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TI(,ITRIA

QUE JNTRE SI CEI-I']TJt].AM O MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DI'; CRATÍJI]S, A'I'RA.VIiS DA
SF(;RI1TARIA DO P' ANETAMENTO E GF,STÃO DAS FINANçAS ii A II}]1 IT)ADE INSTII'UTO NACIONAI,
DG GEST^O, EDUCACAO, Tt:í.Nt'll.()Gll.^ E INOVAC^O - lt,jí:;'l I 1'r^. itA OS fIIrS Ql'ti
^BAlX0
E5?Ii(]IFICA.
P,I

Ílireito priblico intcrno, com scde na Iirra (--cl let{ 1'141 centro, Cratcris-CIl, inscrito no ai.lPil:Íii s,-.'. o no : 07.982.0?6/oOo 1-47, rrr.st, 11n;'r.51r's.ptrrl , pclo
(a) Secrctirlio (a) de PLANf,IAIIIirN'i O U (,liSTÃí) D.1tS FIN^i.iç45, !,,. ía) llavi llc;t-r-r'.r tle 0livr.ii.r CI,[;:
O?''.625.293-67, doravantc dcnorninarlo tle CO|ITRÁTÀNT|i, e, do o rtin lario r <,ir,nrcsa ll'.-'i "ft)
llÂCIONÂ1, rrli GliS'l'AO, EDllC.-l.CÂO, 'l r:CNOl,OGl^ E lNOy,líl4o - INCETT cr,,. r.irrlrr''
:-tntos Durnont, 3r31, Sale 1j?,i cm Fortaltza lstarlo dt, í-.r,i.ii. iri..t.ii,.) 11o í \,1,1/,(]l-,li ,.rir o r;::
10.4:i8.451/00o 1 -69, rcpresen'ado pol Maria llelcna llorlrigucs .i.. I.irra C.ltl: 626.(191.7 i.'l-611, ao
fin' as.inatlo, tloravantc ,lenominad;r rle CONTRATADA, r,rsoi'.,enr c..rnbrar' o rlr'.s{ntír 'IliRMO l)li
COt,,lBOli^CÀC, cctn fundanrento no Processo Administrativo r1o OO2 t :í-i71 /(.llP r. ';r l,^i Fc,lt.r ,rl n,'
'!-.:1.019,
tle 31 rle iullro cle 2014, suicitando-se, no que coutrcr, as rí)tirr :.,!nl;ilr( rl . I Íri c,lr'r.rl no
O 14un!cípio do Crateús, pesso:r.iL!rí(lica de

8.6(16, de

2l

de jurrho de 1993, mediante as seguintes clausrrlas e tondiç,.r:s:

