
PREFEITURA DE

RIO PRETO

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/2017

COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMlCrOS nn<j
EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

Processo Administrativo n® 010/2017
Dispensa de chamamento público.

m rIo PRÍÍ7n"'° Colaboração, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
46 588?5Si ^NPJ sob o n.»46.588.950/0001-80, com sede na Av. Alberto Andaló, n.° 3030, Centro representado pela
Secret^a Municipal de Assistência Social, com sede na Rua João Teixêiia, n° 260, Bairro
mrM « I denominada simplesmente SECRETARIA, representada neste ato
TsS^/SP da cédula de identidade RG 9.708 987-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o n» 070.406.668-80, autorizada pelo Prefeito do
Município nos termos do Decreto n° 17.703 de 03 de fevereiro de 2017 em razão da
competência de delegação atribuída pelo Decreto Municipal n.° 17.708/2017'e alterações e
de oumo a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José do Rio Preto -
APAE doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n " 59 997 270/0001 61 com
Rua Dr. Raul Silva n» 1863 Nova Redentora, em São José do Rio Preto, representado neste
o por seu dirigente o Sr. Valdir Nonato, RG: 5.318.584-5 SSP/SP, CPF- 214 172 028-15

resolvem celebrar o presente mediante a estipulação das seguintes cláusutrcim
T" ír*"! =»"

w- r' consonância com a Tipificação Nacional dos ServiçosSocioassistenciais (Resolução CNAS 109/09), e as demais normativas pertinentes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

lrnte^° r a execução do Execução do Serviço de
Svand f 'a Deficiência e suas Famílias em Centro - Diaobjetivando a oferta de atendimento especializado de proteção social especial de média

inclusão social e a melhoria da qualidade de vida, reduzindo a sobrecama da
amilia/cuidador na tarefa de cuidar, contribuindo com a prevenção da institucionalização e

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

reiefone (17) 32116510 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov br
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PARÁGRAFO ÚNICO: O Plano de Trabalho, aprovado pela SECRETARIA é mrt
integrante emd.ssoeiável do presente Temro de Coiabomção.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

11 - São obngações da SECRETARIA;

L'= r™srrrir;r

Í=^=?=^5==
responsabilidades; gestor, com as respectivas

i' d»
emitido pelo gestor indeoendente dV! ^ homologação do relatório
OSC; ' apresentação da prestação de contas devida pela

LSd"" ""dfo«««,». c„i„ ̂  „

RU. , . municipal de ASSISTÊNCIA SOCIALTewfnsIXuTsio''"'' """Á ' ^) 2U6510-semas@riDpreto.sp.gov.br-www.riopreto.sp.gov.br p
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10 - ceder para a execução das ações, se for o caso. imóvel publico municipal;
11 - poderá ainda ceder para execução das ações, bens móveis adquiridos com recursos
p oprios ou federais oriundos de emendas parlamentares, ou de outras fontes de recurso
os quais ficarão na posse da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, pelo prazo de
Vigência do ajuste, incluindo as eventuais prorrogações.

^  próprio no qual seestabelecerão outras eventuais condições quanto ao uso dos bens cedidos passando o
refendo termo, a integrar o aj uste. passanao, o

iLoT^oT?' ® a execução do
orifn 1 P°r novos termos conforme estabelecL n^paragrafo anterior, que passarão a integrar o ajuste.

H - disponibilizar informações sobre a parceria ora celebrada, por intermédio da Secretaria
Municipal de Comunicação Social, em seu site oficial na intemet;

15 - expedir, a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regularidade referente
as contas apresentadas, ressalvado o julgamento dos órgãos de controleSrmo
16 - mstruir em processo administrativo específico que trata da celebração deste Termo de

«pizí < -

i:f™rperíodo, a contar do recebimento da notificação;

19 - suspender novos repasses aos inadimplentes;

