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PROJETO DE LEI N. 013/2021, DE 03 DE MAIO DE 2021

"AUTORIZA    0    PODER    EXECUTIVO    MUNICIPAL    A    TRANSFERENCIA    DE

RECURSOS  FINANCEIROS  A  ORGANIZACA0  DA  SOCIEDADE  CIVIL  ASSOCIACAO  DA

TERCEIRA     IDADE     DE     IPORANGA,     CONFORME     ESPECIFICA,     E     DA     OUTRAS

PROVIDENCIAS."

ALESSANDRO     MENDES     RODRIGUES,      PREFEITO      DO     MUNICIPIO      DE

IPORANGA, Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuic6es legais,

FAZ  SABER,   que   a  Camara   Municipal   aprovou   e   ele   sanciona   e   promulga  a

seguinte lei:

Art.  1°  -  Fica o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a transferencia de  recursos

financeiros  mediante  a  celebraeao  do  TERMO   DE  COLABORAeAO   para  consecueao  de

finalidades  de  interesse  pdbljco,  entre  a Administrapao  Pdblica  Municipal  e  a Organiza?ao  da

Sociedade  Civil,  ASSOCIACAO  DA  TERCEIRA  IDADE  DE  IPORANGA,  estabelecida  a  Rua

Dom   Lucio,   n°   128,   centro,   Municfpio   de   lporanga-SP,   CEP   18330-000,   devidamente   e

legalmente inscrita no C.N.P.J/MF sob o n° 03.700.733/0001-27.

Art. 2° - As obrigae6es da avenca sao aquelas descritas na minuta de TERMO  DE

COLABORACAO E PLANO DE TRABALHO anexo e parte integrante desta lei.

Art.  3° -  0  Executivo  Municipal  fica  autorizado  a  repassar  para a Organiza?ao  da

Sociedade Civil,  a importancia de  R$ 82.983,60 (oitenta e dois mil,  novecentos e  oitenta e tres

reais e sessenta centavos).

Paragrafo  tinico:  os valores consignados no "caput" serao  repassados  a OSC.  em

12 (doze) parcelas mensais iguais.
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Art.  4° -  As  despesas  decorrentes  da  execu?ao  desta  Lei  correrao  por  conta  das

seguintes dotae6es oreamentarias consignada no ongamento vigente:

3.3.50.39.01 -Termo de Colaboraeao

Art. 5° - 0 TERMO DE COLABORAeAO de que trata esta lei vigorafa por 12 (doze)

meses, a partir do dia 10 de maio de 2021,  podendo ser prorrogado por igual perfodo na forma

prevista  na  minuta  anexa,  nao  excedente  a  5  (cinco)  anos,  sendo  adotadas  as  formalidades
legais pertinentes.

Art.  6°  -  Esta  lei  entrara  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao,   revogadas  as

disposi?6es em contrario.

lporanga/SP, 03 de maio de 2021
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JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI N. 013/2021, DE 03 DE MAI0 DE 2021

Considerando  a  aplicabilidade  das  disposie6es  contidas  na  Lei  n.  13.019,  de  2014,

que  trata  do  novo  regime juridico  incidente  sobre  a formalizapao  de  parcerias  entre  o  poder

ptiblico e as organizap6es da sociedade civil.

Considerando que o  recurso  esta ongamentariamente  previsto desde  o exercicio de

2021 para a entidade ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE DE  IPORANGA.

Considerando   que   em   determinados   casos,   quando   houver   interesse   pdblico   e

reciproco entre o poder pdblico e organizae6es da sociedade cMl -definidas pelo artigo 2.° da

Lei  n.   13.019/2014,  podem  ser  formalizados  instrumentos  de  parceria  entre  ambos  para  a

consecueao do objeto.

Considerando o inciso  11  do artigo 31 da Lei  13.019 de 31/07/2014,  alterado  pela Lei

13.204 de 2015, que regulamenta a questao da inexigibilidade do Chamamento Ptlblico.

Art.   31.    Sera   considerado   inexigivel   o   chamamento    ptiblico    na   hip6tese   de

inviabilidade  de  competi?ao  entre  as  organiza?6es  da sociedade  civil,  em  razao  da  natureza

singular  do  objeto  da  parceria  ou  se  as  metas  somente  puderem  ser  atingidas  por  uma

entidade especifica, especialmente quando:

(...)

11  -  a  parceria  decorrer  de  transferencia  para  organizaeao  da  sociedade  civil  que

esteja  autorizada  em   lei   na  qual   seja  identificada  expressamente   a  entidade   beneficiaria,

inclusive quando se tratar da subveneao prevista no inciso  I do  § 3o do art.  12 da Lei  no 4.320,

de 17 de mareo de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de

maio de 2000.