Cl r:l,l;Ul,ô r'ill 4 iiiR,l - DO OtlllTO
1.1O !, a:,cr)lÍ' 'r-.,,11ô 1lg colaboração, tcm por ol)ieto o t-cpassc rlc rrcur::os ilrr rrccir,,s, pirr.r a
tt\'t \t ,', :,1:1,,1 t;lNs^
C0NCtlri .) il' I rlOíllTOS
POR ORG^NlZ^Í'0li§ Í)l: ilA I rllll:7,Í '
,
^PRtlSENl'ADOS
'{1rS
IIFICi\Z A EXECIIç^O l)ô Al'r:lr '..1( Írr:iil rí. .,'. (;l sl^()
LUCI{A,lVr)... rJIltr lr}RNE'i
r) 'ri,I. i') n " Ilr,\'ll(:.f i iÁ
ti.',\.1.;:i t)^ lil\l li!.',,' Lrl.j ;1i- :." t\l111 r)Dol oGIAS i.:
^l'[l:'ril(
!.'l:
..,\1.i7^t,.,\\.
r-r--í}'rrcr.Àr,
rr^ CAI)ACI'rAÇ^O DOS CII).^t',r)., ( 'trr I : iir ir..l rfl 4l)1.
^'!
t,!i
" À
I
,: C0l.lUlIinAllr" COl! (,S l".r){.1,'.':^., {)l \l;,:\r{'i.1/rl)OS
trl1;:,lirllli 1 ii ()'l':l,lj?.4!.. . "1'f;ii,..PIil.,i 4r)trllt\ll.;'i'roiçi,Ãrc MUlritctP^t, MEDIANTE 0 ESl'^uFit,ltclMENTCr i ,"i!1't'í.i,/:'r'ir',1 l), ítlrlts()s
.)rrr 'r, ii
'. r'1,r )tr(^S i '.i'':l:1.í oFljlfADíJS AOS CIDAD^OS N.,.: ilr,1 \ |
\r:t\!
r" lrl.r'lrl.l.,,: ,. 1Í), r1,;lllc|LTirk^. 1R^NSl Io l: GUS'l'^(r Fy r.,, ,''!
.,ii,.í'
: 1';r1I:IiIii..I rr ,.\\lir'.)lrN'i'( I IicESTÀo DAs lll'rtla,,,.\,i,;, 'lr: t. r,\"rr:'í:. ,. i. ir.
N( tlxíillílíCl() Í)il .l(12r, (.nt arcrrdilllC|lto con[ortrrc rletàllra,i,; r,() ,rl.r', i i'r.,ir.lr,,, ,'rIr I I, rrr
in,.'..t Ji)i '
, '. .i
l.;' À': i; , ,'ti -,r .,'l rlestin.tri,r:: t.-C't,-sí)s l)irril lli.'t)(lct i) r'i-:iri', ). j:
,' i..i ,:!l
I'l ,,r1ii )Í.rr,.rrirr'Í.\I:[)ittlJ.srli'oirrs:Jiíi:arlarnentr-.atprrehsn.r'.1 ílr rlt,'.]lrii "
j.'.1. I' .,1r!lrl,i I
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n,')r;q.1,I , rl;,s lrrlções d,-' rlgi;laçàtt, rlt, fiscali;raçi:,r tl1 c..., ; r:ír r , '1,) . Í,,t , .1, .,rlí.i:r .rrr rl..
ouira( .rti!/iíla(l(,ç cxe;usivâs do r.-orlr:r- Irriblico;
1..1.2. l)r(.sl tçlio tle serviços ou rie:riir'!,larles ílio (lí)sl,ir).rtri!i'r ,'i :,r rr.. lirrr ; ' , | - r i ; r i . t I i I i r r rlo
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CLAÚSULA SEGUNDÂ - DAs oBRÍGr'.çÕIls:
2.1. São obrigações dos Parcsir-Ds:
2.r.1. DA ADMTNTS',TR^çÂO pÚBr.rCA MUNTCTpAL:

rsiirr.,
ma;llail: específicos de prestação de contâs as or;g:'.rizlrçr)cs ir soc.edat!.. ci. ,l
i:; rglgbl.rçà6 das l.)arcerias, iníornrantlo previamente e Pui)li.;Ir(!o r:tr ircios ,rfir-rais ,-lr ,-ri ,t .lir
as referidas orgr.:r.açôes eventrrais alteraÇões no seu conteirdo
b) Emitil rclatririo técnicr,. Ce "rrrlnitoramento e avali:rçâo rlesig,rarl;t, tIi : irrr,,,,.lo;1ar;r,
indepetrdentemcnte da obrigâtoriedade Ce apresentação da prestâçio (ic c,rrtas rlevirl;r l)ela ()ií.
cl Realizar, nas palcerias conr.rigôtrcia supelior a unr ano, p(.s(plisa rll s:ltisfacão cr::r, r'-s l.i'rr^iri;ir irx;
-, iIir1.1'l 1 1' 1111
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cumprimento dos objetivos pactuados, benr como ra reorientação e no ajuste das metas e atividades
definidas;
d) Liberar os recursos por r.neio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de
desembolso na forma prevista na CLAUSULA TERCEIRA, que guardara consonância com as metas,
fases ou etapas de execução do objeto clo Termo de Colaboração;
el Promover o rnonitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
0 Na hipótese de o gestor da parcelia (ieixâr rle ser itgente público ou sel lotado em outro órgão ou
entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, com as respectivas responsabilidades;
gJ Manter, cm seu sítio oficial na ilteuret, l lelação rlâs I)arcerias celebradas e dos respectivos planos
de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
h) Divulgar pela internet os meios de reprcsentação sobre aplicação irregu)ar dos recursos envolvidos
na parceria;
i) Instaural tomada de contas antes do rór'mino da palcer-ia, ante a contestação de evidências de
irregulalidades na exccução do obji,tr-r cla 1;alccriu.
2.1.2. DA ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CrVrL:

