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Processo n° 2018038414
Fomento n° 14/2019
lnicio: 21/03/2019 Término: 21/01/2020

TERMO DE FOMENTO que entre si celebram de um lado, o o
MUNlClPlO DE FRANCA, 0 Conselho Municipal dos Direitos da
Crianca e do Adolescente (CMDCA/FMDCA) e de outro, Associagao
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, pessoa juridica de
direito privado, sem fins lucrativos, para repasse de recursos
financeiros conforme edital de chamamento publico de propostas
para selecao de projetos relativos a Promocao, Protecao e Defesa
dos Direitos das Criangas e Adolescentes que poderao ser financiado
com recursos do Fundo Municipal de Franca, Estado de Sac Paulo,
na forma do inciso lll do Art.2° da Resolucao CMDCAF N° 05/2018.

Pelo presente Termo de Fomento, 0 MUNIClP|O DE FRANCA, com sede a Rua Frederico Moura,
1517, Cidade Nova, na Cidade de Franca, Estado de Sac Paulo, insorito no CNPJ sob n°
47.970.769/0001-04, neste ato, autorizado pelo Decreto Municipal n° 10.747 de 08 de marco
de 2018 representado pelo Senhor Secretério Municipal de Acao Social, Vanderlei Martins
Tristao, brasileiro, portador do RG n° 7.567.652 SSP/SP e CPF n° 042.032.008-08, residente e
domiciliado na cidade de Franca, Estado de Sac Paulo, doravante denominado simplesmente
MUNlClPl0, e Associacao de Pais e Amigos dos Excepcioanis de Franca organizacao da
sociedade civil, pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob E
45.316.338/0001-95, com sede a Avenida Dom Pedro l, 1871 - Jardim Petraglia, na Cidade de
Franca, Estado de Sac Paulo, doravante denominada ORGANIZAQ/10 DA SOCIEDADE CIVIL,
neste ato representada por seu Presidente, Agenor Gado, RG n° 354.520 SSP/SP e CPF _nj
195.264.239-68, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de Sac Paulo, devidamente
autorizados pela Lei Municipal n° 8.777 de 20 de marco de 2019, Lei Federal n° 13.019 de 31 de
julho de 2014 e suas alteracoes posteriores, e o disposto nas lnstrucoes Normativas vigentes do
Tribunal de Contas do Estado de Sac Paulo, Decreto Federal n° 8.726/2016 e em conformidade
com os demais dispositivos aplicaveis a espécie e as clausulas e condicoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
oo OBJETO
Este Termo de Fomento, tem por objeto a celebracao, em regime de mutua cooperacéo,

de parceria destinada a consecucéo de finalidades de interesse publico e reciproco, para
execucéo do Projeto Colorindo a Vida, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.

O objeto deste Termo de Fomento néo envolve ou inclui, direta ou indiretamente,
delegacao das funcoes de regulacao, fiscalizacao, de exercicio do poder de policia ou outras
atividades exclusivas do Estado.

c|_Ausu|_A SEGUNDA -
DAS oBR|c-Acoes DA ADMINISTRAQAO PUBLICA

1.Designar Gestor que sera o responsavel pela gestao da parceria, com poderes de
Sac obrigacoes da administracao publica:

, Vicontrole e de fisca|izacéo'
2. Registrar os atos de celebracao, alienagéo, liberacao de recursos, acompanha ento

e fiscalizacao da execucéo e a prestacéo de contas do presenteTermo de Fomen ;
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3. Orientar a organizacéo da sociedade civil quanto a correta apresentacao da prestacao
de contas, tendo como premissas a simplificacéo e a racionalizacao dos
procedimentos;

4. Emitir relatorio técnico de monitoramento e avaliacéo da parceria, independentemente
de apresentacao de prestacéo de contas devida pela organizacao da sociedade civil;

a. O relatorio técnico de monitoramento e avaliacéo da parceria, sem prejuizo de
outros elementos, devera conter:

i. Descricao sumaria das atividades e metas estabelecidas;
ii. Analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do

impacto do beneficio social obtido em razao da execucao do objeto ate
o periodo, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no
plano de trabalho;

iii. Valores efetivamente transferidos pela administracao publica;
iv. Analise dos documentos comprobatorios das despesas apresentadas

pela organizacéo da sociedade civil na prestacao de contas, quando
nao for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
neste Termo de Fomento;

v. Analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e
externo, no éimbito da fiscalizacéo preventiva, bem como de suas
conclusoes e das medidas que tomarem em decorréncia dessas
audflonas.