íiiiX XLTNÍAHrDTs^^^^^^^ ""r ̂visitas in loco; àUUEDADE CIVIL, inclusive com a realização de
III - São obrigações da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Ru= ms municipal DE ASSISTÊNCIA SOCIALRua João Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP 15014 i ro çSo i ' ̂ d'
Telefone M7\ CC1A -^^"14-180 - São Jose do Rio Preto - SP(17} 32116510 - semas@nopreta.sp.gov.br - wvm.riopreto.sp.gov.br
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noiSoifÍn' finalidades vedadas pela Lei Federal n°13^0,4 e dema.s leg,slaç5es pert.ne„tes e™ consonância co. o^^sposto noíelte

teLaTSta ofíciaT"'"'
5 - aplicar os recursos no mercado financeiro, enquanto não utilizados;

6 - zelar pela boa qualidade e eficiência das ações, atividades e serviços prestados-

prerait; ' "«l»» rerereme „ .deqmdo ,Mdin,mo „ «bjeio do

.'p;:r;.™rrde"™'s;:r.r^^^^^

in.=dtim.moodopoÍ '

previsto nesTlemo l Slr ® relacionados à execução do objeto
subsidiária do MUNICÍPIO os Spectivos^ra responsabilidade solidária ou
parceria ou restrição à sua execução; operação do objeto da

ÍltordT'L°erircrrltntero"^^^^ de M ^órgãos fiscalizadores, aos processos documentn' " ̂objeto deste Tenno de Colaboração, bem como L;^r^d:eÍ;r Ís"2llt

(17) 3211 6510 - semas@nopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br
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sTtodaÍ ° '■" ^ todas e qua.squer mformações
13 - efetuar o seu registro contábil e patrimonial em conformidade com as Normas
teredl-T^etor^ Contabilidade e normas específicas que regulamentam a contabilidade do
14 - manter registros arquivos, controles contábeis e documentos originais que compõem apresmçao de contas durante o prazo de 10 (dez) anos, contados da apresenlção de conTa!
final, sem prejuízo dos demais prazos exigidos em lei;

Irlã documentação arquivada nas dependências da entidade, á disposição dosorgãos fiscahzadores, na hipótese da OSC utilizar serviços de contabilidade de terceiros;

"a composição de sua diretoria e/ou em seufcstatuto Social, devidamente registrada em cartório;

17 - manter, durante a execução da parceria, a regularidade das certidões de débitos;

'^aso o tenha, e em locais visíveis de sua sede socialinformações sobre a parceria ora celebrada com o Município;
19 - manter atualizados os registros e prontuários de atendimento;
20 - comunicar á SECRETARIA, por escrito e imediatamente, todo fato relevante que
prejudique o cumprimento do objeto da parceria;

21 - submeter á SECRETARIA, previamente, e por escrito, eventuais pretensões de
atoaçoes no Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso, desde que não altere o

22 - destacar a participação do Município e da SECRETARIA, em toda e qualauer ação
«0.^ divuM. „i., d. .,d,.d,e
Secretaria Municipal de Comunicação Social;

23 - observar as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo além dos
rernerlTã d®^" ' estatutários em vigor, especialmente aqueles concernentes a nãoremuneração dos membros da diretoria executiva, do conselho fiscal ou de órgãos afins;
24 - prestar contas na forma e nos prazos estabelecidos neste termo e em conformidade
com as instruções específicas emanadas do Tribunal de Contas do Estado;
25 - recolher ao erário municipal eventual saldo de recursos não utilizados no prazo de 30
(trinta) dias contados da extinção, denúncia ou rescisão da parceria;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP
Telefone (17) 32116510 - semas@riapreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp gov br
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26 - observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e economicidade e
realizar pesquisas de preços nas compras e contratações efetuadas pela OSC, feitas com os
recursos financeiros da parceria.

27 - abster-se, durante toda a vigência da parceria, de ter como dirigente membro de Poder
ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública
municipal direta ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau;

28 - abster-se, durante toda a vigência da parceria, de contratação ou remuneração a
qualquer titulo, com recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive
àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da
Administração pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou
parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

29 - manter, durante toda a vigência da parceria, as condições iniciais de para celebração
da parceria.

30 - selecionar e contratar os recursos humanos que atuarão no presente Termo que atenda
0 estabelecido no Plano de Trabalho e nas normas legais do SUAS no âmbito nacional e
municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERU

1 - São de competência do Gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e
Avaliação as ações de acompanhamento e avaliação da execução do objeto pactuado, de
caráter preventivo e saneador, que serão executadas conforme periodicidade e demais
procedimentos estabelecidos em atos normativos setoriais.

