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“Fzmdada em 15 de Agosto de 1853* 
Tenêszto DE cOLABORA.Ç_ÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE sli 

CELEBRAM O 1v1toN1cír›10o 1;›1=: JAHU E O 
ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAHU. 

0 MUNICÍPIO DE JAHU, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, inscrito no CNPJ n° 46.195.079/0()Ol~54, sediado na rua 
Paissandu, 11° 444, Centro, Jahu/SP, CEP 17.201-900, neste ato, representado 
por sua Secretária de lšconomia e šiinânçafira. SILVIA HELENA SORGI, 
brasileira, casada, portadora do RÇ 11° 2().288;S92-_6ie inscrita no CPF sob 11° 
154.930.478-02 e, pelo seu pelo Secretário de Assistência e Desenvolvimento 

Social, Sr. ALEXANDRE PEREIRA DA SÍLVÁ, brasileiro, portador do 
RG 11° 23.358.126-1 SSP SP e inscrito no CPF» sob 11° 258.957.828-84, 

autorizados pelo Decreto 11° 6.'?6'7/2.014,' doravante designado 

CONVENENTE; e, de outro lado e do outro lado O ABR!GO SÂO 
LOURENÇO D1: JAÚ, inscfâm no 1c1×11>1 11° 50.759.091/0001-11, 

estabelecida na Avenida do Cafe, 11° 131, Vila Ivan, doravante denominado 

ABRIGO SÃO LOURENÇO, neste ato por seu Diretor 

Presidente MARK) CELSO CÀMPANA RIBElR(}_, portador do RG 11° 

3.804.109-1, CPF n“ 71I.l05.008«8§1, resolvem celebrar este TERMO DE 
COLABORAÇÃO, com fí`undan¬1ento na Lei Federal 11° l3.0l9/'ZOÍ4 e 

conforme os termos constantes no processo aclrninistrativo n° 4869-PG/2018, 

observadas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRÍIÍWEIRA -- DO OBJETO

\ 

O presente Termo de Czoleboração, decorrente de Dispensa de Chamamento 
Público 11° 0852018, tem por objeto a transferência de recursos financeiros ao 

flw 
›f~ê« 
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PREFEHURA oo MUNICÍPIO QE A \/' 

“F ndada em 15 ci Ago to de 1853”U 
.Abrigo São Lourenço de Jaú, oriundos do .Fundo Nacional de Ãssiâênoía 

Social, indicados por emenda parlamentar específica, para o 

custeio/nwnutenção de energia elétrica consumida mensalmente pela 

organização, vale transporte dos funcionários da area social e pagamento do 

contas de oonsumo do :aiofonia e ífiremar. Ainda, as sobras serão utilizadas 
para invostixneoto em infraestrutura física em boneíioio dos abrigados, 

proporcionando a eles uma melhor qualidade de vida., conforme Plano do 
Trabalho integrante e indissociável deste Termo do Colaboração. 

CLÁUSULA SEGUNDA _ BA G1‹:sTÃo 

2.1 - Este Termo terá comoigéstorido Abrigo São Lourenço de Jaú o Sr. 
MARIO CELSO CAMPANA RÍBEIRO, Presidente e iResponsáve1 pela 

Prestação de Contas da Entidade, advogado, inscrito no CPF 11° 71 1.105.008- 
82, residente o domiciliado na Rua Dona Djanira Werneck, n° 170 ~ Jardim 
Itamarati - CEP 17.209-450, .Tabu/SP, o qual se responsabiliza, de forma 
solidária, pola execução das atividades o cumprimento das metas pactuadas na 

parceria. ~ 

V 

V 

¡

. 

2.2 - O M.Ul\llCÍPIlO nomeia como gestora do presente Termo de 

Colaboração a Sra.: RUTH HELÍENA FLORET TURIN1 CLARO, brasileira, 

casada, funcionária pública municipal, portadora do RG n*?\9.428.488 SSP SP 
e inscrito no CPF sob ri” Gl5.559.708-69, que deverá exercer as funções do 
art. 61 da .Lei n° 13.01 92014 demais dispositivos aplicáveis. 

CLÁUSULA TERCEÍRA - DAS ÚBRÍGAÇÕES DOS PARCEIRÔS (/"`\ 
1 
~ Í

É si «z sao» OBRIGAÇÓES oo Momcirroz 
. of 

a) fomeoer os recursos para a execução deste objeto; 
<ííÍ>< 

Qi* a zi ›z rz 
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`_ _ N _ 
“Fundašia em 15 de Agosto de 1853” 

ia) acompanhar e fiscalizar a execucao da parceria;
¿ 

c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes 
1» e durante a vigencia do objeto; 

ci) promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o 

Cronograma de Desembolso contido no Piano de Trabalho em conta bancária 
especifica imiicada peío Abrigo São Lourenço; 

e) aplicar as penalidades previstas e proceder as sanções administrativas 

necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos; 

Í) notiñcar a. celebração oeste instrumento à Câmara Municipal de Jahu; 
Ã\”\¿T` 

_ . .\¡i-' ^. ~ . 
‹

. 

. .. _« 
_L : 

g) publicar o extrato deste instrumento no JoriiaiO_iicia1 de Jahu no sítio 

eierrônico da Prefeitura do Município; ' ` 

i

Í 

h) receber e analisar as prestações de contas encaminhacšas pelo Abrigo São 

Lourenço; . . 