5. Liberar os recursos em obediéncia ao cronograma de desembolso;
6. Viabilizar o acompanhamento pela Internet do processo de liberacao de recursos da

parceria celebrada;
7. Manter, em seu sitio oficial na Internet, as informacoes da parceria ora celebrada e do

respectivo plano de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias apos o seu término.
8. Divulgar pela internet os meios de representacao sobre a aplicacao irregular dos

recursos envolvidos na parceria.
9 Realizar pesquisas de satisfacao das parcerias sempre que necessério;
10. Bloquear, suspender ou cancelar 0 pagamento da transferéncia financeira a Entidade

quando houver descumprimento das exigéncias contidas no presente Termo de
Fomento, tais como:

a. Atrasos e irregularidades na prestacao de contas;
b. Aplicacao indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo MUNICIPIO, nao

prevista no Plano de Trabalho;
c. Nao cumprimento do Plano de Trabalho;
d. Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicagao dos recursos publicos;
e. Descumprimento das orientacoes do MUNICIPIO.

11. Encaminhar a Secretaria de Financas, através de requisicoes, os empenhos
orcamentarios relativos as transferéncias financeiras;

12.Assessorar tecnicamente a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL no que for
necessario ao desenvolvimento deste Termo de Fomento; _

13. Realizar reuniées com os gestores e equipe da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE
CIVIL quando necessario, objetivando orientacoes técnicas;

c|.AusuLA TEBCEIRA _
DAS OBRIGACOES DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE c|v||.
Séo obrigacées da organizacéo da sociedade civil: z

1. lnformar ao Municipio de Franca todas e quaisquer alteracoes estatutarias,
incluindo a de composicéo de sua Diretoria, por ocasiao de sua eventualocorrén ia;
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2. Divulgar, através de site institucional da OCS, na internet e em locals visiveis de
suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerca suas acées, todas as parcerias
celebradas com a administragao publica, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a. O Estatuto social atualizado;
b Data de assinatura e identificacao do instrumento de parceria (Termo de Ajuste) e

' do orgao da administracao publica responsével;
Descricao do objeto da parceria, com a publicacao do Plano de Trabalho;

. Relacéo Nominal dos dirigentes;
Valor total da parceria e valores repassados, quando for ocaso;
Lista de prestadores de sen/icos (pessoas fisicas e juridicas) e os respectivos
valores pagos;

g. Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos
nomes, cargos ou funcées, quando vinculados a execucéo do objeto e pagos com
recursos da parceria;

h Balancos e Demonstracées Contébeis;
i Relatorios fisico-financeiros de acompanhamentos, regulamento de compras e de

n contratacao de pessoal;
j Situacao da prestacao de contas da parceria, que devera informar a data prevista

para sua apresentacao e/ou a data em que foi apresentada e o resultado
conclusivo._
Paragrafo Unico: As informacoes citadas no caput acima deverao ser atualizadas
constantemente.

3. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e
de pessoal;

4. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituicao e ao
adimplemento do Termo de Colaboracao néio se caracterizando responsabilidade solidéria
ou subsidiaria da adminlstracao publica pelos respectivos pagamentos, qualquer oneracao
do objeto ou restricao a sua execucéo;

5. A prestar contas da boa e regular aplicacéo dos recursos recebidos devera ser até
31 de janeiro, a partir do término da vigéncia da parceria ou da conclusao do objeto
proposto, qual ocorrer primeiro.

