal no 13.019/14; 

3.10. Responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execuçào do 

objeto da parceria; 

3.11. 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; 

3.12. Manter escrituraçao contábil regular; 
	

C~C 
	) 
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3.13. Prestar contas, nos moldes das instruçOes especificas e editadas pelo Tribunal de Contas da 

Uniäo, ao MUNIC1PI0 na forma especificada na cláusula oitava deste instrumento, 

3.14. Assegurar que toda divulgação das acOes objeto da parceria seja realizada corn o 

consentirnento previo e formal do MUNICIPIO, bern como conforrne as orientaçOes e diretrizes acerca 

da identidade visual da Prefeitura Municipal de Pratânia. 

CLAUSULA QUARTA - DO GESTOR DA PARCERIA 

4.1. 0 gestor farã a interlocuçao técnica corn a OSC, bern corno o acompanharnento e a fiscalizaçao 

da execuço do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter o 

MUNICIPIO informado sobre o andamento das atividades, cornpetindo-lhe em especial: 

a- acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria; 

b- informar ao seu superior hieràrquico a existência de fatos que cornprornetarn ou possarn 

cornprometer as atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularidades na gestão 

dos recursos, bern corno as providencias adotadas ou que serào adotadas para sanar as 

problemas detectados; 

c- ernitir parecer técnico conclusivo de anãlise da prestaçäo de contas final, levando em 

consideração o teor do relatOrio técnico de monitoramento e avaliaçao, 

d- disponibilizar ou assegurar a disponibilizaçao de rnateriais e equipamentos tecnolOgicos 

necessàrios as atividades de rnonitoramento e avaliaçào; 

e- acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e rnonitorar a execucão do objeto da 

parceria nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as rnedidas de ajuste e 

melhoria segundo as rnetas pactuadas e Os resultados observados, corn o assessorarnento 

que Ihe for necessãrio; 

f- realizar atividades de monitorarnento, devendo estabelecer práticas de acompanharnento e 

verificaçao no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniOes e encontros 

corn os dirigentes da OSC, para assegurar a adocao das diretrizes constantes deste terrno e 

do piano de trabalho; 

§ 1 0  - Fica designado corno gestora LILIAN TEDESCO FUSCO, Diretora Municipal de Assistência e 

Desenvolvirnento Social, RG no 9.145.357 SSP/SP, CPF no 047.494.738-63, brasileira, casada, 
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residente e domicihada na Rua 04 de Junho, no 241, Centro, no Municipio de Sâo Manuel/SP - CEP; 

18650-000. 

§ 21  - 0 gestor da parceria podera ser alterado a qualquer tempo pelo MUNICIPIO, por meio de 

simples apostilamento. 

CLAUSULA QUINTA - DA COMISSAO DE MONITORAMENTO E AvALIAcA0 

5.1 Compete a CMA homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentaçao de 

prestaçao de contas pela OSC, o relatôrio técnico de monitoramento e avaliação de que trata o artigo 

59, da Lei Federal no 13.019, de 31 dejulho de 2014, 

5.2. Avaliar Os resultados alcançados na execucào do objeto da parceria, de acordo corn informaçOes 

constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliaçào, e fazer recomendacoes para o 

atingirnento dos objetivos perseguidos; 

5.3. Analisar a vinculacao dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bern como a 

razoabilidade desses gastos, 

5.4. Solicitar, quando necessãrio, reuniOes extraordinãrias e realizar visitas técnicas na OSC e no 

local de realizacao do objeto da parceria corn a finalidade de obter informacoes adicionais que 

auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos, 

5.5. Ernitir relatOrio conclusivo sobre Os resultados alcancados no periodo, contendo a nota da 

parceria, avaliacao das justificativas apresentadas no relatOrio técnico de rnonitoramento e avaliacao, 

recornendaçoes, criticas e sugestOes; 

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. 0 montante total de recursos a serern ernpregados na execucao do objeto do presente Terrno de 

Fornento é de R$ 49.764,00 (Quarenta e nove mill setecentos e sessenta e guatro reais), corn a 

seguinte dotaçao orçamentãria vigente: 

02 - PODER EXECUTIVO 

02.05. - ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

02.05.02. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 

3.3.50.39. - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

08.243.0006.2038 - PROTEçAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 
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FONTE DE RECURSO —01 TESOURO 

FICHA - 198 

§ 
10 - Os recursos de que trata a clàusula anterior serâo repassados a OSC, mensalmente, ate o 

ültirno dia ütil de cada rnês, exceto em janeiro que sera repassado ate o dia 15 de fevereiro de 2019, 

da seguinte forma. 