Pelo presente, esclarecemos que a inexigibilidade do chamamento ptlblico,  no ajuste

a ser firmado com a Organizaeao da Sociedade Civil, ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE DE
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lpoRANGA se justifica em funeao  de  que  o  objeto  pactuado,  inviabiliza a competieao entre as

organizae6es da sociedade civil, devido a ser a dnica entidade com finalidade desejada, ja ter o

vinculo  com  os  usuarios  do  servi?o  e  ja  6  uma  instituieao  que  presta  servi?os  a  anos  ao

municfpio.

Nesse  contexto,  mediante  a  inegavel  natureza ptlblica dos  servieos  ofertados  pela

Proponente,  em  carater  pablico  de  prestaeao  de  servieos,  sendo  facultado  ao  gestor,   na

Administraeao  Pdblica,  a  celebra?ao  de  parcerias  com  entidades  civis  para  a  execueao  dos

mesmos

lsto  posto,  nos termos do que disp6e o art.  32 de referido  marco  regulat6rio,  tern o

presente  a  finalidade  de  JUSTIFICAR  A  AUSENCIA  DE  REALIZAeAO  DE  CHAMAMENTO

P0BLICO   para   a  formalizaeao   do   Termo   Colaboraeao   e   instruido   os   procedimentos   de

conformidade com a novel Lei.

lporanga/SP, 03 de maio de 2021
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TERMO DE COLABORACAO N. 02/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE IPORANGA, ASSOCIA¢AO DA TERCEIRA IDADE DE IPORANGA

A  PREFEITURA  MUNICIPAL   DE   IPORANGA/SP,   inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n.

6.634.283/0001-24,  com  sede  na  Rua  Pra?a  Padre  Caiaffa,  n.  70,  doravante  denominado

CONCEDENTE,  neste ato representado pelo Prefeito Municipal Alessandro Mendes Rodrigues,

CPF:   299.592.318-52  e  a  entidade  ASSOCIAeAO   DA  TERCEIRA  IDADE   DE   IPORANGA,

inscrita  no  C.N.P.J/MF  sob  a  n°  03.700.733/0001-27,  doravante  denominado  ORGANIZACAO

DA SOCIEDADE CIVIL, sediada a Rua Dom Lucio,  n° 128,  CEP  18.320-000,  representado pelo

Sra.  Geni  Borges  Di  Filippo,  portadora  do  CPF/MF  n°  076.358.328-67,   resolvem  celebrar  o

presente Termo de Colaboracao, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n.  101, de 04

de  maio de  2000,  na correspondente  Lei de  Diretrizes Oreamentarias  n.  516 de  16 de julho de

2017 e Lei Orcamentaria Anual n.  14 de dezembro de 2020,  na Lei n.  13.019, de 31 de julho de

2.014   e   atualizap6es,   consoante   o   processo   administrativo   n.   0140/2021   e   mediante   as

clausulas e condig6es seguintes:

CLAUSuLA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1 - 0  presente Termo  de  Colaborapao,  decorrente  de  lnexigibilidade  n°  04/2021,

tern    por    objeto   transferencia   de    recursos   financeiros    para   atender    idosos    para    urn

envelhecimento saudavel, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado.

cLAusuLA SEGUNDA - DAs OBRiGAe6Es

2.1 -Sao obrigae6es dos Partfcipes:

I -DA ADMiNlsTRAeAO poBLicA MUNicipAL:
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a)   fornecer   manuais   especificos   de   prestaeao   de   contas   as   organizac6es   da

sociedade civil por ocasiao da celebrapao das parcerias,  informando previamente e publicando

em  meios  oficiais  de  comunicaeao  as  referidas  organizac6es  eventuais  altera¢6es  no  seu

contet]do;

b)  emitir relat6rio  t6cnico  de  monitoramento  e  avalia?ao  da parceria e a submeter  a

comissao de monitoramento e avaliaeao designada, que o homologara, independentemente da

obrigatoriedade   de   apresenta?ao   da   prestaeao   de   contas   devida   pela   organizacfro   da

sociedade civil;

c)  realizar,  nas  parcerias  com  vigencia  superior  a  urn ano,  pesquisa de  satisfaeao

com  os  beneficiarios do  plano de trabalho  e  utilizar os  resultados como  subsidio  na avalia?ao

da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bern como na reorienta?ao e

no ajuste das metas e atividades definidas;

d)  liberar  os  recursos  por  meio  de  transferencia  eletr6nica  e  em  obediencia  ao

cronograma  de  desembolso,  que  guardafa  consonancia  com  as  metas,  fases  ou  etapas  de

execueao do objeto do termo de colaboracao ou termo de Colabora?ao;

e) promover o monitoramento e a avaliacao do cumprimento do objeto da parceria;

f)  na hip6tese de o gestor da parceria deixar de ser agente pdblico ou ser lotado em

outro  6rgao  ou  entidade,  o  administrador  ptlblico  devera  designar  novo  gestor,  assumindo,

enquanto    isso    nao    ocorrer,    todas    as    obrigae6es    do    gestor,    com    as    respectivas

responsabilidades;

g)   viabilizar   o   acompanhamento   pela   internet   dos   processos   de   libera?ao   de

recursos;

h)  manter,  em seu sftio oficial  na internet,  a relaeao das parcerias celebradas e dos

respectivos planos de trabalho, ate cento e oitenta dias ap6s o respectivo encerramento;
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i)  divulgar  pela  internet  os  meios  de  representa?ao  sobre  a  aplicaeao  irregular  dos

recursos envolvidos na parceria;

j)  instaurar tomada de  contas  antes do termino  da  parceria,  ante  a constataeao  de

evidencias de irregularidades na execucao do objeto da parceria.