› \ ~ \ fx; i 

1) elaborar eiucidaiivo parecer conclusivo sobre prestação de contas do 

Abrigo São Lourenço, a fim de atender osprincipios da iegalidade, 

impessoaiidacie, moraíidade, pubiicidade, eficiência, economicidade, 

conforme artigo 48 da Lei de Responsabi1ícia‹íe Fiscal. _~ 

j) promover o monitoramento e a avaliação do cumririnienro do objeto da 

parceria; 

k) poderá vaier~se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou 

aplicacao dos recursos; i 

É

1 

firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem: próximos ao loca] de Í* 

1) nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a admmistração 

pública reaiiztará, sempre que possível., pesquisa de satisfação com os 

beneficiários do piano de irabaiho e utilizará os resuitados como subsidio na 
,X 

r iii 
Í??? Ê) 
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Y I' PREFEITURA DO MUNICIPIG DE JAH 
_ ~ _ _ 

“Funo'ada em 15 de Agosto de 1853” 
avaliaçao da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos paetuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades cleñnidas; 

m) emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria 

celebrada e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, 

que o bomologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da 

prestação de contas devida pela organização da sociedade civil; 

ri) o relatório técnico de monitoramento e avaliagšäo da parceria, sem 
prejuízo de outros elementos, deverá conter: 

I - descrição sumária das atividades ze metas, estabelecidas; 
. 

"`ê 
Ii ~ análise das atividades realizadas, do eumprimeiito das metas e do impacto 
do beneficio social obtido em razão daexecução do objeto até o período, com 
base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de "cot1tas, *quando não for 

comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo 

termo de colaboração ou de fomento; l “ 

_ 

l 

. 

`
_ 

. 

Ê: 
Â; 

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e 

externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e 

das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. 
~\ 

3.2 - SÃO (›eR1oAÇ‹3es oo Atendido sÃo Looaimçoz
z 

a) responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Colaboração; 

b) prestar informações e eseiareoimentos sempre que soiieitados, desde que 
_f\ 

necessários ao acompanhaniento e controle da execução do objeto; K 
{`\ A 
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Pnefelrunâ oo municipio os .1 H

s 

_ _ ` Í 
“Fuo‹§'ad'a em 15 de Agosto de 18 

<z) permitir livre acesso do Gestor, do responsavel gelo Controle Interno, 
. ~ . ~ . dos membros da Coinlssao de Monitoramento e Avašnaçao e de audltores e

ú 

fiscais do Tribunal d.e Contas correspondentes aos processos, aos documentos
š 

e às infonnações referentes a este instrumento, junšto às instalações do
‹ 

Abrigo; 

d) responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos 1°eeebid.os, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 

investimento e de pessoal, conforme o caso; z

ã 

e) responsabilizar-se pelo pagamento dos exàcargos trabalhistas, 

'x previdenciários, fiscais e comerciais relativosao funcxo arnento da instituieão3 

e ao adimplemento do ii`f1Í(ÍÇÊÉlbQÍÊÍÇãQ, mšflntë-UÓO -aâ Cëffidõeã ' 

negativas em dia, não se caracterizando responsaf 

subsidiária da administração pública pelos respeetivosq 
`

Ê

š 

ailidade solidária ou 

pagamentos, qualquer 

oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução; 

e) manter em seus arquivos, durante o prazo! de l0 dez) anos, contado do 
. ,. .. . ã 

d1a util subsequente ao da prestacao de contas integral, os documentos 
'.

É 

originais que eompõern a prestação de contas; ~'
i 

l:) identificar o número do instrumento da parceria efirgão repassador no 
. = _ . 

. 

¡

› 

corpo dos documentos da despesa e em seguida exuaâäcópía para anexar à 

prestação de contas a ser entregue oo prazo ao MUNICÍÊÍPIO, inclusive indicar 

o valor pago quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
š 

g) divulgar esta parceria em seu sítio na internet em locais visíveis de 
suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exegça suas ações, com as 
seguintes informações: data da assinatura, identificação do Instrumento, do 

liberados, e situação da prestação de contas da parceriia, 'bem como atender a
â 

Lei Federal n° 12.527/201 1;

Í 
s 

z - . . . z . â É 
MUNlCl?i(), descrição do objeto da parcena, valor total da parceria, valoresšƒv/

l 

\ `\\ 
z. 
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Pasfsfruaâ no MÉuN:cíP1o os .1 H ^ 

“Fs,m‹Íâ'er¡a em '15 de Agosto de 1853” 
h) cornprovar a exata aplicação da parecia anteriršrmente repassada na 
forma da legislação aplicável, mediante procedírnetnio da fiscalização da 

Administração Pública Municipal, sob 'pena de suspensão da transferência; 
* 

t
í 

5) não praticar desvio de finalidade na aplicação recurso, atraso não 

justiñcado no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias 

aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e 

demais atos praticados na execução da parceria e deixar de adotar as medidas 

saneadoras eventualmente apontadas pela Administração Pública; 

j) prestar todos os serviços, conforme Piano de Trabalho anexo, mediante a 

contratação dos protissionais et pagamento dosfšrespectivos salários, 
z ~,» › “ta . 

' '. ›¡.\ 
», .» 