6. Responsabilizar-se pela execucéo do objeto;
7. Prestar informacoes e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que

necessarios ao acompanhamento e controle da execucao do objeto;
8. Efetuar os pagamentos somente por transferéncia direta ao fornecedor (DOC, TED,

débito), pessoa fisica ou juridica, inclusive dos empregados, vedado usar cheques para
saque ou quaisquer pagamentos;

9. Fazer a restituicao do saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos
nao utilizados, exceto se autorizado reprogramar;

10.ldentificar o numero do instrumento da parceria e orgao repassador no corpo dos
documentos da despesa, e em seguida extrair copia para anexar a prestacao de contas a
ser entregue no prazo ao MUNICIPIO, inclusive indicar o valor pago parcialmente quando
a despesa for paga com recursos do objeto e outras fontes;

11.0ficiar a relacao de parentesco vinculado ao objeto, caso houver, de dirigente ou de
membros da diretoria da entidade, inclusive de seus conjuges ou companheiros, bem
como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo gra que
tenha relacao direta com servidores ou agentes politicos diretamente Iiga s ao
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MUNICIPIO, inclusive no émbito do Legislativo;
12.Néo possuir servidor publico, no exercicio, a qualquer titulo, em cargo de direcéo ou

no seu quadro de funcionarios;
13.Nao contratar parentes de diretores, socios, conselheiros, instituidores ou

benfeitores até o 2° grau para atividades remuneradas;
14.Nao pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico com recursos

vinculados a parceria, salvo nas hipoteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes
orcamentarias;

15.0fertar o sen/ico gratuitamente ficando impedida de cobrar contribuicao,
mensalidade, taxa ou outro tipo de participacéo financeira do usuario, cabendo, no caso de
descumprimento, rescisao unilateral deste Termo de Colaboracao, observada a Iegislacao
pertinente;

16.Assumir as responsabilidades por eventuais danos materials ou morais causados
ao Municipio e a terceiros, em decorréncia de sua acao ou omisséo no desenvolvimento
do Sen/ico, sem nenhuma responsabilidade do Municipio;

17.Apresentar quadrimestralmente até o 10° dia util do més subsequente, relatorio
contendo as atividades desenvolvidas para 0 cumprimento do objeto e o comparativo de
metas propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcancados, a partir do
cronograma acordado;

18.Restituir aos cofres publicos qualquer pagamento e despesas nao autorizadas no
Plano de Trabalho ou despesas em desacordo com qualquer das condicoes ou restricoes
estabelecidas.

19.Guardar, zelar, responsabilizar-se pela consen/acao e manutencao do patrimonio
publico municipal (bens moveis, equipamentos e prédios), cedidos para execucao do
Servico e recebidos pela OSC.

c|_AusuLA QUA__RTA
DA FISCALIZACAO

A realizacao do constante no plano _de trabalho sera objeto de controle,
acompanhamento, fiscalizacéo e avaliacéo. O MUNICIPIO se resen/a no direito de rejeitar no todo
ou em parte, se em desacordo com os termos deste. Quaisquer exigéncias da fiscalizacao
lnerentes ao objeto deverao ser pontualmente atendidas pelo PARCEIRO sem onus ao
MUNICIPIO. Compete ao MUNICIPIO e PARCEIRO, analisar e manifestar-se sobre o
cumprimento das metas pactuadas.

O Gestor deste Termo de Fomento é 0 agente publico responsavel pela gestao da
parceria celebrada, designado por ato publicado em meio oficial de comunicacao, com poderes
de controle e fiscalizacéo.

Na hipotese de o Gestor da parceria deixar de ser agente pdblico ou ser lotado em outro
orgéo ou entidade, o administrador publico devera designar novo Gestor, assumindo,
enquanto isso nao ocorrer, todas as obrigacoes do Gestor.

éo obrigacoes do Gestor: ,

1 Acompanhar e fiscalizar a execucao da parceria; Q.. U
lnformar ao seu superior hierarquico a existencia de fatos que comprometam ou Q,
possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indicios de
irregularidades na gestao dos recursos, bem como as providéncias adotadas o que
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serao adotadas para sanar os problemas detectados;
3. Emitir parecer técnico conclusivo de analise da prestacao de contas final, levando em

consideracao o conteudo do relatorio técnico de monitoramento e avaliacao emitido
pela administracao pdblica e homologado pela Comissao de Monitoramento e
Avaliacao designada;