MES VALOR 

Janeiro R$ 4.147,00 

Fevereiro R$ 4.147,00 

Marco R$ 4.147,00 

Abril R$ 4.147,00 

Maio R$ 4.147,00 

Junho R$4.147,00 

Julho R$4.147,00 

Agosto R$4.147,00 

Setembro R$ 4.147,00 

Outubro R$ 4.147,00 

Novembro R$ 4.147,00 

Dezembro R$ 4.147,00 

§ 20  - Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor do repasse 

subsequente correspondera ao valor previsto no cronograrna de desembolso subtraido do referido 

saldo rernanescente, garantindo-se que, ao final de cada periodo de avaliaçao, seja disponibilizado 0 

montante de recursos necessários a execução do objeto da parceria. 

§ 30  - Não serão computados corno saldo remanescente Os valores referentes a compromissos ja 

assumidos pela OSC para alcançar os objetivos da parceria, bern como Os recursos referentes as 

provisOes para liquidação de encargos. 

§ 
40 - As parcelas dos recursos transferidos no ârnbito da parceria serão liberadas em estrita 

conformidade com o respectivo cronograrna de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais 

ficarào retidas ate o sanearnento das impropriedades. 

quando houver evidéncias de irregularidade na aplicacäo de parcela anteriormente 

recebida, 

II- 	quando constatado desvio de finalidade na aplicacao dos recursos ou o 

inadimplernento da OSC em relaçao a obrigacoes estabelecidas nete terrno de 

fomento; 
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quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 

apontadas pela administraçao pübhca ou pelos orgaos de controle interno ou externo. 

CLAUSULA SETIMA - DA TRANSFERENCIA E APLICAcAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

7.1. 0 MUNICIPIO transferirà os recursos em favor da OSC, conforme o cronograma de desembolso 

contido no piano de trabaiho, mediante transferência eietrönica sujeita a identificacao do beneficiãrio 

final e a obrigatoriedade de depOsito em sua conta bancãria especifica vinculada a este instrumento; 

7.2. E obrigatOria a aphcaçao dos recursos deste Termo Fomento, enquanto não utilizados, em 

caderneta de poupanca de instituicao financeira oficial, se a previsao do seu uso for igual ou superior 

a urn mês; ou em fundo de aphcaçao financeira de curto prazo, ou operacão de mercado aberto 

lastreada em titulo da divida pUblica federal, quando sua utihzaçao estiver prevista para prazos 

menores; 

7.3. Os rendimentos das aphcaçoes financeiras serão, obrigatoriamente, aphcados no objeto do termo 

de colaboracao/termo de fomento ou da transferência, estando sujeitos as rnesmas condicOes de 

prestacäo de contas exigidos para os recursos transferidos: 

7.4. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas 

nos seguintes casos 

- quando houver evidências de irregularidade na aphcaçao de parcela anteriormente 

recebid a 

H - quando constatado desvio de finandade na aplicação dos recursos ou o inadirnplemento 

da organizacao da sociedade civil em relaçao a obrigaçOes estabelecidas no termo de 

cola boracão ou de fomento; 

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as 

medidas saneadoras apontadas pela administraçäo pblica ou pelos Orgãos de controle 

interno ou externo. 

7.5. Por ocasiäo da conclusão, denüncia, rescisào ou extinçào da parceria, Os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicacOes financeiras realizadas, 

serão devolvidos a administraçao publica no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, sob pena de 

imediata jnstauraqao de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 

competente da administracao püblica. 	

V 	III 
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CLAUSULA OITAVA - DA PRESTAQAO DE CONTAS 

8.1. A OSC elaborarà e apresentarã ao MUNICiPIO prestacao de contas na forma discriminada nesta 

cláusula, observando-se o Capitulo IV, da Lei Federal no 13.019/14, e demais legislacao e 

regulamentaçao aplicaveis. 