11 -DA ORGANIZACAO  DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituraeao contabil regular;

b)     prestar     contas     dos     recursos     recebidos     por     meio     deste     termo     de

colaboraeao/termo de Colaboraeao;

c)   divulgar   na   internet   e   em   locais   visiveis   de   suas   sedes   sociais   e   dos

estabelecimentos  em  que  exerea  suas  ap6es  todas  as  parcerias  celebradas  com  o  poder

pdblico,  contendo,  no  minimo,  as informae6es  requeridas  no  paragrafo  tlnico do  art.  11  da  Lei

n.  13.019/2014;

d)  manter  e  movimentar  os  recursos  na  conta  bancaria  especifica,  observado  o

disposto no art. 51 da Lei n.  13.019/2014;

e)   dar   livre   acesso   dos   servidores   dos   6rgaos   ou   das   entidades   ptiblicas

repassadoras dos  recursos,  do controle  interno e do Tribunal  de  Contas correspondentes aos

processos,  aos  documentos,  as  informae6es  referentes  aos  instrumentos  de  transferencias

regulamentados pela Lei n. 13.019, de 2014, bern como aos locais de execueao do objeto:

f)   responder  exclusivamente   pelo   gerenciamento   administrativo   e  financeiro   dos

recursos recebidos,  inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de

pessoal;

g)     responder    exclusivamente     pelo     pagamento     dos     encargos    trabalhistas,

previdenciarios,  fiscais  e  comerciais  relacionados  a execu?ao  do  objeto  previsto  no termo  de
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colaboraeao  ou  de  Colaboracao,  nao  implicando  responsabilidade  solidaria  ou  subsidiaria  da

administra?ao pdblica a inadimplencia da organizapao da socjedade civil em relacao ao referido

pagamento,   os   Onus   incidentes  sobre  o   objeto  da  parceria  ou   os   danos   decorrentes   de
restrieao a sua execueao;

h)  disponibilizar  ao  cidadao,  na  sua  pagina  na  internet  ou,  na falta  desta,  em  sua

sede,  consulta  ao  extrato  deste  termo  de  colaboraeao/termo  de  Colaboraeao,  contendo,  peio

menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicacao dos recursos.

CLAuSULA TERCEIRA -DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1  -  Para  a  execueao  do  presente  termo  de  Colaboraeao,  serao  destinados  a

montante  total  de  recursos  de  R$  82.983,60  (oitenta  e  dois  mil,  novecentos  e  oitenta  e  tres

reais e sessenta centavos), nas seguintes condie6es;

Fontes de ReDaLsses                                         Valor Mensal            Valor Anual

3.3.50.39.01 -Termo de colaboracao           R$ 10.372.95             R$ 82.983.60

3.2  -  A  ADMINISTRACAO   P0BLICA   MUNICIPAL  transferira,   para  execueao  do

presente termo de colaboraeao/termo de Colaboraeao,  recursos no valor de R$ 10.372,95 (dez
mil  trezentos  e  setenta  e  dois  reais  e  noventa  e  cinco  centavos),  em  12  (doze)  parcelas,

mensais e iguais.

cLAusuLA QUARTA - DA TRANSFERENclA E APLlcAeAO DOs REcuRsOs

4.1   -   A   ADMINISTRAeAO    PUBLICA    transferifa   os    recursos    em    favor    da

ORGANIZAeAO  DA  SOCIEDADE  CIVIL,  conforme  o  cronograma  de  desembolso  contido  no

plano  de trabalho,  mediante transferencia eletr6nica sujeita a identificaeao  do  beneficiario final

e   a   obrigatoriedade   de   dep6sito   em   sua   conta   bancaria   especifica   vinculada   a   este

instrumento.
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4.2 - E obrigat6ria a aplicapao dos recursos deste Termo de Colaboraeao, enquanto

nao utilizados,  em caderneta de poupanea de institilieao financeira oficial, se a previsao do seu

uso  for  igual  ou  superior  a  urn  mss;  ou  em  fundo  de  aplica?ao  financeira  de  curto  prazo,  ou

operapao   de   mercado   aberto   lastreada  em  titulo   da  divida   pdblica  federal,   quando   sua

utilizapao estiver prevista para prazos menores.

4.3 - Os  rendimentos das aplicap6es financeiras serao,  obrigatoriamente,  aplicados

no objeto do termo de Colaboraeao ou da transferencia, estando sujeitos as mesmas condie6es

de prestaeao de contas exigidos para os recursos transferidos.