4. Disponibilizar materials e equipamentos tecnolégicos necessarios as atividades de
monitoramento e avaliacao;

5. Comunicar ao administrador publico as situacées de inexecucao por culpa exclusiva
da organizacao da sociedade civil.

6. Na hipotese de inexecucao por culpa exclusiva da organizacao da sociedade civil, a
administracao publica podera, exclusivamente para assegurar o atendimento de
servicos essenciais a populacao, por ato proprio e independentemente de autorizacao
judicial, a fim de realizar ou manter a execugao das atividades e metas pactuadas:

a. Retomar os bens publicos em poder da organizacao da sociedade civil parceira,
qualquer que tenha sido a modalidade ou o titulo que lhes concedeu o direito de
uso de tais bens;

b. Assumir a responsabilidade pela execucao do restante do objeto previsto no
Plano de Trabalho, no caso de paralisacao, de modo a evitar sua
descontinuidade, devendo ser considerado na prestacao de contas o que foi
executado pela organizacao da sociedade civil até o momento em que a
administracao assumiu essas responsabilidades.

c|_Ausu|.A QUINTA __
DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO
Este Termo de Fomento tera vigéncia até dia 2_1_de Janeiro de 2020, conforme Plano de

Trabalho, contados a paitir da assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, por
solicitacao da organizacao da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser
apresentada a administracao publica em, no minimo, 30 (trinta) dias antes do término inicialmente
previsto.

A prorrogacao de oficio da vigéncia deste Termo de Fomento deve ser feita pela
administracao publica quando ela der causa a atraso na liberacao dos recursos financeiros,
limitada ao exato periodo do atraso verificado.

CLAUSULA_SEXTA ,
DA DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos financeiros para a execucao do objeto deste Termo de Fomento estao

programados em dotagao orcamentaria prépria, prevista no Orcamento Geral do Municipio de
Franca para o exercicio de 2018:

I Orgao Municipfii de Franca
I Unidade Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Programa I Rede Crianca, Adolescentee Familia it F I
Acao I g — $ubvenc6es e Auxilios ao Térceiro Setor*- Deliberagées CMDCAF
Elemento re Subvencfies Sociais 7 I 7 I 3* 7 I
Complemento H Auxilios g _ 5 g g _ g _
Fonte Tesouro Municipal
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CLAUSULA SETIMA
Do VALOR TOTAL E Do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Os recursos financeiros para execucao do objeto deste Termo de Fomento estao fixados

em até R$ 17.244,50 (Dezessete mil, Duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavo),
relativos ao presente exercicio, a conta da dotacao alocada no orcamento referido na Clausula
Sexta.

Os recursos financeiros serao transferidos conforme cronograma de desembolso e na
conta bancaria especifica constante no plano de trabalho.

O valor definido acima sera autorizado anualmente pelo Municipio respeitadas as
disponibilidades orcamentarias.

CLAUSULA Q_lTAVA __
DA LIBERACAO E DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS
As parcelas dos recursos transferidos no ambito da parceria serao liberadas em estrita

conformidade com o respectivo cronograma de desembolso.
Os recursos recebidos em decorréncia da parceria serao depositados em conta corrente

especifica.
Os rendimentos de ativos financeiros serao aplicados no objeto da parceria, estando

sujeitos as mesmas condicoes de prestacao de contas exigidas para os recursos transferidos.
Toda a movimentacao de recursos no ambito da parceria sera realizada mediante

transferéncia eletrénica sujeita a identificacao do beneficiario final e a obrigatoriedade de deposito
em sua conta bancaria.

Os pagamentos deverao ser realizados mediante crédito na conta bancaria de
titularidade dos fornecedores e prestadores deservicos.

Os saldos dos recursos repassados, enquanto nao utilizados, serao obrigatoriamente
aplicados em cadernetas de poupanca de instituicao financeira oficial se a previsao de seu uso for
igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicacao financeira de curto prazo ou operacao de
mercado aberto, lastrada em titulos da divida publica, quando a utilizacao dos mesmos se
verificar em prazos menores que um més.

CLAUSULA NONA
DA PRESTAQAO DE CONTAS

O presente Termo de Fomento deve ser executado fielmente pelos participes, de acordo
com as clausulas pactuadas e as nonnas de regéncia, respondendo cada um pelas
consequéncias da inexecucao total ou parcial.

A prestacao de contas apresentada pela organizacao da sociedade civil devera conter
elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto
foi executado conforme pactuado, com a descricao pomienorizada das atividades realizadas e a
comprovacao do alcance das metas e dos resultados esperados, até o periodo de que trata a
prestacao de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informacoes e documentos:

1. Datas e locals das atividades, incluindo o registro ds resultados em fotos e/ou
videos, quantidade de publico, listas de presence, lo ‘is de apresentacao, material

4
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de divulgacao (em que constem os créditos exigidos), clipagens e outros
documentos comprobatorios das atividades realizadas e da execucao do objeto
pactuado.