, ., ~- 
_ 

1 ,fr 
' 

, âi 
¬. gerenciamento e coordenação.dosrtrabalhos¿";t1¿šando proibida a redistribuição 

dos recursos a outras entidades, congêneres ounão; 
. :ig 

k) observar todos os critérios de quaiidadeftécnica, eficiência, 
. 

_ 
¿ 

z . t 

economicidade, prazos e os custos previstos; 
V 

`

f 

1) comprovar todas as despesas por rneio de notasš fiscais* eletrônicas ou 

recibo de autônomo (RPA), com a devida ídentíticaçãoida parceria celebrada, 
ficando vedadas informações genericasoti sem especšificaições dos serviços 
efetivamente prestados, cornprovado por meio de controles ou registros, além 

É E 
= 

'
« 

'

E 

de demonstrar os custos praticados ou ajustados forma a permitir a 
, .,, 

conferência atinente à reguiaridade dos valores pagos; L
_ 

ni) aplicar os recursos repassados pelo 'š\/IÍJNICÍPIOÊ os correspondentes à 

sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Clausula Primeira; 

n) comprovar a existência de conta bancária especíšica e exciusiva para o 
. .E ,s . 

presente instrumento, efetuando todas as movirpentaçoes financeiras 

relacionadas aos recursos do presente termo nesta contei bancária.
É 

o) não apiicar taxa de adm.inist.ração ou despesasi administrativas como 

f-bj 

condição para a execução do presente objeto; 

rf* 

š

š 

ir 
\í./ 

«fi
É 

›`

\ 

sw `* 
,_
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PREFEITURA QC) MÁINICÍPIO BE JAHU ` 

_ , _ “Fuocfíšfa em 15 de Agosto de 1853” 
pä ressarcir aos cofres publicos os saldos remanesce .. tes decorrentes das 

aphcaçoes correspondentes ate 31 de ganetro do exercicio seguinte, salvo se 

forem utilizados;
5

w 
q) promover a devolução aos cofres públicos dos reclširsos tmanceiros não 
aplicados corretamente conlbrme O Flano de Trabalho; 

rf; comprmzfar mensalmente através de 'Efetividade e äe forma integral no 

final do Termo de Colaboração todas as .metas quantitatiii/as e atendimentos de 
maneira nominal, constante no Plano de Trabalho; =

= 

s) efetuar cotação e pesquisa de preços, era; pelo menos três
› .›¿t 

estabelecimentos comerciais, para aquisiçäor de meateriaís e serviços; os 

orçamentos devem conter os dados completos do fornecedor (nome, CNPJ, 
endereço) com seus valores; o pagamento do recurso aoi fornecedor de menor 
preço devera ocorrer por meio de transferência eletrôniea identificando todos 

os dados concernentes no orçamento e nota fiscal; que deverá ser emitida .z- 
~s 

antes do pagamento. t 

- 

5: 

. 
z

Ê 

t) manter~se adiinplentc com o Poder Público aquilo que tange a 
_. V. x 

prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua 
S, . 

regularidade fiscal perante os Órgãos da Administração Municipal, Estadual e 

Federal; 
A 

' 

- 

É
. 

ii' 
_ Í , 

u) comunicar o MUNICIPIO a substituição dos restionsávelis pelo Abrigo 
São Lourenço, assim como alterações em seu Estatuto. 

CLÁUSULA QUARTA - DO REPASSE E CRONOGRAMA DE 
m:ssMBoLso 

4.1 - Para a execução das atividades previstas neste Tetgrno de Colaboração, o 

MUNICÍPIO transferirá ao Abrigo São Lourenço¿, de acordo com 0 

cronograma de execução, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

A 
ç NÕ 
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PREFEITURA oo ludmfcípro os JAHU i 
Ê. 

“Famdaida em 15 de Agosto de 1853” 
acrescido, se houver, dos rendimentos auferidos durantcšo periodo em que o 

li
A recurso esteve aplicado em conta do Fundo Municipal de §Assistencia Social.

É

É 

CLÁUSULA Quimfa -« na iv1ov1MENTAÇÃo dos Racuasos 
K,
â 

5.1 ~ Os valores a repassar, segundo o cronograma de izlesemboiso, deverão
É 

ser depositados na conta específica do Abrigo São Logfirenço, vinculada ao 

objeto, na agência 11° 0027-2, CC 71.517-4, do Banco do išrasil; 

5.2 -- Os recursos depositados na conta bancária específica deste 

instrumento, enquanto não empregados na suaigv finalidade, serão 

obrigatoriamen_te aplicados: 
_ 

“ ¬ 
_ 

fi 

a) em fundo de aplicação ñnaniceira oucaderneta de poíupança, ou operação 
' iz_z= 

de mercado aberto lastreada em titulo da dívida púbiica; 

5.3 - Os pagamentos deverão ser efetuados por traiizisferência direta ao 

fornecedor (DOC, TED, Débito), nos pagamentos realizados a pessoas fisicas 
.- z‹z.~z 

e/oujurídicas, inclusive dos empregados; 
A

= 

5.4 Os rendimentos financeiros dos valores aplicados çÊdn.fo1¿me mencionado 
no item 5.2 poderäoser utilizados pelo Abrigo São Logiienço desde que não 

. ‹ _ 

haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condšcões previstas neste 
zs 

- ~ šwzy 

instrumento; 
'

_ 

‹L~'€ 

, . ~ . , . . E
. 