a) Manter escrituração contábii regular;
b) Prestar contas dos recursos recebidos por rncio deste termo de colaboração;
c) Divulgar na internet e em locais visíveis dc suas scdcs sôciâis e dos estabelecim entos enl que exerça
suas ações todas as parcerias celebradas conr o poder público, contendo, no mínimo, as informações
requericlas no par'ágrafo úr.rico do art. 11 da Lei n'1,3.01.9 /20L4;
d] Ivlanter e movimentar os recursos na conta bancár'ia específica observado o disposto no art. 51 da
Lei n L3.01.9 /20L4;
e) Dar livle acesso dos servidoles dos órgãos or.r das entidades públicas repassadoras dos recursos, do

controle intelno do Tribunal de Contas correspondeirtes aos plocessos, aos docurnentos, às.
inforrlaçoes referentes aos instrunrentos r:ie translel ências legulalrentados pela Lei n. 13.019* de
2014, benr conro aos locais de execução do objeto;

ll

llesponder exclusivamente pelo gerenciamento adnrinistmtivo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz lespeito às desPesas rle custeio e de pessoal;
g) Responder exclusivanreute 1;elo 1;aganrento dos errcargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
conrerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Colaboração, não implicando
r-esponsabilidade solidár'ia ou subsidiária da administração pública a inadimplência da OSC em relação
ao refelido p:rgamento, os ónLrs ilrcicicirtcs sobrc o objeto da parceria ou os danos decorrentes de
rcstl'ição à sua exccução;
h) Disponibi)izar ao cidadão, rra sua página na internet ou, na falha desta, em sua sede, consulta ao
extrato deste Temro de Colaboração, contendo, pelo nrenos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da
a plicação dos recursos.
CLAÚSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS I'-INANCEIROS
3.1. O t:rontânte total de recursos a seren) emprcgados na execução clo objeto do presel]te Termo de

Colaboração é de R$ 300.000,00 [tlc'zentos rnil rcais) o qual scrá repassado de acordo com o
cronograma de desenrbo)so constante rro Piarro cle 'I r'ai:al]ro, as quais deverão ser depositadas na contâ
específica da PROPONENTE, iscnta de tarifa bancária r.,inculacia ao objeto, na Agêr.rcia n" 3456, no
Bancc BRÂDESCO n a Conta Co rre nte n, 009 I 3 5 9 -6
3.2. O Município rie MUNlCíPlO - UF, t|ansÍerirá, para execução do presente Termo de Colaboração,
recurso correndo à despesa da seguiute Dotaçào Oiçanrenraria: 34 34 04.123.0037.2.087 3.3.90.39.00
001.0 00 0.00