II - A gestão da parceria será realizada pelo agente público lotado na Secretaria da pasta,
designado por Portaria específica.

III - São obrigações do gestor:

1 - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, inclusive por meio de visitas m loco,
para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto e de seus objetivos;

2 - informar à SECRETARIA a existência de fatos que possam comprometer as atividades
ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

3 - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP
Telefone (17) 32116510 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br
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4.1.1) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas-

=aHS=S;i?-—
4.1.3) valores efetivameirte transferidos pela administração pública-

SrCaISÍtA™" " °° "O ® »" BOTAÇAO
I - Para a execução das ações e atividades prevista neste Termo Hp u
disponibilizados recursos no valor global de até mi TossilTm

r™.srroír -

orçamentária aL^oeÍSSoÍda™^^^
1 - DO VALOR DO RECURSO MUNICIPAL

M4 AM 5! R»"» Munltíp,] „i J. «é R|
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rl"h° municipal destinado à execução do presente Termo de

espesa 33.50.43.01 - Subvenções Soc.ats - Ficha 161 - Código de Aplicação 510.000.

2 - DO VALOR DO RECURSO ESTADUAL

^7 28°! Colaboração com Recurso Estadual será de até R$

Despesa 33.50.43.02 - Subvenções Soc.ats - Ficha 162 - Código de Aplicação 500.058.

3 - DO VALOR DO RECURSO FEDERAL

163.8^,00 (cento rLteÍtaÍr ««
clh? "-^^rnso federal destinado à execução do presente Tetmo de

De;2E5;flE"'' fspesa 33.50.43.05 - Subvenções Soc.a.s - Ficha 163 - Código de Aplicação 500.031.

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

r  - estntaconsecuhvas a serem SÍas ToTln. r tT'"'-."' ~ «
específica indicada pela OSC. "*

de Previsão de Despesas,

exigidos pela mesma que serão r f" demais documentos
inconsistências pendências ou almim e caso a documentação apresentar

;e«™i:!,rpiTJr=rr •" '-■ ■do prazo previsto para a entrega; ^ devidas correções dentro
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■""'°"' '«■ • ««»<■» ^ P.-I.

o£ :r5.tio "Wg-tail «tLrS™
c) a OSC deixar de prestar contas da parcela anteriormente recebida;

pe.Ía^ís^b^X^lbt'^^^^
e) não apresentar regularidade de certidões fi scais.

SECRÉ™™X'°radSto êr"T """" "r""""»'l*l"doleUv. ,.e i.c,-d,«o „C~.7""° °°

^SLoT'' " "" »«'™'=™aO E APUCACÃO FINANCEOU

sr-financeira pública oficial; ' bancaria, em instituição

1 êfeí .ti™ .iiriiiiTí ™" • '
uso for igual ou superiora 1 ruml mp ç. se a previsão de seu

I'™'*'» * «»EI4» pm o. rec™,

.iifitoioi riíi"'.'"""" " "»>»»» 1=
eletrônicas, débitos automáticos boletos ■ serviços, por meio de transferênciasSistema Fmanceiro NÍonai - """" regulamentadas pelo
r-rsorta\:;So': mTsÍrento^^^^^^^^^ °
comprovadas pela OSC no oue diz re t espesas despendidas e devidamente
cumprimentod^açôes'p.t:r:ot^^^^^^^^^^^^^^ -

Rualo.o^e^-ITsta^^íír^^Crp"»
Telefone,rr,3zrrssro-se™s@PiopPe.o.~br^~rr
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vigência deste Íemo^drCd!h''°^ Pagamentos com os recursos transferidos, dentro dade^s^ incísra nota^^^^^^^^^^^^ o^gmais dasrecurso e o órgão público celebrante a"que se re^ ''''
eventuais fiscalizações e/ou conferências. mantendo-os na posse para
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS VEDAÇÕES

—- *■

1) despesas a título de taxas e tarifas bancárias;
2) despesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou similar;

4) realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência deste ajuste;
4.1) O pagamento em data posterior só será aceito quando o fato gerador da

despesa tiver ocorrido durante sua vigência.
5) realização de despesas em data anterior à liberação dos recursos-