8.2. 0 Municipio através de seu responsável técnico emitirã parecer acerca da execuçao da parceria, 

consoante dispoe o art. 35, V da Lei Federal no 13.019/14; 

8.3. Os originals das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos cornprobatórios de 

despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente identificados corn o nUmero do 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2209/1/2018 (TERMO DE FOMENTO NO 05/2019), e mantidos 

em sua sede, em arquivo e em boa ordern, a disposicao dos Orgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da aprovação da prestaçao de contas ou da tomada 

de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao exercicio da gestão, separando-se 

Os de origem ptblica daqueles da propria OSC 

8.4. A prestacao de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrOnica a 

ser disponibilizada no portal de parcerias da Prefeitura Municipal de Pratãnia, permitindo a 

visualização por qualquer interessado. 

8.5. Ate que se institua o portal de que trata o paragrafo anterior, referida prestacao e atos 

subsequentes deverão ser apresentados a PREFEITURA. 

8.6. Sern prejuizo da plena observància dos normativos apontados no caput desta clãusula, bern 

como das instruçOes oriundas da Prefeitura Municipal de Pratãnia e do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, a OSC prestara contas nos seguintes prazos, devendo sernpre conter a documentação 

comprobatória (via original e urna cOpia) da aplicaçao dos recursos recebidos mensalrnente, conforrne 

previsao no pIano de trabalho, devidamente acompanhado dos relatôrios de execucão do objeto e de 

execução financeira; extratos bancários conciliados. evidenciando a movirnentacao do recurso e 

rentabilidade do periodo; relatório de receita e de despesas e relaçao nominal dos atendidos. 

I Prestaçao de contas mensal: ate o 10.0  (décimo) dia Util do mêssu sequente ao do 

repasse; 

8.7. A OSC está obrigada a prestar as contas finais da boa e regular aplicaço dos recursos 

recebidos no prazo de ate 90 dias a partir do término da vigencia da parceria; 
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8.8. Constatada irregulandade ou omissão na prestaçao de contas, sera concedido prazo de 30 

(trinta) dias para a USC sanar a irregularidade ou cumprir a obrigaçao, 

8.9. 0 MUNICFPIO deverá apreciar a prestaçao final de contas apresentada, no prazo de 90 a 150 

dias, contado da data de seu recebimento, conforme estabelecido no instrumento da parceria. 

§1 0- As prestaçOes de contas serão avaliadas: 

I- Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 

contãbeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestao do responsavel; 

II- Regulares corn ressalva, quando evidenciarem irnpropriedade ou qualquer outra falta de 

natureza formal de que não resulte ern dano ao erário; 

III- Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorréncias: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) prãtica de ato de gestao ilegal, ilegitimo ou antieconômico, ou de infraçao a 

norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentãria, 

operacional ou patrimonial; 

c) dano ao erãrio decorrente de ato de gestao ilegitimo ou antieconOmico; 

d) desfalque ou desvio de dinhetro, bens ou valores publicos 

8.10. Para fins de comprovação dos gastos, nao serão aceitas despesas efetuadas em data anterior 

ou posterior ao periodo de vigencia da parceria 

8.11. A falta de prestação de contas nas condicoes estabelecidas nesta cláusula e na legislacao 

aplicável, ou a sua desaprovaçao pelos órgãos competentes do MUNIC0I0, implicarã a suspensao 

das liberaçOes subsequentes, ate a correçao das impropriedades ocorridas. 

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA E DA pR0RR0GAcA0 

9.1 0 presente Termo de Fomento vigorará ate 31 (trinta e urn) de dezembro de 2019, podendo ser 

prorrogado por motivo relevante, devidamente justificado e após aprovação do Prefeito Municipal, 

mediante termo Aditivo, ate o prazo màximo de 60 (sessenta) meses. Sua viqência retroaqirà para a 

data de 02 de laneiro de 2019. 

9.2. No minimo trinta dias antes de seu término, havendo motivo relevante e interesse dos participes, 

a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o piano de trabaiho, mediante 

termo aditivo e previa autorizacão do Diretor Municipal de Educacào, respeitada a legislaco vigente, 
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apOs proposta previamente justificada pela OSC e autorizacão do titular da Secretaria, baseada em 

parecer técnico favorável do Orgão competente. 

9.3. 0 MUNICIPIO prorrogara de oficio a vigencia da parceria quando der causa ao atraso na 

liberação dos recursos, limitada a prorrogacão ao exato periodo do atraso verificado. 

CLAUSULA DECIMA - DA AçAO PROMOCIONAL 

10.1. Em qualquer acao promocional relacionada a parceria serào, obrigatoriamente, seguidas as 

orientaçoes da Prefeitura Municipal de Pratãnia. 