3.5 O Abrigo Sao Lourenço devera restituir o saldo residual dos recursos, 
inclusive com os rendimentos não utilizados, caso não eifetue a boa execução 
dos recursos; 

5.6 - A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabiiitara o 

Abrigo São Lourenço a participar de novos parceiros, afzordos ou ajustes com 
a Administraçao Municipal. - 

5.7 - A conta bancara deverá. ser isenta de taxas admišnistrativas em virtude 
da origem pública do recurso (art. 18 da Portaria rf' i30/Ê20l7);

t 

ua axssan L. - ez - 
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PREFEITURA oo M sN1c¡P1o 

“Fund da em 15 de Agosto de 18 

CLÁUSULA SEXTA - DA REsrrrU1ÇÃ0 Dosçascoasos
i

ê 

6.1 ~ O Abrigo São Lourenço compromete-se a restítuifo valor transferido, 
atualizado monetariarnencte desde a data do recebimentoš acrescidos de juros 

2. 

legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos: 

zz) inexecuçäo do objeto;
_ 

b) falta de apresentação de prestação de contas, no p1'a;§f.fo exigido;
1 

c) utilização dos recursos em fmalldade diversa da estäbelecida no presente 
z. 

_ _; 

instrumento, ainda que em caráter de emergência; `_ 

,«~ 
\ . z 

- › › 

_ ` 
› _ ,;, 

- 
I 

' × ç» l 

d) não apresentação dos documentos «Í previstoslíz. neste Termo de 

Colaboração. `ç 

_ 
'..= èšzs 

6.2 - Compromete-se, ainda o.Abrigo São Lourenço, izgrecolher à conta do 
l ¡äÊ› 

MUNRCÍPIO o valor corresponde1¬âte a rertdiârtentosâvdeçšëlblicação no mercado 
finaocciro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e 

sua utilização, quando não comprovar o seu enxpregfdí na consecução do 

objeto, ainda que nãotenha feito aplicação; 

cLÁUscu1.A s1í¬;r1MA w DA PRESTAÇÃO CONTAS 
»z*“ ;.â “Í 

7.1 ~ O Abrigo São Lourenço deverá prestar contas de acordo com os 
com elementos que criterios e írtdlcações exigidos pelo MUNICÍPIO, 

ou concluir que o seu permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento 

objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das 
atividades realizadas e a comprovação do alcance das rlnetas e dos resultados 

esperados, destacados nos relatórios de execução do :objeto e de execuçao 

financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, 
demonstração de resultado do exercício e demonstração das origens e 

Rue Paissandu, 444 ‹ Centro ~» 172914966 ‹ Jeito - SP ~ Tel: (14) 35(Ê2»1?7? ` “ow 
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PREFEITWA oo Mzšrvfcíefo os .1 H 
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aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo 
vigentes; 

normas contábeis 

7.2 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do subsequente ao da
› 

prestação de contas integral, o Abrigo São Lourenço se dgmprotnete a manter
É 

em arquivo os documentos originais que eompoern a pre de contas; 

7.3 - Prestados e julgadas as contas pelo gestor do Abrigo São Lourenço, 
z ê 

auxiliado pela Comissão de Monitoramento da parceria, documentos serão 
encaminhados à Secretaria Municipal de Assístênciafšíe Desenvolvimento 

Social, que fará a prestação de contas SUASWEB no
¿ 

.DEl\/lONS"i"RA"l`1VO FI}\iANCEIRO anuabna aba espe¿‹:Êíñ,ca para prestação 
Ê; 

de contas da emenda parlan1er1tar do»'DEPUz1ÍÀDO RICARDO 
IZAR (art. 33 da Portaria U3/2015 do MDS); r 

7.4 - Deverão ser observados pelas partes todos os atos 

25.

V

í 

il . . 

1ä1¡o1*n1at1.vos expedidos
¿

§ 

r . . . . 

pelo Mtnistério do Desenvolvrmento Socâal que regulam. as transferencias de 

recursos entre o MDS, o FMS e 'as organizações 
,. , 

2`E 
‹ Ê. 

ii . . . sociedade clvtl,
z

z 

especialmente a Portaria ll3_, de 10 de dezembro de 5, e suas alterações
E 

posteriores.
¿ 

i
z 

rã

E 

lê 

7.5 - O .Abrigo São Lourenço deverá prestar contas da e regular aplicação 

dos recursos recebidos no prazo de até 98 (noventa) contados a partir do 

término da vigência deste Termo de Colaboração. 

7.6 - Desde que haja a devida justificação por escrit 
irem anterior podera ser ser proerrogado por mais 30 (tri 

šš. 

lr 

E=
ú o prazo prewsto no

‹ Ê. 
tz 

šrlta) dias. 
É 2

2 

7.7 - O disposto nesta cláusula não impede que o Muni¿¿í;p1o de Jahu promova 
a instauração de tomada de contas especial antes do

ä 

ino da parceria, ante 
- zš ÊEÊ 

evidêncras de irregularidades na execução do objeto. 
¬

ã

Í 

t lê 
ÊÊ
‹

5 
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/
I 

7.8 - Constatada irregularidaide ou omissão na prestação de conta, será 
,i 

concedido prazo para o Abrigo São Lourenço sanaršfà irregularidade ou 
cumprir a obrigação. 