»u.ç«e. e«-« ."LT. a".» JScmSS:"
"  •'» «i* '«.<1. ai,«.n».„ à
9) pagamento de vale transporte fora dos limites do município-

;'h==£s.=.sl=-
CLAUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E AS HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO

Telefone,n,3Ztrs5ro-se.as^nop..o.sp.,o:°;rrrpr.:tV.b^'
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I - o presente Termo vigorará após a publicação do respectivo extrato no meio oficial de
publicidade da Municipalidade, a partir da data de 01/01/2018, com término de seus efeitos
na data de 30/06/2019; podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde
que não exceda a 5 (cinco) anos, através de Termo Aditivo.

PARAGRAFO ÚNICO: A vigência prevista no caput poderá ser prorrogada de ofício, no
caso de atraso na liberação de recursos por parte da SECRETARIA, por período
equivalente ao atraso.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

I - A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático das parcerias
com Organizações da Sociedade Civil - OSC para demonstração de resultados, que conterá
elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução
integral do objeto e o alcance dos resultados previstos.

II - O dever de prestar contas inicia-se com a liberação da primeira parcela dos recursos
financeiros e termina com a avaliação final das contas e demonstração dos resultados.

III - A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam ao
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a
prestação de contas.

IV - Serão glosados valores que forem aplicados em finalidade diversa da prevista neste
Termo e respectivo Plano de Trabalho ou quando houver evidência de ato irregular.

V - Compete a Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio do Departamento de
Prestação de Contas, a análise dos documentos previstos no Art.82 do Decreto n°
17.708/17 que ficarão à disposição do gestor e do Secretário (a) Municipal, bem como dos
órgãos de controle interno e externo, bem como a emissão do Parecer Financeiro que
contemplará:

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

b) A verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as
despesas constantes no demonstrativo de receita e despesa e os débitos efetuados na
conta corrente específica da OSC;

c) A verificação do cumprimento das normas pertinentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz ■ CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP
Telefone (17) 32116510 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br
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VI - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1.2.1- Cada despesa deve ser classificada conforme sua natureza
1.3 - copias simples e legíveis e ainda os próprios originais para conferência dos

1.3.1 - Os originais dos documentos deverão conter os dados da OSC

IrS h'T colaboração, fonte de recurso e o'orgao da administração pública com o qual o termo foi celebrado não
ndo aceitos documentos ilegíveis, com alterações ou rasuras e com

=ts::,:LT ^ -
1.4 - memória de cálculo do rateio das despesas, quando houver;

contratações?'""' para as compras e

d.»» """^r '-'*™
aind. os resp,ai,„ „se, ooniábe,,! °

ííb»t;: 's:T,Lt%zi- r; °»í t ?■"—- «= * ̂ o.».
f  V do § r do art. 74 do Decreto MunicÍDal n° 17 7n«/9m7,».d. fo, o oaso, o. ,,,..00 o di,p„„ „ 5

do P-i" »« — 1. K,da.o.e.o_,.b.do..de.L:™™^~l'o—
VII - PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL
1  Para fins de prestação de contas quadrimestral a osr rl,>amri(vmte e oito) do mês subsequente ao encetramento de cada quadrrmerdotol;;

Rua João^T municipal de assistência socialRua João Teixeira, 260-Santa Cruz-CEP 15014 iftn cs i • j n-Telefone/171 Í711 ccm ^ "Ol^^-lSO-Sâo Jose do Rio Preto-SPí  ) 2116510-senias@riopreto.sp.gov.br-www.riopreto.sp.gov.br
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a) as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, no período em questão;
b) a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a

srsirr~^° -

aíõll toZth do cumpnmento do objeto e realização das

Estado de Sao Paulo, a ser entregue no Departamento de Prestação de Contas;
VIII - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2 - A prestação de contas anual deverá ser apresentada até o Hin j