4.4 -A ORGANIZAC;AO  DA  SOCIEDADE  CIVIL  devera observar  na  realizapao  de

gastos  para  a  execu?ao  do  objeto  do  presente  termo  a  proporcionalidade  entre  os  recursos
transferidos e os recursos pr6prios a serem aplicados a titulo de contrapartida.

4.5 -As receitas oriundas dos rendimentos da aplicaeao no mercado financeiro nao

poderao  ser  computadas  como  contrapartida,  devida  pela  ORGANIZAeAO  DA  SOCIEDADE

CIVIL.

4.6  -  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    aplicacao    de    parcela

anteriormente recebida;

11   -   quando   constatado   desvio   de   finalidade   na   aplicaeao   dos   recursos   ou   o

inadimplemento da organizaeao  da sociedade civil  em  relaeao  a obrigap6es estabelecidas  no

termo de colaborapao ou de Colabora?ao;

Ill  -  quando  a  organizapao  da  sociedade  civil  deixar  de  adotar  sem  justificativa

suficiente  as  medidas  saneadoras  apontadas  pela  administracao  ptlblica  ou  pelos  6rgaos  de

controle interno ou externo.
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4.7  -  Por  ocasiao  da  conclusao,  dendncia,  rescisao  ou  extineao  da  parceria,  os

saldos   financeiros   remanescentes,    inclusive   os   provenientes   das   receitas   obtidas   das

aplica¢6es   financeiras    realizadas,    serao    devoMdos   a   administracao   pdblica   no    prazo

improrrogavel  de trinta dias,  sob  pena de  imediata instauraeao  de tomada de contas especial

do responsavel,  providenciada pela autoridade competente da administrapao ptlblica.

CLAuSULA QUINTA - DA EXECUCAO DAS DESPESAS

5.1  -  0  presente  termo  de  Colaboraeao  devera  ser  executado  fielmente  pelos

partfoipes, 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 utiliza?ao  dos  recursos transferidos,  sob  pena

de  nulidade  do  ato  e  responsabilidade  do  agente  ou  representante  da  ORGANIZA?AO  DA

SOCIEDADE CIVIL,  para:

I -realizaeao de despesas a titulo de taxa de administrapao, de gerencia ou similar;

11  -finalidade  diversa da estabelecida  neste  instrumento,  ainda que  em  carater de

emergencia;

Ill -realizaeao de despesas em data anterior ou posterior a sua vigencia;

lv -  realiza?ao  de  despesas  com  taxas  bancarias,  com  multas,  juros  ou  corre¢ao

monetaria, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

V  -   realizaeao   de   despesas   com   publicidade,   salvo   as   de   carater   educativo,

informativo ou de orientaeao social,  das quais nao constem  nomes,  simbolos ou  imagens que

caracterizem promoeao pessoal de autoridades ou servidores pdblicos; e
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Vl  - repasses  como  contribuie6es,  auxilios  ou  subvene6es  as  instituie6es  privadas

com fins lucrativos;

Vll   -   pagar,   a   qualquer   titulo,   servldor   ou   empregado   pdblico   com   recursos

vinculados  a  parceria,  salvo  nas  hip6teses  previstas  em  lei  especifica  e  na  lei  de  diretrizes

oreamentarias.

CLAuSULA SEXTA - DA VIGENCIA

6.1 -0 presente Termo de Colaboracao vigera a partir do  primeiro dia seguinte ao

da publicaeao de seu  extrato  na imprensa oficial,  conforme  prazo  previsto no anexo  Plano de

Trabalho para a consecueao de seu objeto.

6.2   -   Sempre   que    necessario,    mediante    proposta   da   ORGANIZA?AO    DA

SOCIEDADE  CIVIL  devidamente justificada e  formulada,  no  mfnimo,  30  (trinta)  dias  antes  do

seu  termino,  e  ap6s  o  cumprimento  das  demais  exigencias  legais  e  regulamentares,  serao

admitidas  prorrogap6es  do  prazo  de  vigencia  do  presente  Termo  de  Colaboraeao,  par  igual

periodo, desde que o perfodo total de vigencia nao exceda cinco anos.

6.3 -Caso  haja atraso  na libera?ao  dos  recursos financeiros,  a ADMINISTRACAO

PUBLICA  promovera a prorrogapao do  prazo  de vigencia do  presente termo  de Colabora?ao,

independentemente  de  proposta da ORGANIZAeAO  DA SOCIEDADE  CIVIL,  limitado  o  prazo

de prorrogaeao ao exato perfodo do atraso verificado.

6.4 - Toda e qualquer prorrogaeao,  inclusive a referida no item anterior,  devera ser

formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partrcipes antes do t6rmino da vigencia do

Termo de Colaborapao ou da dltima dila?ao de prazo.