17.9 ~ O prazo referido no item anterior é iimitado a 45 (qílarenta e cinco) dias 
por n.otif1cação, prorrogávei, no máximo, por igual periodo, dentro do prazo 

Êãz 

que o Município de Jahu possui para anaiisar e decidirššobre a prestação de 

contas e comprovação de resultados. 

7.10 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularšdade ou da omissão,
_ 

não havendo o saneamento, a autoridade ad'min'istrativa êompeterrte, sob pena 

de responsabilidade solidária, deve adotar as providênoiifs para apuração dos 
=,`~'¿ . 

_ _f__ ` 

fatos, identificação dos responsáveis, quantifioação dešdano e obtenção do 
fi. 

ressarcimento, nos termos da Ieglslação vigente. .

_

_ 

7.11 - O Município de šahu apreciará a prestação final contas apresentada,
ê 

no prazo de até 150 (cento e cinquenta dias), contfitíos da data de seu
É 

› zêrz 
tr, . . 

.recebimento ou do *cumprimento de dihgencra post ele determinada, 

prorrogável justificadamente por iguai periodo. . 

7 . 12 - O transcurso do prazo definido nos termos do anterior sem que as 
ar
É 

contas tenham sido apreciadas:
L 

., 
› 

` 

. 

ššâ .,¿ 
` , 

šštšz 
É . ~ 

a) não significa impossrtnšidade de apreciação em data *posterior ou vedaçao a 
Ã ššfl , 

que se adotem medidas saneadoras, punitívas ou destinadas a ressarcir danos 

que possam ter sido causados aos cofres pubiicos. 
. 

:gi 

b) nos casos em que não for constatado doio do Abrigoí São Lourenço ou de 
%;; 

seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, išijnpcde a incidência de 

juros de mora sobre déoitos eventualmente apurados, período entre o final 

do prazo referido neste item e a data em que foi rrltiniíátda a apreciação peia 

administração púbiica.. 
E5- 

\,\ flzmnu càvârài. Nàetoroxa oo câtçâoo Fesêânino" “arestas se aâaaqs - aeee: Nâcrouàu* 
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z ‹ 

CLÁUSULA OITAVA z- DA V1GÊNdÍ¡A 

8.1 ~ Este instrumento vigerá a contar da data de sua assiâjifatura até 31./12/201.9. 

3.2 - A vigência da parceria poderá ser aiterada mediante solicitação da
z 

ÉÊÍ 
. s . . . . t . *sz . . 

organtzaçao da sociedade civil, devidamente tormaltzada e gustzñcada, a ser 

apresentada na administração pública em, no mínimo, 3(};i§trínta) dias antes do 
É Ê

f 

término de sua vigência. 

8.3 - A prorrogação de ofieio da vigência do_ínstm1nen%it› deve ser feita pela 
administração pública, antes do seu térmmo, qaando elagšder causa a atraso na 

liberação. dos recursos, limitada ao exato periodo do atrašfo verificado. 

- 
'Í' 

CLÁUSULA NONA -_ nas Pnottatoâoss 
- iší » 

9.1 ~ Fica ainda proibido à Abrigo São Lourenço: 

. , ~ › . . Ã ' A 
a) a redistr1bu1‹;ao dos recursos recebldos a outras Nenttígiades, eozigeneres ou 

não; 
' ¬ 

b) integrar dirigentes que também sejam agentes Êoliticos do governo 

MUNICÍHO; t ~ 

c) realizar despesas e pagamentos fora da deste Termo de 

Colaboração; 

ci) utilizar recursos para finalidade diferente da previstzšie despesas a titulo de
~ taxa de administraçao; 

-«..,, .. . . 

e) utilizar recursos em pagatnertto de despesas d1versasf,f nao compativeis com¿ 
f E 

.

3 

0 objeto deste 'š`ermo de Colaboração e de seu Plano deí ffrabaího; z\`//” 
f

É 

Í) executar pagamento antecipado a fornecedores de e serviços;

5 "\
Í 

\šÍ\%_,\ “JÀHU CAWTAL MACIQNAL QC? €§AàÇÀDO FEM§?*¿iN0” “R§'E1EâR() Qš BÁRRQS - HERÓI NÀCÍÓNÀU' \Í`fp 
. ..z 
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g)transl`erir:°ecu1fsos da conta Corrente espeeífioa para ouítras contas bancárias
â 

que não haja comprovante;
l

i h.) retirar recursos da como específica para outras finalldades com posterior 
ressarcimento; 

š

é 

3) deixar de aplicar ou não comprovar a contraperiiída pšâctuada no Plano de
É 

Trabalho; 
š 
i 
z
z 

j) realizar despesas com:
ã

Í 

R.) multas, juros ou correção monetária,__inol§usive reÍf`‹>:re'¡§j1.tes a pagamentos ou 
. . 5,» 

a reoolhnnentos tora dos prazos, salvo se decorreptes de atrasos da 

administração pública na liberação de zfieeursos financeofios, bem como verbas 
indenizatórias; '

d 

l) publicidade, salvo as previstas no plano de'v~širaÍ'pall1o e diretamente 

vinculadas eo objeto da parceria, de caráter educatixdo, infomiativo ou de 

orientação social, das quais não constem nomes, símbšolos ou imagens que 

earacterizem promoção pessoal; p 

m) obras (construção, ampliação, conclusão, adaptaeão' šëfefofma) e nem para 
. . .. . E 

aquâsxçao de equpxpamentos; f

- 

x
_ 

§;§Ê 

n) pagamento de despesas bancarxas. ~

É 

CLÁUSULA DÉCIMA -_ DA REC1sÃo E no DENÚNCIA 

š0.1 - Para dirimir as dúvidas decorrentes da execšução deste Termo de 
š . . . 