10.2. E vedada a OSC a realizaçao de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria sem 

o consentimento previo e formal do MUNICIPIO. 

10.3. Caso a OSC realize acào promocional sem a aprovação do MUNICIPIO e com recursos da 

parceria, o valor gasto deverá ser restituido a conta dos recursos disponibilizados e o material 

produzido devera ser imediatamente recolhido. 

10.4. A divulgaçao de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional relacionado ao 

desenvolvimento ou inovaçao tecnologica e/ou metodológica, decorrentes de trabaihos realizados no 

âmbito da presente parceria deverá apresentar a marca do MUNIC1PIO, sendo vedada a sua 

divulgaçao total ou parcial sem o consentimento previo e formal do MUNICiPIO 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO 

11.1 A presente parceria poderà, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos participes 

mediante notificacào escrita com antecedéncia de 60 (sessenta) dias e sera rescindido por infraçao 

legal ou descumprimento das obrigacoes assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato 

que o tome juridica, material ou formalmente inexequivel. 

11.2. Ocorrendo a rescisào ou a denüncia do presente ajuste, MUNICIPIO e OSC responderão pelas 

obrigacOes assumidas ate a data de assinatura do respectivo termo de encerramento, devendo a 

OSC apresentar ao MUNICIPIO, no prazo de ate 30 (trinta) dias, a documentacão comprobatOria do 

cumprimento das obrigaçOes assumidas ate aquela data. 

11.3. Havendo indicios fundados de malversacao do recurso pOblico, o MUNIC1PIO deverã instaurar 

Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham motivad a rescisão da 

, 	parceria. 	 . -. 
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11.4. Quando da conclusão, denüncia, rescisão ou extinçao do presente ajuste, não tendo ocorrido a 

utilizaçao total dos recursos financeiros recebidos do MUNICIPIO, fica a OSO obrigada a restituir, no 

prazo irnprorrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, Os saldos financeiros 

rernanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicaçôes financeiras, acrescidos 

de correçao monetária, devendo encarninhar o respectivo comprovante de depósito bancário ao Setor 

de Convênios. 

11.5. A inobservância do disposto no parãgrafo anterior ensejará a irnediata instauracao da tornada 

de contas especial do responsãvel. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAçOES 

12.1. Este termo podera ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas clãusulas e 

condicOes, exceto no que tange ao seu objeto, de cornum acordo, desde que tal interesse seja 

manifestado por qualquer dos participes, previarnente e por escrito, observado o disposto no 

paragrafo Unico da Cláusula Primeira 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES 

13.1. Quando da conclusa deniincia, rescisão ou extinçao do presente termo, os saldos financeiros 

rernanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicaçoes financeiras realizadas, 

serão devolvidos a conta bancária indicada pelo MUNICIPIO, no prazo irnprorrogãvel de 30 (trinta) 

dias do evento, sob pena de imediata instauraçao de tornada de contas especial do responsavel 

providenciada pelo MUNICIPIO. 

13.2. - Em caso de dissolucao da 030 antes da execuçao do objeto conveniado, o valor dos recursos 

que Ihe forem transferidos deverä ser devolvido a conta indicada pelo MUNIC1PI0, acrescidos dos 

rendirnentos da aplicaçao financeira, quando for o caso. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIZAc0ES E DAS SANcOES 

14.1. Pela execucao da parceria em desacordo corn o piano de trabaiho e corn as normas da Lei 

Federal n° 13.019, de 31 dejulho de 2014 e da legislacão especifica, o MUNICIPIO poderá, garantida 

a previa defesa, aplicar a OSO as sançoes previstas no artigo 73 da Lei Federal n.° 13.019, de 31 de 

julho de 2014 

c I 
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14.2. Aplicadas as sancoes previstas no caput desta clAusula, deverão ser as mesmas registradas no 

portal de parcerias corn organizaçoes da sociedade civil. 

14.3. Enquanto não irnplantado o portal de que trata o paragrafo anterior, as sancôes serào 

registradas no cadastro e no sitio eletrOnico da Prefeitura Municipal de Pratãnia 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS oIsPosIcOEs GERAIS 

15.1. Acordam as partes, ainda, ern estabelecer as condiçOes seguintes. 

§ 10 - Os trabaihadores contratados pela OSC não guardarn qualquer vinculo empregaticlo corn o 

Municipio de Pratãnia, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse ültimo em relaçao as 

obrigacOes trabalhistas e dernais encargos assurnidos pela OSC. 