CLAUSULA  SETIMA  -  D0  MONITORAMENTO,  DO  ACOMPANHAMENTO  E  DA

FISCALIZACAO
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7.1  -  0  relat6rio  t6cnico  a  que  se  refere  o  art.  59  da  Lei  n.  13.019/2014,  sem

prejuizo de outros elementos, devera conter:

I -descrieao sumaria das atividades e metas estabelecidas;

11 -analise  das  atividades  realizadas,  do  cumprimento das  metas  e  do  impacto  do

beneffcio   social   obtido   em   razao   da  execu?ao   do   objeto   ate   o   perfodo,   com   base   nos

indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

Ill -valores efetivamente transferidos pela administraeao pablica;

IV  -  analise  dos  documentos  comprobat6rios  das  despesas  apresentados  pela

organizaeao da sociedade civil  na prestaeao de contas, quando nao for comprovado o alcance

das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Colaboraeao;

V - analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles  interno e externo,  no

ambito da fiscalizapao preventiva,  bern como de suas conclus6es e das medidas que tomaram

em decorrencia dessas auditorias.

7.2 -  Na hip6tese de  inexecueao  por culpa exclusiva da organizaeao da sociedade

civil,   a   administrapao   pdblica   podera,   exclusivamente   para   assegurar   o   atendimento   de

servicos essenciais a populaeao,  por ato pr6prio e independentemente de autorizapao judicial,

a fim de realizar ou manter a execueao das metas ou atividades pactuadas:

I  - retomar os  bens  pdblicos  em  poder da organizaeao da sociedade  civil  parceira,

qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que concedeu direitos de usa de tais bens:

11  -  assumir  a  responsabilidade  pela  execu?ao  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 organizaeao da sociedade  civil

ate o momento em que a administracao assumiu essas responsabilidades.
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CLAUSULA OITAVA - DA PRESTACAO DE CONTAS

8.1  -  A  prestaeao  de  contas  apresentada  pela  organizapao  da  sociedade  civil,

devera   conter   documentos   e   formularios,    devidamente    preenchidos   e    assinados    pelo

representante  legal  da  OSC  garantindo  o  cumprimento  da  Lei  13.019/2014  e  lnstrue6es  do

TCESP,  para  fins  de  fiscalizapao  contabil,  financeira,  operacional  e  fechamento  do  exercfcio,

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

comprova?ao do alcance das metas e dos  resultados esperados,  ate o  perfodo de que trata a

prestaeao de contas, atendendo a legalidade e a legitimidade.

8.2 -A Prestaeao de Contas devefa ser apresentada em duas etapas, Prestaeao de

Contas Mensal e Prestaeao de Contas Final/Anual

8.2.1  -  Prestaeao  de  Contas   Mensal  a  exemplo,   das  seguintes   informae6es  e

documentos:

I  -  Offcio  de  Encaminhamento  de  Prestaeao  de  Contas  com  todos  documentos

relacionados, e abaixo-assinado pelo representante legal da Entidade;

11 -Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fonte de recurso

e  por  categorias  ou  finalidades  dos  gastos  e   por  ordem  cronol6gica  do   extrato  bancario,

aplicadas no objeto da parceria;

Ill  -C6pias de Notas  Fiscais com identifica?ao do ndmero da parceria,  atestadas os

servicos e/ou material juntamente com seus respectivos documento de pagamento;

lv -C6pias das Guias de recolhimentos de lNSS,  lss e FGTS; com identificaeao do

ntlmero  da parceria,  atestadas  os servieos, juntamente  com  seus  respectivos  documentos  de

pagamento e mem6ria de calculo;
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V  -  Extrato  de  Conta  corrente  e  de  Aplicacao  Financeira,  de  todo  o  periodo  da

movjmentaeao da conta;

Vl -Concilia?ao Bancaria, quando houver;

Vll  -  Comprovante  do  dep6sito  de  contrapartida  na  conta  Especffica  da  parceria,

caso seja previsto no pactuado,  bern como guia de receita do ingresso dos recursos estaduais

no erario municipal;

Vlll   -   C6pia   dos   Contratos   com   o   Fornecedor   de   Material/Equipamento   e/ou

Prestador de Servieos;

lx - Relat6rio das atividades desenvolvida no perfodo;

X -Rela?ao dos atendidos no perfodo.

8.2.2  -  Prestaeao  de  Contas  Final/Anual  a  exemplo,  das  seguintes  informa?6es  e

documentos:

I -Offcio de encaminhamento, relativo as presta?6es de contas:

11  -  Demonstrativo  integral  das   receitas  e  despesas,  computadas  por  fontes 'de

recurso   e   por   categorias   ou   finalidades   dos   gastos,   aplicadas   no   objeto   do   termo   de

Colaboraeao, conforme modelo contido no Anexo RP-14;

Ill  -Publica€ao  do  Balaneo  Patrimonial da conveniada.  dos exercicios encerrados e

anterior;

lv   -   C6pia   dos   demonstratives   contabeis   e   financeiros   da   beneficiaria,   com

indicapao  dos  valores  repassados  pelo  6rgao  concessor  e  a  respectiva  conciliapao  bancaria,

referente ao exercfcio em que o numerario foi recebido;