Colaboração há obrigatoriedade de prévia tentativa de šsolução admnustratlva 

devidamente formalizado por qualquer das partes paírceíras. Não havendo 
â 

/H 

acordo, fica eleito o foro da Comarca de Jahu para a redolução da questão. lb/M 
10.2 - Constitui motivo para rescisão do Termo de Colaboração, nos 'termos

í

š 

'\

É
E 

do art. 42, inciso XV] de loei 3.3.0§9/2014, o desconxprlmento de qualquer das
É 

\__- “JAHU CAFHAL NAClONA1. QO QALÇÀÊBQ FEš\õ¶NëNO“ "Riflšlãô BE §3AFZRÍ()S ~ Rišëëífšl š~¿ACl0?~£AL“ 
É \-:Â Rua Pâissamfza, 444 ~ Coníro - 172614300 ~..¡a11u - $P ~ Toi; { 14) 35§3»?7?š' Xi 

' *iw 
wsW¿joo.s;:‹.gov.bf , 'Ã
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cláusulas pactuadas, partšcularrnente quando eonstatadoš pelo MUI\llClPlO 
utilização dos recursos em desacordo com o Plano de TrÉâbal.l1o ou a falsidade 

. ., . , É

l 

ou zncorreçao de informaçao em qualquer documento apreseratado.
É 

Í

5 

. ~ ‹:LÁosoLA 'o_É:cx'MA PRIMEIRA - :JA ALTÉRAÇAO oo 
l\'I()D_IFICAÇÃO DO .PLANO DE 'I`RAB%ALH() 

11.1 - Este Termo de Colaboração poderá ser alterado ofu ter modificaçäo no 
Plano de Trabalho, de comum acordo entre as partes, mediante proposta 
devidamente formalizado e justificada por meíoš de TERMO DE 
A[)lTAlVlEN`Í`Ô. 

11.2 - Admitír~se-á nwodificaçãoftlo previa ap.reclaçã.o 

do `MUNICÍ?lO e aprovação do Gestor deste-[nstm:rf1§ento ou Sistema de 

Controle, ficâtndo vedada a alteração do objeto em qoalqlfer hipótese.

1 

CLÁUSULA oÉc1MA SEGUNDA _» DA QQTAÇÃO 
oRÇAMENTÁmÀ

_ 

As despesas decorrentes deste Termo correrão conta da dotação 

orçamentária rx” 02.26.01.-«U824l 00()5~2344/33903999 -âF1<:«has 1689 ~ Fonte 5 

-- Aplicação 5000056. 
.-.........z......-.-.zM._......... 

' Àãw . 

cLÁrUsruLz1. DÉCÁMA TERCEIRA - Dfo Fono 

As partes elegem o F oro da Comarca. de Jahu!SP para esfclarecer as dúvidas de 
interpretações deste instrumento que não posísam ser resolvidas 

administrativamente. =

; 

CLÁUSULA I›Éc1l\‹1A QUARTA W DAS oxsrdsxíçoes FINAIS
É 

<ífÊz>>*<;.

š 
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Por estarem cientes e a<:ordâdas com as cond1çoes e clapsulas estabelecldas, 
as partes fimwanx 0 preseme Instminentø em 03 (três) de igual äeor fz 

forma, na presença das tesienfzunhas abaixo que também sšglbscrevem. 

Jahu, w ide 201. 

\ z
f 

f"f É 

«I/' 

SILVIA H?5'EÊ”NA SQRGI, Am;-=;xAN REIRA 
Secretária de Economía â: 

` 
V 

DA _I¿L'~`\/'Al 

Finanças do Mu.nicípi._õ de. _V ¿¿»f§§3çá1:çtári1Q¿,dk Êássistêncía e 
Jahu. 

V" 'Q 
Íf Í§éšë?i\fà1§Íifi1 ;nto Social do 

~ ^IVIu;f1íë.špiÊ§:ie Jahu. 

MARK) CELSO CAMP ^ A _ 

Prwidente do Aërigo São Lourençoie Gestor dg Parceria. 
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Toimo of: CIÊNCIA E oi: Nom‹¬1cAÇÃo 
MoN1‹:í_|›1o DE .mio Í

“ 

PROCESSO n° 4869-'PG/201. 8. Í 

Ol3JE"l`(): "ll`RANSF.ERÊš\šCIA DE RECURSOS l*`lNANClÊlR€)S AO ABRKÊO 
SAO LÇAGRENÇO DE JAÚ, ORIUNDOS D0 FUÉ*-šD() NACIONAL DE 
f\SS`lS"l;`l~}lNCIA SOCIAL, IÍâ\lDlCAI;)OS POR EMENDA PARLAMEN'I`AR 
ESPECÍFICA, PARA O CUSTEÍO/l\/IANUTI-ÊNÇÂO DEÊENERGIA ELÉTRICA 
CONSUl\fllDA l»fI,ENS/XLšvlEZ\,íTlÊl PELA ORGANIZAÇÃÕ, VALE» TRANSPORTE 
IDOS l`~`‹`UÍl\*CTl()NAR`1(§)S BA AREA SÚCl_/\.l... E I)A(^3.f\l\zllÊIzN'l`C) DE CONTAS DE 
CON'Sl.ÊMC* DE TlÍfÍLEFC*NlA E IzVTERNIi`7Í AINDA, CQNFORME PLANO DE 
T,RABAL.l~l(}, AS SOBRAS SERÃO U'l`lLIZADA*S PARA; INVESTIMENTÚ EM 