CLÁUSULA QUAR.I.A. DA,f R,i\NSFEitENCIA E APLICAÇÃo oO nTCunSO
4.1- A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA lvlUNiclPAL transferirá os lecursos em favor da 0RGANIZAÇÀ0 DF*SOCIEDADE CIVIL OSC, na ft-,r'Dr:r pr-evlstu nu CLÁUSULA TERCEIRA, mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação r1c beneliciário frnal e à obrigatoriedade de dep osl
sua conta
bancár-ia espccífica vinculada a este instrLlu'teltto;
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Cs re..ursos 1cçqlriri65 ern deco'rôncia rla narceria serão d^Dositaíios em conta cor-retrte especí
isenta de tarifa bancária na institui! ão Íinanr:eira pública rietr-rrnir)aci.) fela adr.ninistrirção prihlica;
4.2. Os rendinretltos das aplicações financciras serãofobrigiito|iatrtcrtte, a1,'licatit:s nrr otrjeto tio Ternro
de Colaboração ou tla tr:rns[crêr]cia, estando sujeitos às nlCsrnris . onCições c prestação de contas
exigidas para os recrrrsos transferidos;
4.3. As parcelas dos recursos transfcridos lo âmbito da parc"r'ia ni..''crãr, lilreradas e ficarão reticlas
nos seguintes cases:
4.4. Qnando lrorrver evidências de irr+gularidade na aplicação 4e rrrrcel.' rntot ormentc recebida:
4.4.1. Quando cons[ataílo des',io de finalida<le na aplicação .los rr'ari:.iis r,-l o inrtlir,rnleutertLo <la OSC
em lelação a obligaçõr.s cstabel,:cidas iro 'l ermo dc Colabolacf,.;
4.4.2. Quando a 05C tleixar tle tdota, serl iustilicativa srríir-ierr'r.ai tn ,litii:s sanc;,doras ânontâílas
pela adnlinistrâção prihl:c: ou pelos ót'q;:o-. de controle interno ol ei.i,-)irtr-);

4.5- Por ocasião da conc"sl-., dcnil',r:ia, rcscisão ou evtir'Çio tla qralcetia, os saltlos linanceiro"
remanescentes, inclusive os irrovcllicrltcs das receitas obtirlas .:las alrlita;ões íinarccit-a:; teali;r;ttl;rst
l(ii..
serão devolvidos à administraçâo priblica no prazo impron'ogrivel de trinta dias, sob pen,, i
...rnte
instâuração de tomada de contas.jspecial do responsável, ploviderrr:ia'lz pela autoridaclc í-'
da administração p,Jrb! ica,
CLAUSULA QUINTA _ -.'. EXECLIçAC DAS DESPESAS
5.1. O presente Termo de Colalroração deverá ser executado fielmenl,e pela parccira, de acot d,; com as
cláusulas pactuadas e âs nornlâs dc regência, respondentlo caíla tlntil pclas c..nseqtrêtrci;rs r:c stta
inexecuçâo total otr parcia l.
5.2. Fica expressanrente vedada a utilização dos recursos tt;rnsferirios, soh pcrtir d'-: nttlidatlc rlo ato e
responsabilidade do agente ou represelrtãnte da OSC, para:
5.2.1. Utilizar recursos pâra flnalidade irlheia ao ohieto da parc,-'irr;

5.2.2. Pagar, a gualquer título, scn,i,lol ou etrrpregado pútrIico corrr rcctllsos vin.'ulí](!os à p;rrccria,
salvo nas hipóteses previstas orn lei específica e na lei de direu i:rcs ot çi:tnc'tttát.i.rs;
5.3. Fica cxpressamente pcrmitída a rrtilização C rs recursos transfct irl,r'i, rlcsdc ,lrr,' !rrrtiíic;trlatt,'cttte
r.inculado ao Plarto (le'f-'::'lail. :
5.3.1. Renluneração da crlrilrc gpr2rs'n13da .ir execução tlo pllno tlr tralt,"lho, it':lrrsivc t" pessoal
prriprio da organização cia sc:i,.riari; c, :i, rJ'-rt anLe a vigênci:t ,i;r lt,rrír(', i:t, cortiDt 'i'tttlotttlr ." 'r'- r:' r-'
, i-,
conr pâganrentos de impostos, ,-'or:triirttiçies sociais, Fun(lo rlc Crt'ar,tta rlo '[L\,rrl) ) (i(1 sfíé,ias, dócir1o terrjeiro salários, sal:lrios proporcionais, ver[,;rs ti],ci:,,')t ,.rs e dernais clcar ,' - .rrs c
;;'a balhistas:
5.3.2. Diárias referentes a deslocanrcnto, hospedagem e alirr)enlâ.,-ão il()s casos cnr (llt:r c*:cc,rção do
Obieto da pal'ceria assim o exija;
5.3.3. Custos in(liretos necessários:'r execução do obieto, seja quai Íi' a prcpot'cão ctr: t-rlação ao rralor