2. O nao-cumprimento de metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho,
resultando na nao-execucao do objeto pactuado, implicara na obrigatoriedade de
apresentacao de relatorio de execucao financeira, com a descricao das receitas e
despesas efetivamente realizadas, sua vinculacao com a execucao do objeto e,
dentre outros, das seguintes informacoes e documentos:
a. Extrato da conta bancaria especifica;
b. Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor,

discriminacao dos sen/icos e dados da organizacao da sociedade civil;
c. Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancaria especifica, quando

houven
d. Material comprobatorio do cumprimento do objeto em fotos, videos e outros

supones;
c. Relacao de bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for ocaso;
f. Outros necessarios a observancia das lnstrucoes do Tribunal de Contas do

Estado de Sao Paulo.

Os dados financeiros serao analisados com o intuito de estabelecer o nexo de
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das
normas pertinentes.

A administracao publica devera considerar ainda, em sua analise, os seguintes
relatorios elaborados internamente, quando houver:

a. Relatorio de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execucao da
parceria;

b. Relatorio técnico de monitoramento e avaliacao, homologado pela Comissao de
Monitoramento e Avaliacao designada, sobre a conformidade do cumprimento do
objeto e os resultados alcancados durante a execucao do Termo de Fomento.

Para fins de avaliacao quanto a eficacia e efetividade das acoes em execucao ou que ja
foram realizadas, o parecer do Gestor acerca da prestacao de contas da parceria celebrada
devera, obrigatoriamente, mencionar:

a. Os resultados ja alcancados e seus beneficios;
b. Os impactos econémicos ou sociais;
c. O grau de satisfagao do publico alvo;
d. A possibilidade de sustentabilidade das acoes apos a conclusao do objeto

pactuado.

A organizacao da sociedade civil prestara contas da boa e regular aplicacao dos
recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigéncia da parceria, ou,
se a duracao da parceria exceder um ano, no final de cada exercicio, para fins de monitoramento
do cumprimento das metas do objeto.

A manifestacao conclusiva sobre a prestacao de contas pela adminlstracao publica se
dara no prazo maximo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data do seu recebimento ou
do cumprimento de diligéncia por ela determinada, prorrogavel justificadamente por igual
periodo, devendo concluir, altemativamente, pela:

Q3
Na. Aprovacao da prestacao de contas;

b. Aprovacao da prestacao de contas com ressalvas; 0 _
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c. Rejeicao da prestacao de contas e determlnacao de imediata instauracao da
tomada decontas especial.

As prestagées de contas serao avaliadas:

a. Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos
objetivos e metas estabelecidos no Plano deTrabalho;

b. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer falta de
natureza formal que nao resulte em danos ao erario;

c. lrregulares, quando comprovada quaisquer das seguintes circunstancias:
1. Omissao no dever de prestarcontas;
2. Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de

Trabalho;
3. Danos ao erario decorrente de ato de gestao ilegitimo ou antleconomlco;
4. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores publicos.

Constatada irregularidade ou omissao na prestacao de contas, sera concedido prazo
para a organizacao da sociedade civil sanar a irregularidade.

O prazo referido no paragrafo anterior é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por
notlficacao, prorrogavel, no maximo, por igual periodo, desde que dentro do prazo que a
admlnistracao publica possui para analisar e decidir sobre a prestacao de contas e comprovacao
dos resultados.

Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissao, nao havendo o
saneamento, a autorldade admlnlstrativa competente, sob pena de responsabilidade solidarla,
deve adotar as provldénclas para apuracao dos fatos, identificacao dos responsaveis,
quantificacao do dano e obtencao do ressarcimento, nos termos da legislacaovigente.

Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia utll subsequente ao da prestacao de
contas, a organlzacao da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originals
que compoem a prestacao de contas.