V - Conciliaeao  bancaria do  mss  de dezembro da conta-corrente especifica aberta

em  instituieao  financeira  pdblica  indicada  pelo  6rgao  ou  entidade  da  Administra?ao  Pdblica
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para  movimenta?ao  dos  recursos  do  termo  de  colaboraeao,  acompanhada  dos  respectivos
extratos de conta-corrente e de aplica?6es financeiras;

Vl  -  Demais  demonstra?6es  contabeis  e  financeiras  da  OSC,  acompanhadas  do

balancete analftico acumulado do exercfcio;

Vll -Declaracao e Comprovante de devolu?ao dos  recursos nao aplicados,  quando

houver;

Vlll   -   Certidao   expedida   pelo   Conselho    Regional   de    Contabilidade   -   CRC,

comprovando   a  habilitaeao   profissional   dos   responsaveis   por  balancos   e   demonstrae5es

contabeis;

lx  -  Relat6rio  anual  de  execueao  do  objeto  do  ajuste,   contendo  as  atividades

desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados

alcaneados;

X - Declarapao que evidencie se ocorreu ou  nao contrataeao de parentes,  inclusive

por afinidade, de dirigentes da conveniada ou de membros do poder pdblico convenente;

Xl - Relapao  dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilizacao de

recursos pdblicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboraeao,

contendo tipo  e  ntlmero  do  ajuste,  identificaeao  das  partes,  data,  objeto,  vigencia,  valor  pago

no exercfcio e condi?6es de pagamento;

Xll -Declara?ao atualizada da ocorrencia ou  nao de contrataeao ou remuneraeao a

qualquer  titulo,  pela  OSC,  com  os  recursos  repassados,  de  servidor  ou  empregado  pdblico,

inclusive aquele que exerea cargo em  comissao ou funeao de  confianea de 6rgao ou entidade

da Administraeao  Pdblica celebrante,  bern como seus  respectivos  c6njuges,  companheiros ou

parentes, ate o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
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Xlll  -  Na  hip6tese  de  aquisi?ao  de  bens  m6veis  e/ou  im6veis  com  os  recursos

recebidos,   prova  do   respectivo   registro   contabil,   patrimonial   e   imobiliario  da  circunscricao,

conforme o caso;

XIV  -  Manifestaeao   expressa  do  Conselho   Fiscal   ou   6rgao   correspondente   do

beneficiario  sobre  a  exatidao  do  montante  comprovado,  atestando  que  os  recursos  ptlblicos

foram  movimentados em conta especifica,  aberta em  institui?ao financeira oficial,  indicada pelo

6rgao pdblico concessor;

XV  -  comprovante  do  recolhimento  saldo  da  conta  bancaria  especffica,  quando

XVI  - material  comprobat6rio  do  cumprimento  do  objeto  em fotos,  videos ou  outros

houver;

suportes;

§  1.0 Serao glosados valores  relacionados a metas e resultados descumpridos sem

justificativa suficiente.

§  2.a A organiza?ao  da sociedade  civil  prestara contas  da boa e  regular aplicaeao

dos  recursos  recebidos  no  prazo  de  ate   noventa  dias  a  partir  do  termino  da  vigencia  da

parceria ou no final de cada exercicio, se a duraeao da parceria exceder urn ano.

8.3  -  A  Administracao   pdblica  considerara  ainda  em  sua  analise   os  seguintes

relat6rios elaborados internamente, quando houver:

I -relat6rio da visita t6cnica in loco realizada durante a execu¢ao da parceria;

11  -relat6rio  tecnico  de  monitoramento  e  avaliapao,  homologado  pela  comissao  de

monitoramento  e  avaliaeao designada,  sobre  a conformidade  do  cumprimento  do  objeto  e  os

resultados alcaneados durante a execueao do termo de colaborapao ou de Colaboraeao.
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8.4 -Os pareceres t6cnicos do gestor acerca da presta¢ao de contas, de que trata o

art. 67 da Lei n. 13.019, de 2014, deverao conter analise de eficacia e de efetividade das ac6es

quanto:

I -os resultados ja alcan?ados e seus beneficios;

11 -os impactos econ6micos ou sociais;

Ill -o grau de satisfaeao do pdblico-alvo;

lv  -  a  possibilidade  de  sustentabilidade  das  a?6es  ap6s  a  conclusao  do  objeto

pactuado.

8.5  - A  manifestacao  conclusiva  sobre  a  prestaeao  de  contas  pela  administraeao

pdblica   observara   os   prazos   previstos   na   Lei   n.    13.019,   de   2014,   devendo   concluir,

alternativamente, pela:

I - aprovapao da prestapao de contas;

11 -aprovaeao da prestaeao de contas com ressalvas; ou

Ill  -  rejeieao  da  prestacao  de  contas  e  determinacao  de  imediata  instauraeao  de

tomada de contas especial.