total da parceria;
CLAUSULA SEXTA _ DA VIGEIYCIA
6.1. Ll presente Termc de Colatrol-ação vigcrá a
consccução de seu obieto.

partir de 04 de juttho rle ?021 à C4,'06/2022 para

a

6-2. Semprc que necessário, r.ncdiante propostâ da OSC devidanrcr-rIe irrstificaí::i c fortnttlatla, no
mínimo, 30 [trinta) dias antcs do .en tér]nino, e após o culnPr!r,rento r.las rlentais cxigências lcEiais e
regulanrentadas serãc ,-:'.':-',..",,s '.r,rrrr.rgações de prazr. rle vi.ôn.i-t tlo nre.sento Tcrtrto tlc
Colaboraçáo.
6.3. Caso haia atraso

--'

"r. i"r: .elrrsos financr:ir.."" .- /ni,'li15!i \cI'O I''tllll,lCA I\4IINICIPAL
promoverá a pro' rogação cio ,,razo tic vigência do present.: Tct'rio r't ,^.r!- .rr.rção, itttlr:1- ',i ,
-ií,-aiií.
proposta OSC, lirnitatlo o prazo rie prurrogação ao exilto per[,.tlr, tl,'ltlir:;,) '']i
6.4. 'Iotla e rlrrelqrr,-.r- prorrogação, inclusive a relerida no;len1 arr, r'ir)r', .lcve]tii s(,r-ii)r-r,;rli .i
terrro a(litivo, 1 -1r cglgbr2rlo pclos Pat-ceir-os ârttcs (lo ['ii rrirrio ri:t ','iJ;ôtrr:ia ur, 'I-r'r,rrr, ti- ,r. '.
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Colaboração orr da última dilação de prazo, sendo expressariente vedada ir cclebrâ{ãr- , a
a(litivo com atribuiçào de vigôncia ou efeitos Íinanceiros retrulti'.'ci.
6.6. O saldo existenie em ci)nta findo o prazo de vigência rlcste'lcrrno de Colaboração, poderá ser
utilizado pcla OSC, seguindo as mesmas despcsas propostas no irlano dc Trabalho, sob 1x,rra de
devolução clo rccurso, corrigido nronêtariâmente.
CLÁÚSULA SETTMÂ. DO MOIIII'I'ORAI}ÍENTO, DO ACOMPÂNHAI\t;]ii.I'í) f, DA FISCALIZAçÂ':!