3.1 - A serem apresentados pela OSC;

a) Ofício de encaminhamento;

as informações consolidadas

-rrc:r
C) conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica da

d) publicação do balanço patrimonial dos exercícios encerrado e anterior;

iízãc™r,rr.»,ddr"' *>

(17) 32116510 - semas®r,opreto.sp.gov.br - w«™.rlopreto.sp.gov.br
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o cemdâo expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC

eXíSí; -p"-"
h) declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC ou de órsão

oTSSÔao'"- P'--*- P P-' » ppS
i) declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC ou de óreão

rjítp»"»; •" —P» ■" "P*"". in.1.—Seorahdade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;
J) relação dos contratos e respectivos aditamentos fi rmados com a utilização de
recmsos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos neste temio deCO boraçao, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes daÍ

jeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento;
1) certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC forma
de remuneração, período de atuação, com destaque para o dirigente responsávelpela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração;
m) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de
Sã ' T: P^lico ou de dingente deorgao ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos
zrdar^^'^"^" retrcXr

f ■ ÍP »™dor OP empregadopublico, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança deorgao ou entidade da Administração Pública celebrante, bem coL seus respec vo
°  «r

o) comprovante de devolução de eventual saldo remanescente não aplicado;

3.2 - A serem providenciados pela SECRETARIA"

Rua municipal de ASSISTÊNCIA SOCIALRua João Teixeira, 260-Santa Cruz - CEP 15014 isn c- i -jTelefone Í17) 3211 fi5in ca "^^o Jose do Rio Preto-SP117} 32116510 - semas@nopreto.sp.gov.br - wv.w.riopreto.sp.gov.br
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a) certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pelo órgão concessor e
respectivos períodos de atuação;

b) certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da
execução do termo de colaboração e respectivos períodos de atuação;

c) relatóno técnico de monitoramento e avaliação da parceria, homologado pela
comissão de monitoramento e avaliação; e

d) parecer técnico conclusivo elaborado pelo Gestor da parceria, bem como
manifestação conclusiva do(a) secretárío(a).

IX - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

1 - Quando o final da vigência da parceria não coincidir com o encerramento do ano civil,
a OSC deverá apresentar os mesmos documentos de que trata da prestação de contas anual,'
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do término da vigência da parceria, prorrogável
por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC.

2 - A analise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a emissão do parecer
técnico conclusivo do gestor e para a manifestação conclusiva da prestação de contas final,
que devera verificar o cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o alcance dos
resultados previstos no plano de trabalho e considerará;

a) o Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela OSC;

b) o Relatório Final de Execução Financeira, elaborado pelo Departamento de
Prestação de Contas;

c) o comprovante de devolução de eventual saldo remanescente da parceria.

3 - A administração pública apreciará a prestação anual/final no prazo de até 150 (cento e
cinqüenta) dias.

4 - A análise da prestação de contas anual/final terá como subsídio o relatório anual/final
de execução financeira e de execução do objeto, os relatórios de visita in loco os
resultados das pesquisas de satisfação e os relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação, homologados pela Comissão, devendo obrigatoriamente mencionar, para fins de
avaliação quanto à efieácia e efetividade das ações Já executadas:

4.1 - as metas e os resultados já alcançados e os seus benefícios; e

4.2 - os efeitos da parceria, referentes:

a) aos impactos econômicos ou sociais;

b) ao grau de satisfação do público alvo;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP
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C) à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
5 - Nas hipóteses de omissão na entrega da prestação de contas ou da análise concluir que
houve desc^pnmento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho ouL há

pareceTtócnto7""á7 7"° ° previamente à emissão do
n7:rdTsS(;m::)ir^^^ ^ osc par.

a) sanar a irregularidade;

b) cumprir a obrigação;

™eXSnSçr — da rrregularidade ou
si Jrentrfr irregularidade ou da omissão, não havendo o
soSdto deve att ^dm.mstrativa competente, sob pena de responsabil.dadesohdana, deve adotar as providencias para apuração dos fatos identificação dos
responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação

7 - A prestação de contas anual e final será avaliada pelo Gestor da parceria como:
a) Regular, quando expressar, de forma clara e objetiva, o cumprimento do obieto
o atmgimento das metas e o alcance dos resultados da parceria; ^ '