CLAUSULA DECIMA
DA RESTITUICAO Dos RECURSOS

Por ocasiao da conclusao, denuncia, resclsao ou extincao da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtldas das apllcacoes financelras
realizadas, serao devolvidos a administracao publica no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias,
sob pena de imediata instauracao de tomada de contas especial do responsavel, providenciada
pela autorldade competente da administracao publica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Dos seus REMANESCENTES
Para os fins deste Termo de Fomento, consideram-se remanescentes os bens de

natureza permanente adqulridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessarios a
consecucao do objeto, mas que a ele nao se lncorporam.

Os bens remanescentes adqulridos com recursos transferidos poderao, a crltério do
administrador piiblico, ser doados quando, apos a consecucao do objeto, nao forem necessarlos
para assegurar a continuidade do objeto pactuado, obsen/ado o disposto no Termo e na Iegislacao
vigente.  @ //‘
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CLAUSULA__DEClMA SEGUNDA
DA RESCISAO
O presente Tenno de Fomento podera ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer

dos particlpes, os quals somente responderao pelas obrlgacoes e auferirao as vantagens do tempo
em particlparam voluntariamente da avenca, respeltado o prazo mlnlmo de 120 (cento e vinte) dias
de antecedéncla para a publicldade da intencao rescisoria.

Ocorrendo a rescisao, nao cabera aos partlcipes qualquer direito a reclamacao de
indenlzagao pecuniaria, obrigando-os, entretanto, a apresentarem os relatorios das atividades
desenvolvidas e a prestacao de contas, até a data do encerramento do Termo de Fomento, bem
como a restltuicao dos valores recebidos, se houver.

A inexecucao total ou parcial deste Termo de Fomento por qualquer dos partlcipes
ensejara sua denuncia e resclsao pela parte prejudlcada, com as consequéncias previstas em Lei e
neste instrumento.

E atribulda a administracao a prerrogativa para assumir ou transferlr a responsabilidade
pela execucao do objeto, no caso de parallsagao, de modo a evitar a descontinuidade.

CLAUSULA_DEClMA TERCEIRA
DAS SANCOES
Pela execucao da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da

Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e da legislacao especifica, a adminlstracao
publica podera, garantida a prévla defesa, aplicar a organlzacao da sociedade civil as seguintes
sancoesz

1. Adverténcia;
2. Multa de 0,05% (cinco décimos), sobre o valor transferldo na forma da clausula

segunda deste Termo, por infracao de qualquer clausula pactuada. Na reincidencla, a
multa sera aplicada em dobro, devidamente atuallzada até o dia do efetivo
recolhimento;
Suspensao temporaria da participacao em chamamento publico e lmpedlmento de
celebrar parceria ou contrato com orgaos e entidades da esfera de governo da
admlnistracao publica sancionadora, por prazo nao superior a dois anos;
Declaracao de lnidoneldade para participar de chamamento publico ou celebrar
parceria ou contrato com orgaos e entidades de todas as esferas de govemo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a proprla autorldade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a organizacao da sociedade civil ressarcir a
adminlstracao publica pelos prejulzos resultantes e apos decorrido o prazo da
sancao aplicada.
Dependendo da gravldade, as penalidades poderao ser apllcadas cumulativamente;
As penalidades somente poderao ser relevadas, nas hipoteses de caso fortuito ou de
forca maior, devidamente justlficado e comprovado, a julzo do MUNICIPIO

3.

4.

5.
6.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
PAGAMENTO DE DESPESAS

Poderao ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados a parceria:

1. Remuneracao da equipe encarregada da execucao do pla de trabalho, inclusive
de pessoa proprio da Proponente, durante a vigéncla d rceria, compreendendo
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____.

as despesas com pagamentos de impostos, contribulcoes sociais, Fundo de
Garantia do Tempo de Sen/ico - FGTS, férlas, décimo tercelro salario, salarios
proporcionais, verbas rescisorias e demais encargos sociais e trabalhlstas;

a.O pagamento de remuneracao da equipe contratada pela Proponente com
recursos da parceria nao gera vlnculo trabalhista com o poder pflblico.

2. Diarias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentacao nos casos em que a
execucao do objeto da parceria assim o exija;

3. Custos indiretos necessarios a execucao do objeto, seja qual for a proporcao em
relacao ao valor total da parceria;

4. Aqulslcao de equipamentos e materials permanentes essenciais a consecucao do
objeto e servicos de adequacao de espaco fisico, desde que necessarios a instalacao
dos referidos equipamentos e materials.