7.1. 0 relatririo tócnico a quc se rcfcrc o art. 59 tla lti ll.Al9/2ír14, scnr preiuízo (lc o'rt,(|s
clcrlcntos, rlcvcr'á contcr:
7.1.1. Desclição sunrária das ativirladcs e mctas estabeleci(las;
7.1.2. Análise das atividadcs realizadas, do cumprimento das mctas e,io in)l)i:cto rl: trenr:[íci0 social
obtido enr razão da execrrção do objeto até o período,661n l'1:.c uo; intlicatlores estabclccklos c
aprovados no plano de trahalho;
7.1.3. Valores eÍetivamei',., t:-alsieridos pela administração p'itriir:a;
7.1.4. Análise dos docrtnreirtos con-t-r.r!,ratórios das despes,::; atr, s.'r'it,r,ts rrnla OSC na prc:;t;rçiio cIe
contas, quando não for corr;;r.rr:ado o alcancr: das metas :: resultado:; csi.rbt.Jecidos no r",l),.ct: D
termo de Colaboração;
7.1.5. Análise tle cventuais auditorias realizadas pelos contrr:lcs int{rnro c c\tel'lro, uo .'rurto cla
fiscalização preventiva, betn cotno de suas conclusões e das nrc.Jidas .lre tonl;l-ln í.rn (r'r,rr ',ci:
dessas auditorias,
7.2. Na hipótese de inexecução nor culpa exclusiva da OSC. e a.Inirristruçâo prihlica porlerá,
exclusivamente para assegural o atendimento de serviços cssr:nciais ) pollullrc:io, Ior.)to I)r'(it1r'io c
independentementc de autotização judicial, a fim de realiz-al ou nlJrrtês n cxer-rrç.io (l rs r)rcla< ou
atividades pactuadas:
7.2.1. Retomar os bens priblicos cnr podcr do OSC parceira, qua l,1uer i+rnira::irlrr;r nrrrrlalitlarlc o'r lítrrlo
que concedeu rlircitos dc uso de tais l)errs;
7.2.2. Assumir a lesponsabilidadc pela execução do restanLe rlo oirierc |revistí) r)r, pl.rno rlc tr';rlralIe,
no caso de paralisação, de nrotlo a erritar stta descorrtinuitlarlc, ticve*in sr:l rorr ,itl..'r.aclrr n;r l)11 \t.rci.l
rlecotrtaso que íoi exccutario pela OSC até o tnornento cl)r qlto a,rrlnrinir;traçâr,:rssrrrrrirr c-sirs
rcsponsahilitlades.
CLÁUSULA O|TA!, _ ^ . ,rRF ST.A4! n n_ qpg145;
8.1. A prestação de contâs des-.a parceria clrsclvará regras cspecíÍi:;rs,:e acorrlo c()rn o

recursos públicos envolvidos, scgundo procedimentos estabclccitl()s con[oIIrrt.prer,,isão
clencadas no Plano de Trabalho;

rlonl;ulie
r::-

d{-.

8.2. A Administração Pública fornecerá ,:ranuais especí[rcos ;'s l]rrtidadcs OSC por olsiio da
celebração da parceria, tcndo como premissa a simplificação e a racirrnalizaçâo dos p rocerlinretr tos
para a prestaçâo de contas que Ceverá conter elemer)tos suficientes quc pernritanr ao Gcstor da
Parceria avaliar o andamento de acordo com os termos pâctuados, coln a clescrição por-rnenorizatla das
atiyidades realizadas e a compt ovação do alcance das metas e rlos res'rltarlos cspera,los ató a data dc
referência da Prestação de Contas;
8.3. O dever de prestar contas surge no momento da liberação dos rr.crrrsos. t Plestação de Corrtas
relativa a es:sa palceria dcvcrá ser apresentatla mensalmerrtc c c()rrii:r. -,|énr ,los tlocurncrrtos lcgais e
fiscais, os segu intes relatórios:
rlcs,"r',,rlyirl;rs p,! J ír í-ul)rl)rinrcnt()
B.--t.1. Relatório de Execução rlo Obje:o
- contendo as ativitladcs
do obieto e o courpârâLivo das mc'ir5-' propostas com os r"sult,l,los rrirtirlr,s;
8.3.2. Relatór'io dc llxe,:r:cãrr ti.j:,..aeir-:: -- conre rdoadescriçíi^ r!15 1i gitâ.r c.lcsr.^sas c[oti,,;rrl:rs e
sua vinculação ao cumi,rimenio .io objctc;
lilrrl'rrr;'rlos p^la
8.3.3. Relatririo de \,"it: "/.'ri,t elcu l.'!onitoran.tento c 1-,'liac.rri dir i'rojlto
Conrissão tle Morritoranre,, o c ÂvaliaiSo nonreada :-.elo l'lrrnitíPirr d.. I.illNlí:íl)l() ÍlF, rir;r. r"s dPortaIia.
I .i.. As tlespcsas firl.irentes a atividades não p revistas no Pl;rtto i'r.'l'rah:,llto scl.: llil(1ír
suficientenrcrite jrr:;tificadas 5g1f, ô glosadas;
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8.5. Â análise das Prcstações de Contas tlcvcr.á considerar a
A1óm clo que deverá estabeleccr o n,,.xo de causalidade cnir-c
corrformklade e o cumprimento d:is ncrr.irâs pertinentes;