8.6 -Constatada irregularidade ou omissao na prestacao de contas, sera concedido

prazo para a organizaeao da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigaeao.

§ 10 0 prazo referido no caput 6 limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificacao,

prorrogavel,  no maximo,  por igual  periodo,  dentro do prazo que a administraeao  pdblica possui

para analisar e decidir sobre a prestaeao de contas e comprovacao de resultados.
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§  20 Transcorrido  o  prazo  para  saneamento  da  irregularidade  ou  da omissao,  nao

havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade

solidaria, deve adotar as providencias para apuraeao dos fatos,  identificaeao dos responsaveis,

quantifica?ao do dano e obteneao do ressarcimento, nos termos da legislaeao vigente.

8.7 -A administraeao ptiblica apreciara a prestaeao final de contas apresentada,  no

prazo de ate cento e cinquenta dias,  contado da data de seu  recebimento ou  do cumprimento
de diligencja per ela determinada, prorrogavel justificadamente por igual periodo.

Paragrafo  tinico.  0 transcurso do  prazo definido  mos termos do  caput sem  que as

contas tenham sido apreciadas:

I - nao signmca impossibilidade de apreciaeao em data posterior ou vedacao a que

se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido

causados aos cofres pdblicos;

11 -nos casos em que nao for constatado dolo da organizaeao da sociedade civil ou

de  seus  prepostos,  sem  prejufzo  da  atualiza?ao  monefaria,  impede  a  incidencia  de juros  de

mora sobre  d6bitos eventualmente  apurados,  no  perfodo  entre  o final do  prazo  referido  neste

pafagrafo e a data em que foi ultimada a aprecia?ao pela administrapao pdblica.

8.8 -As prestae5es de contas serao avaliadas:

I  -  regulares,  quando  expressarem,  de  forma  clara  e  objetiva,  o  cumprimento  dos

objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

11  -regulares  com  ressalva,  quando  evidenciarem  impropriedade  ou  qualquer  outra

falta de natureza formal que nao resulte em dano ao erario;

Ill -irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstancias:

a) omissao no clever de prestar contas;
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b)  descumprimento  injustificado  dos  objetivos  e  metas  estabelecidos  no  plano  de

c) dano ao efario decorrente de ato de gesfao ilegitimo ou antiecon6mico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pdblicos.

trabalho;

8.9   -   0   administrador   ptiblico   responde   pela   decisao   sobre   a   aprovaeao   da

prestapao  de  contas  ou  por  omissao  em  relaeao  a  analise  de  seu  contetldo,  levando  em
consideracao,  no  primeiro  case,  os  pareceres  tecnico,  financeiro  e  juridico,  sendo  permitida

delega?ao a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegaeao.

8.10 -Quando  a presta?ao de  contas for avaliada como  irregular,  ap6s  exaurida a

fase   recursal,   se   mantida   a   decisao,   a   organiza?ao   da   sociedade   civil   podefa   solicjtar

autorizapao   para   que   o   ressarcimento   ao   erario   seja   promovido   por   meio   de   ae6es

compensat6rias  de  interesse  ptlblico,  mediante  a  apresentapao  de  novo  plano  de  trabalho,

conforme o objeto descrito no termo de colaboraeao ou de Colaboraeao e a area de atuaeao da

organizapao,  cuja  mensurapao  econ6mica  sera  feita  a  partir  do  plano  de  trabalho  original,

desde  que  nao  tenha  havido  dolo  ou  fraude  e  nao  seja  o  caso  de  restituieao  integral  dos

recursos.

8.11  -  Durante  o  prazo  de  10  (dez)  anos,  contado  do  dia  dtil  subsequente  ao  da

presta?ao  de  contas,   a  organizaeao  da  sociedade  civil   deve  manter  em  seu   arquivo  os

documentos originals que comp6em a prestaeao de contas.

CLAUSULA NONA -DAS ALTERAC6ES

9.1   -   A   presente   parceria   podera   ser   alterada   a   qualquer   tempo,   mediante

assinatura de termo aditivo, devendo a solicitaeao ser encaminhada com antecedencia minima

de 30 (trinta) dias em relaeao a data de termino de sua vigencia.
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9.2 - Nao e permitida a celebra¢ao de aditamento deste Termo de Colabora?ao com

alteraeao da natureza do objeto.

9.3  -  As  alterap6es,   com   excecao  das  que  tenham   por  finalidade   meramente

prorrogar o prazo de vigencia do  ajuste,  deverao ser previamente submetidas a secretarja de
Assistencia  Social,  6rgao  ao  qual  deverao  os  autos  ser  encaminhados  em  prazo  habil  para

analise e parecer.

9.4   -   E   obrigat6rio   o   aditamento   do   presente   instrumento,   quando   se   fizer

necessaria a efetivaeao de alterap6es que tenham por objetivo a mudanea de valor, das metas,

do  prazo  de  vigencia  ou  a  utiliza?ao  de  recursos  remanescentes  do  saldo  do  Termo  de

Colaboraeao.