CLAUSULA D_EClMA QUINTA
DAS CONDICOES GERAIS
Devera ser garantldo o Iivre acesso dos servidores do Municipio de Franca, do controle

interno e externo correspondentes aos processos, aos documentos e as informacoes referentes ao
presente Termo de Fomento, bem como aos locals de execucao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Do FORD
Os partlcipes elegem o Foro da Comarca de Franca - SP como competente para dirimir

quaisquer duvldas oriundas deste Termo de Fomento ou de sua particlpacao, que nao possam
ser solucionados administrativamente, bem como para solucionar os litlgios que possivelmente
decorrerem deste instrumento.

Tanto quanto posslvel, as partes se esforcarao para resolver amistosa e
administrativamente, com a participacao do setor encarregado pelo assessoramento juridico
integrante da estrutura adminlstrativa municipal quando necessarlo, todos os casos omissos a
este Termo de Fomento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo, em 04 (quatro)
vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, para que
suita todos os efeitos legals.

Franca (SP), 21 dexn rgo de 2019.

Ow + ‘
M NICIPI DE CA;//-'7

RG n° 7.567.6 2SSP/S - .' -' I1 . iiili '
Va derlei Martinsao £2Q)

Secreta o Municipal de - ao Social
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MUNICIPIO

I

Associacao de Pais migos dos xcepcionais de Franca
ORGANIZ CAO DA SO IEDADE CIVIL

RG n° 354.520 SSP/SP e CPF n° 195.264.239-68
Agenor Gado
Presldente

TESTEMUNHAS:

/
; Euripedes Palhares

Presldente do Conselho Municipal dos Direitos da Crlanca e do Adolescente de Franca-SP

, .
//   -

Ll = andfii Aguiar Amorim Ferreira
Secretaria d - Acao Social

Municipio de Franca
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_ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - _
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO - TERMO DE COLABORACAOIFOMENTO

ORGAO/ENTI_’DADE PUBLlCO(A):
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:_Associagao de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Franca ~
TERMO DE COLABORACAO/FOMENTO: 14/2019
OBJETO: Colorindo a Vida (Esporte Cultura e Lazer).
ADVOGADO(S)/ N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estara sujelto a analise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestacoes de interesse, Despachos e Decis6es, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletr6nico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com
o estabelecido na Resolucao n° 01/2011 do TCESP;
c) além de disponiveis no processo eletr6nico, todos os Despachos e Decisoes que
vlerem a ser tomados, relatlvamente ao aludido processo, serao publicados no Diarlo
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniclando-se, a partir de entao, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Codigo de Processo Civil;
d) Oualquer alteracao de endereco — residencial ou eletr6nico — ou telefones de
contato devera ser comunlcada pelo lnteressado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legals e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Franca (SP),21 de Margo de 2019.

GESTOR Do oRcAo Pueuco PARCEIRO:
Nome: Ronaldo Rogerio
Cargo: CoordenadorAdministrativo g
CPF: 081.488.378-80 RG1 13.833.961
Data de Nascimento: 05/02/1966
Endereco residencial completo: Avenida Champagnat, 1750 - Centro
E-mail institucional: ronaldorogerio@franca.sp.gov.br
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Telefone: 3711-9&9 "
Assinatura: / »-»,-/ ‘

Res onsaveis ue assmaram o a'uste

PELO oRoAo PUBLICO PARCEIRO:
Nome: Vanderlei Martins Tristao
Cargo: Secretario Municipal de Acao Social
CPF: 042.023.008-08 RG: 7.567.652
Data de Nascimento:10/02/1954
Endereco residencial completo:Avenida ampagnat 1750-l ‘ ntro
E-mail institucional: vanderleitristao@franc .sp.gov. r
Telefone(s): 3711-9302 l \

Assinatura' ‘

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: Agenor Gado
Cargo: Presldente
CPF: 195.264.239-68
RG: 354.520
Data de Nascimento:
Endereco residencial completo:Rua do Sol, 730 - Residencial Paraiso
E-mail institucional:servicosocial@apaefranca.org.br
E-mail pessoal: Aagenorgado@quimifish om.br

Assinatura:

(*) Facultativo. indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco
eletronico.
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