T T"'""' impropriedade ou qualquer outra faltade natureza formal que não resulte dano ao erário; e outraialta
c) Irregular, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
c. I) omissão no dever de prestar contas;

de^TmÍalbr'™"'"
C.3) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo;
C.4) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

a) Aprovação da prestação de contas;

b) Aprovação com ressalva da prestação de contas- e

_ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
™ione llTSl 65m '™o ■ ' 5"eletone (17) 32116510 - semas@r,opreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br
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11 - Na hipótese de aprovação com ressalva ou reieicãn a oqp -
de defesa a SECRETARIA, no prazo de até 15 (quinze) dias. ^P^esentar pedido

CLÁUSULA DÉCIMA - DA HIPÓTESE DE RETOMADA DO OBJETO

a) ̂ assumir a responsabilidade pela exeeução do restante do objeto previsto no plano

ser TonsÍe "d « ̂ ^'tar sua descontinuidade, devendo

responsabilidadès; " ^ ™TARIA assumir as
b) - retomar os bens públicos eventualmente em poder da organização da sociedade

de usíd^Zbet'"
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

ORGANIZAÇÃO DA SOCED/iorcivír"''''"'"''' d,

I - por termo aditivo à parceria para;

a) ampliação ou redução do valor global;

b) prorrogação da vigência;

c) alteração da destinação dos bens remanescentes;

ZdRmZ:^'tS::iaZr^r "■" — ° «dnamemo ficará
decorrentes e de autorização do titular da SeÍreS^Í'""'" ' * "

RuaIo.o'«r-s"f"a~:Sf'^C^^Telefone ,17) 32n «TO-seinas@riopie.o.sp.,ov.b;-r:rZ°:pl°-,^^^
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II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:

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

b) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.

ÍmS" «Cncia, da rescisão e das
I - A vigência do presente Termo pode ser denunciada nela nir » i

Decretos n" i7.723/20 '' '''' '''''

®  defesa, aplicar à OSC as seguintes

a) advertência;

= dõíl" ° "» """«l» P»' p™ "•« i.l«rio,

ôiÍÜlZ"" "'■'^""*1= P*" I«"«'P" dP piblico ou ceto p,Ao,l.ou confrato com orgãos e entidades de todas as esferas de onvemn 1 f

™s;;í::rr. r.iLr p-

««r'"' •» -'«»p .p™«.
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V - As partes deverão observar o cumprimento de normas de ingerência, notadamente
aquelas exaradas pelos órgãos de controle externo e seus mecanismos de fiscalização, além
de fazerem integrar as exigências complementares desses órgãos aos seus atos
administrativos.

VI - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Pública no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS BENS REMANESCENTES

I - Para fins de cumprimento do disposto nos art.36 e art. 42, X ambos da Lei Federal n°
13.019/2014, e do art. 44, inciso I do Decreto n° 17.708/2017 e alterações, declara-se que
os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do presente Termo de
Colaboração, serão de titularidade da administração pública municipal, visto que são
necessanos para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração
de nova parceria, seja pela execução direta do objeto.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - Pactuam, ainda, os partícipes, as seguintes condições:
a) todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se

entre^es nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas por "fax
simile" ou qualquer outro meio de comunicação, devidamente comprovado por
recibo;

b) as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como
quaisquer ocorrências que possam ter implicações na execução do objeto da
parceria serão registradas em ata ou relatório circunstanciado;

c) a SECRETARIA não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos
recursos a serem transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

I - As^partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para dirimir quaisquer
questões oriundas deste Termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

II - É obrigatória, nos termos do art.42, XVII da Lei Federal a" 13.019/2014, a prévia
tentativa de solução administrativa de eventuais conflitos, com a participação de órgão
encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;
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E^r estarem certas e ajustadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma
para que produza seus efeitos legais. '

São José do Rio Preto, 26 de dezembro de 2017.

MARIA SILVIA UM^tBACTOSF^^
CkESS: 16.577 /)

Secretária Mun(cipal de Assistênéi/Social.

rry
VALOl^yONATí

A  ■ ~ - / Pre^5ssociação de País e A(migos dos ̂sfi^peionais de São José do Rio Preto - APAE

Anexos:

1) Anexo I - Plano de trabalho
2) Anexo II - Portaria de designação do gestor desta parceria.

R,,:. I - municipal de assistência social
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