§ 20  - 0 MUNICIPIO não responde, subsidiària ou solidariarnente, pela auséncia de curnprirnento das 

obrigaçOes fiscais, trabalhistas, previdenciarias e cornerciais assurnidas pela OSC, não se 

responsabilizando, ainda, por eventuais dernandas judiciais. 

§ 3° - A OSC deverã entregar a Diretoria Municipal de Educaçao, mensalrnente, a relacão nominal 

atualizada dos beneftciários das acOes relativas a parceria, contendo seus enderecos cornpletos, de 

acordo corn o modelo e instruçoes fornecidos pelo MUNICIPIO, a firn de integrar o respectivo 

cadastro prOprio de instituicOes, na forma do regularnento. 

§ 
40 - Todas as comunicaçOes relativas a esta parceria, serão consideradas corno regularmente 

efetuadas quando realizadas por rneio eletrônico (casastarnariaenteron line. corn.br ). 

§ 51  - As exigencias que não puderem ser cumpridas par rneio eletrOnico deverão ser supridas 

através da regular instruçao processual, em rneio fisico 

CLAUSULA DEC IMA SEXTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Cornarca de São Manuel - SP para dirirnir quaisquer 

questOes resultantes da execução ou da interpretaçao deste instrurnento e que não puderem ser 

resolvidas adrninistrativarnente. 

E, por estarern de acordo corn as clàusulas e condiçôes ajustadas, firmarn o 

presente terrno, em 02 (duas) vias de igual tear, na presenca das testernunhas abaixo assinadas, 

para que prod uza Os efeitos legais. 
C)(Th 
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DAVI PRIES BATISTA 

Prefeito Municipal 

Pratãnia - SP, 25 dejaneiro de 2019. 

&TG2 

SERG 
 

11 .6 	 as 

Nom : 	laK Ci Ylugalftäe2' 	 Name: 
RG: 	30.581.170-8 	 RG: 
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Municipio de Pratania 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICA(;AO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATANIA 

CONTRATADO: CASA SANTA MARIA 

TERMO DE FOMENTO No 05/2019 

PROCESSO N°: 2209/1/2018 

OBJETO: Transferência de recursos financeiros para auxiliar no PAGAMENTO DO CUSTO 

OPERACIONAL NA ExEcucAo DO PROJETO DE ATENDIMENTO NA AREA DA ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estarà sujeito a anAlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trãmite processual ocorrerä pelo sistema eletrOnico; 

b) poderernos tel acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacOes de 

interesse, Despachos e DecisOes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

EletrOnico, conforme dados abaixo indicados, em consonãncia corn o estabelecido na Resoluçao n° 

01/2011 do TCESP; 

C) 	alérn de disponiveis no processo eletrônico, todos os Despachos e DecisOes que vierern a ser 

tornados, relativarnente ao aludido processo, serão publicados no Diãrio Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade corn o 

artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil; 

d) 	Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrOnico - ou telefones de contato deveré 

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo ate seu julgamento final e consequente 

publicacão; 

b) Se foro caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Pratãnia - SP, 25 de janeiro de 2019. 

c*ThT) 
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GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE: 

Nome: Karla Rachel Claes Magalhaes 

Cargo Secretaria de Gabinete 

Endereço residencial completo: Rua Francisco Vieira da Maia, 10— Cohab - Pratãnia/SP - CEP: 

18660-000 

E-mail 	 binete©pratania.sp.gov.br  

Telefone 	 200 / 38V201 

Assinatu 

M o 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: Davi Pires Batista 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 343.430.568-80 / RG: 41.938.857-6 SSP/SP 

Endereço residencial completo: Rua Sào Manuel, no 29, Vila Mendes, Pratânia - SP. 

E-mail institucional: gabinete@pratania.sp.gov.br  

E-mail pessoal: davipiresprataniagmail.com  

Telefone(s): (14)— 991 1-8277 / (14) - 98209-0937 

Assinatura: 

Pelo CONTRATADO: 

Nome: Sergio Roberto Nicoletti - Presidente 

RG no 7.913.410-5 SSP/SP e CPF no 515.047.588-20 

E-mail institucional: 	 ail.com  / casastamariaenteronline.com.br  

Telefone(s): 

Assinatura: 

( V  
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