CLAUSULA DECIMA -DAS RESPONSABILIZAC6ES E DAS SANC6ES

10.1 -Pela execu?ao da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as

normas da Lei  n.  13.019, de 2014,  e da legislapao especifica, a administrapao pdblica podefa,

garantida  a  pr6via  defesa,  aplicar  a  organizaeao  da  sociedade  civil  parceira  as  seguintes

sang6es:

I - advertencia;

11  -suspensao  temporaria da  participaeao  em  chamamento  pdblico  e  impedimento

de   celebrar   parceria   ou   contrato   com   6rgaos   e   entidades   da   esfera   de   governo   da

administra¢ao ptiblica sancionadora,  por prazo nao superior a dois anos;

Ill  -declarapao  de  inidoneidade  para participar de chamamento pdblico ou  celebrar

parceria  ou  contrato  com  6rgaos  e  entidades  de  todas  as  esferas  de  governo,  enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da  puni?ao  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitapao

perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida  sempre  que  a
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organizapao  da sociedade  civil  ressarcir  a administrapao  pdblica pelos  prejuizos  resultantes  e

ap6s decorrido o prazo da saneao aplicada com base no inciso 11.

Pafagrafo tinico. As sane6es estabelecidas nos  incisos  11  e  Ill  sao de competencia

exclusiva de  Secretario  Municipal  de Assistencia Social,  facultada a defesa do  interessado  no

respectivo  processo,  no  prazo  de  dez  dias  da  abertura  de  vista,  podendo  a  reabilita¢ao  ser

requerida ap6s dois anos de aplica?ao da penalidade.

10.2  -  Prescreve  em  cinco  anos,  contados  a  partir  da  data  da  apresentaeao  da

prestapao de contas, a aplicapao de penalidade decorrente de infrapao relacionada a execugao
da parceria.

10.3 - A prescrieao sera interrompida com  a edi?ao de ato administrativo voltado a

apura?ao da infraeao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DENl]NCIA E DA RESCISAO

11.1 -0 presente termo de Colaboraeao podera ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas

obrigap6es   e   auferindo   as  vantagens  do  tempo   em   que   participaram   voluntariamente   da

aven?a,  respeitado o  prazo  mfnimo de 60 (sessenta)  dias de antecedencia para a publicidade

dessa inteneao;

11   -   rescindido,   independente   de   previa   notifica?ao   ou   interpelaeao   judicial   ou

extrajudicial,  nas seguintes hip6teses:

a) utilizaeao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas;
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c)   constata?ao,   a   qualquer   tempo,   de   falsidade   ou   incorreeao   em   qualquer

documento apresentado; e

d) verificaeao da ocorrencia de qualquer circunstancia que enseje a instauraeao  de

Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA PUBLICIDADE

12.1  -  A  eficacia  do  presente  termo  de  Colaborapao  ou   dos  aditamentos  que

impliquem  em  alteraeao  ou  ampliacao  da  execu?ao do  objeto  descrito  neste  instrumento,  fica

condicionada a  publica?ao  do  respectivo  extrato  no  Diario  Oficial  do  Municipio,  a qual  devera

ser providenciada pela administrapao pdblica municipal  no prazo de ate 20 (vinte) dias a contar

da respectiva assinatura.

cLAusuLA DEciMA TERCEiRA -DAs cONDie6Es GERAis

13.1 -Acordam os partfcipes, ainda, em estabelecer as seguintes condie6es:

I - as comunicae6es  relativas a este termo de Colaborapao serao  remetidas  pop e-

mail serao consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

11  -as mensagens e  documentos,  resultantes  da transmissao via fax,  nao  poderao

se  constituir em  peeas de  processo,  e os  respectivos originais  deverao  ser encaminhados  no

prazo de cinco dias; e

111  -as  reuni5es entre os  representantes credenciados  pelos  participes,  bern como

quaisquer ocorrencias que possam ter implicap6es neste termo de Colaboraeao, serao aceitas

somente se registradas em ata ou relat6rios circunstanciados.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1  -  Sera  competente  para  dirimir  as  controversias  decorrentes  deste  termo  de

Colabora?ao,  que nao possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro de Eldorado - SP,

com rent]ncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

14.2  -  E,  por  assim  estarem  plenamente  de  acordo,  os  participes  obrigam-se  ao

total  e  irrenunciavel  cumprimento  dos  termos  do  presente  instrilmento,  o  qual  lido  e  achado

conforme,   foi   lavrado  em   2   (duas)  vias  de   igual  teor  e  forma,   que  vao  assinadas   pelos

partfcipes,  para que produza seus juridicos e legais efeitos, em Jufzo ou fora dele.

lporanga, 03 de maio de 2021

ALESSANDR0 MENDES RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS GUILHERME BECKER NETO

Secretario Municipal da Assistencia Social

GENI BORGES DI FILIPPO

Presidente da Associaeao da Terceira ldade de lporanga
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