, _ , . z 

IÊ\lFRAEÍšTRU"I"URA FISICA EM BENEFICIO _ 

š 
DOS ABRIGADOS, 

PI~1OPORCl(`)NANl`){`) A ELES UMA l\fl,E'LlƒlOR QUAI,lII§.§DE DE Vlll)A. 
_ ¿,› 

› m . 
š› 

Pelo presente 'i`l5RMÕ, nos§~abai>§o idoiiiilicados: . 

É

. 

Í. Estamos C [Eš\‹"I`ES de que: i 

V ' * ' 

fi) o ajosíc acima referido estará sujeito a análise o julgzimonto pelo Tribunal de 
Cornos do Estado do São Paulo, nojo trâmito processuá1¿oc‹›r:^crá pelo sistema 
eletrônico; 

V

. 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista oxtraindo cópias das 
manifestações de intorcsso, despachos o decisõcsfinedianto sfégular cadastramento no 
Sistema de Processo Elcâronico, confonno dados abaixo indicados, em consonância 
com o estabelecido na Rcsoluçãolnü O1/2.011 do "i.`Cl';ÍSi°; ~ 

c) além dc disponíveis no' processo eletrônico, todos os dffspachos e decisões que 
vierem. a ser t‹>mados, relativamente ao aludido processo, sërão publicados no Diário 
Oficial do IZstadc›, Caderno do Poder Legislativo, pašte Tribúnal do Contas do 
Estado dc São Paulo, om conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n“ 
709. do líl do janeiro do 1993, iniciando-se, a partir de a contagem dos prazos 
processuais, conigfonno regra do Códigodê-1 Processo Civil ;› 

d) qualquer aiiëfação do endereço - residencial ou el‹:§i§`3iiioo`“» ou telefones do 
contato deverá ser comunicada pelo niercssado, pcticiixandoyno processo. 
2. šäamo-nos por N()TI`FICÁD{)S para: z 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julganionto final e consequente 
publicação; 

b) Se for o caso o do nosso interesse, nos prazos e nas formais legais o roginioniais, 
exercer o direito de de'l"esa, interpor recursos e o que mais souber. 

4 “'} x

¬ Jzzzim, /lâ do Os! ?;w›fw/~;zz®~ de 201.3; 

. 

\z\J 
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ê 

T1=:RM0 DE c1ÊN(:Lâ E ma N0"1*11=*1cAÇÃo 
MUNICÍHO mz JAHU 

1 ~ r GEST()R DO ORGÃO PUBUCO: 
Nome: ̀ R'l,š"í`H HELENA FLOR£ã'1"'1"URINI CLARO. 
Cargo: Assistente Súciall 

n'° 9.428.488 SSP SP e CPF sob 11° 015.559.708-69.
É 

fi-mail pëfififlwll Mf;2,;z.z~â «...ê..â,‹,¶ me ~~€› fa 

Teíefone(s'): 3692-5777 
Max»

K <z> Assi11atâ1:°ââ¬;WmW~z-~~ ¿~ , 
. WW .»zz._,_.~_}S;úâ‹.zâzm 

M~`*'~» 
.

› 

Responsáveis que assinaram 0 ajuste: 1

› 

_ 

`
3 

PELO ÓRGÃ0 1>ÚBL1coz 
Nónzzz :§;:â;,\›'iA 1-¬1E1,,.f¿Nzà som-1. *

i 

> -z› :. 

Cargo: Secretária de Economia e hnanças 2
. 

RG n° 2().288.592-6 e CF? 11° 154.930.478~O2. 1 

Êêv 

Data de nascimento: 1' / 
A A 

ššlndereço residcenciai cømplctoz Rua Felísberio RøšcttÔ,Ê§;,n° 48, Jardim Parati,
É

É 

Jzzmz./s1>,c11z1>17.210-vês. ~ 

,Éz 

E-mail pessoal: _,W_,_ ¿ _ V .................. ___. x 

T¢â@fzz›zzâ¿zz>z 3602-1742. M 

' 

1. 
f

Í 

/ ¢›-»°*"” 

Assinatura: 

à. 
z. .px 

PELA YINTIDADE: 
Nome: šviíÁRI(f) CELSO CAMPANA RIBEIRO 
Cargo: Qiretor Presídëme.

_ 

RG 11° 3.3Ú4.1Õ9-1 SSP/SP 8 CPF Sob 11° 'Í1l.l(}5.003~82. 
5* Q f

' 

Data de nascimento: Ã 
1' Ú Í /í f I;

› 

Endereço residencial completo: 
-.,á'Í,ââ¿â à. Jšííáäâjzšâfxg /f~?â'>m /~í?«§2`*.z:1>f3~šf5"¿3 
.................... WM- 

y 

w A .« * É 

E-maiš pessoal: . zâzffâ/(§¿«»f Êvn * ¿Íf'f"""`\ 

T@âz~f<›nzâs>z 
âfi112<1»f*š* «« “šíê”~f<zf~z\ fwíš 

Assinatura;

í 

“‹3AHU CAFÉTAL Ní\C!ONAL 90 GALÇADO §'*EMlNíN0" “FGBEÍRO DE 8ARR03 ‹ HEÊÚ! NACIONAL” 
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(Í()NTRA'I`()S OU ATOS JU“RÍE)lCOS ANÁLOGOS 
CADASTRO DO RESPONSÁVEIÉ _ 

PROCESSO n° 4869~?G¿f2()18. 
OBJETO: "{`RANS}*~`ERÃ:íš\š(1Í1A DE RECURSOS í*`INANCE1KOS AO ABRIGO ~ ú . z SAO LzÇf`ãJRENÇO DE JAU, ORÍUNÊBOS DO FUNQO NACIONAL DE 
ASSISTIEÍNCIA SOCIAL. INDICADOS i°OR. Eš\fI}šlNI3A PARLAMENTAR 

1 ,.. z 

ESPECÊFÉCA, PARA O CUSTEÍOÃMANUTENOÇAO .QE ¿ENER(}IA IÊLETRICA 
CONSUNÊIDA E\/I'ENSALME1'§šTE PELA ORGANIZAÇÃO; VALE TRANSPORTE 
DOS FU'â\šCIONA'RlOS DA AREA SOCIAL E PAGAMENTO DE CONTAS DE 
CON`SL'íMO DE TBLÊIÍONIA E INTERNEYÍ AINDA, CO'NF()R1\/1E PLANO DE 
TRABALÊ-IO, AS SOBRAS SERÃO UTILIZADAS PARAÍ INVESTIIVIENTO EM 
INFRAI£S"I"RU"I"URA FISICA EM ~ BENEFÍCIO ÊDOS ABRIGADOS, 

âk 

PROPORCIONANDO A ELE S UMA Mfiwcõzz QUAL1'DÁ[m¬: mz vêm. 

Maine w SÃLV _1A HÉLENA¡SOš{Gl
' 
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Telefone 010414- 36()2~1757' z 

emêail sef‹f_a`};jáú;.SQ¿gç§v.br f A 
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Nome
â 

ALEXAÉÊDRE PEREIRA Í)ÍÁ-SILVA. 
Cargo Secretário de Assistência e Diéãenw/olvimento 

Social O 

27191854 O RG n° 
;

A 

Išlnderçgq k _ Rua Paissandu, 11° 690, Centrë, šahg/SP.`
, 0xxÍ4~3602-5'Y77‹kW _ 

151-mail
O 

sec.asQciai.sp_.gcv.br ~ 

.Responsáveis pelo atelxciimemo a requisições de docunpeâztos do 'l"CššlSP. 
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PREFEHURA oo município os .JA 
“Funeäda em 15 de Agosto de 18 

TERMO DE R}šlSPÕNSABILll)ADE DO GI€S'Íl`()R flÍ)() TERMO DE 
C()L-AB()RAÇÃO 

Declaro ter amplo conhecimento dos termos e condiçõesfipaetuadas no presente 

Termo de Colaboração. 
Declaro ter recebido nesta oportunidade uma cófiia do contrato, do 

edital/charnamento e seus anexos, da proposta vencedora da licitação, termo de 
reí`erência efou projeto básico, cópia do termo, plano de trabalho, contrato de 

locação, enfim, cópia do instrumento pactuado e os documentos que forem 
.zy 

pertinentes. » 

_ 
. V `; 

Declaro que as obrigações assurnidas comogestor dofmrešeote termo não conflitarn 
com minhas responsabilidades fmtcionaii ` `

V 

. 

>
z 

Declaro ter pleno conhecimento da rnirâlxa eornpetênoia e attxaçäo como gestor do 
presente terrno, nos termos do artigo 67 da Lei `_š`ederal 11° 8.666/1993, me 
comprometendo a representar a autoridade competente descumprimento de 

qualquer cláusula do instrumento de termo, para as providênoias necessárias. 

Declaro ter pleno conhecimento de que a não comunicação de qualquer 

descumprimento ou irregularidade no presente termo, É.'Admii1istração, poderá äüf. 

ensejar responsabilização civil, administrativaie criminal a_ jger apurada através de 

insztauraçâo de processo adminisirativo. 
'

V 

É _ 

. 3 1
. 

Firmo o presente termo sob as penas da lei. 
-â. 

Jahu, 'ÍÕ ee 6¿1}wr/>w~ de iorzf. 

“É _ 

_
: 

S1”. Rl.l'Ê`§~I CÂLAÍÂÕ, 
Gestora do Termo de Colaboraçadf 

Assistente Sociaš. da Secretaria de Assistência e I)e:;envolvimento Social. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU 
"Fundada em 15 de Agosto de 1853 

sEcRETAR|A DE GovERNo 
` ` Relações Institucionais 

.§"z?mrs«‹i='- 

À CÂMARA MUNICIPAL DE JAHUz 
em 

Em cumprimento à legislação Vigente, encaminhamos para 
conhecimento, cópia dos Termos de Colaboração sob n° 9840 e 9841, firmado 

entre o Município de Jahu e as entidades Vila São Vicente de Paulo e Abrigo 

São Lourenço. 

Jahu, 18 de dezembro de 2018.

Ú 
Renata C/lâÍmpa;11¬:”1/(Contador, 

ã 

Assessora, 
Secretarõifde Çoverno. 
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