r

rcal c os restrltarlos rlca
r(,''cir rc a despesa lealii:ada, a sua

8.6. Após e análisc da Prestação de Contas, o Gestor <lesslr Prrr;,r'ii enritirír rrn I);,reccr Técnico,
aprovando elou sugerindo eschrecinrer;tos a Entidade OÍit- c/'r'r e ('rrrrissio (le l\lonití)ranleDto c
Avaliação;

8.7.ÂrranifestaçâodoGestorrlcssapalceliasobreaPrestaçi,,rtit,(lurrl.:'devct-.iscr:
8.7. 1. Pcla apro',,aç;io
8.7 .2. Pela a.'provaçâo com rcssalva

8.7.3. Pcla reprovação com instâul'ação imcdiata de Tomada rlc Contas iis;lcci;rl
8.8. Constatada qualquer irregrrlaridade ou omissão na prestrÍ ão íl(-. contas, d':vcrá ser cor.rcedido unr

prazo, máximo, de 30 (trinta) dias para que a Entidade OSC posr,a san.u' âs incongruência- u
cornllrovar o correto cunlprimelrto do objeto;
8.9. Transcorrido o l)r'azo para sâlrcamento da irregularidade o,r "rniss;io, n:'io havendo corleçào, a
autoridade competerte .-''r pena de responsabilidatle solirlár--ir, tlcrr:',i arlolar as nredidas cabívcis
para a apuração dos íatos, idcntificaçi , dos responsárcis, q'-rariiilici,tio dos rlarros e obtençio do
ressarcimento, nos tei'n'lls Ix ;ir,tisiaçã,1 ',i3ent:;
8.10. Ao final de cada exercício financeiro, a Entidade OSC deverá aprcscntar unra I'r'r:..,tar-ãr-- -r ilí\rrt:rs
','irlo
final do exercício. O Gcstor enritirá rrrn Parecer Técnico Conclusi'ro rla cxcrrrção tlo olricto rl,;- e das nretas e resultados alcançadcs, o qual deverá mencionâi-, obiii;.rlor i:rn)enlc:
8.i0.1. Os resultarlcs já alcarrça.los e seus benefícios
8.10.2. Os irnpactos econônricos orr socíais
8.! 0.3. O grau dc satisfaço do público-alvo
8.10.4 A possibilidaric de sustentabilirhtle das ações após a conchsâ,r (i() l)r()jcto rr;tctrrarlo
8.11. Âs Prestações de Contas serão avaliadas:
8.11.1. Regulares, qttando cxpress:rrc,rr, de forml clara e oil;lti'.';.. r. ,rr!)l,rirrr{rtÍ(r rln5 rririclivos c
mctas estabelecidas no Plano ric l)-aballrc';
8.11.2. Regulares cotn Ilessalvas qrrartti.r et,idenciarettt inrProlir!criarlc ()tt (lll:rl,llr^t onir-" lalt-l (lc
natureza formal que não resulte dano ao erário;
8.11.3 Irregulares quando cotnprovada qualqucrdas seguint.s situiiçôc-.:
811.3.1. Omissão no c' .:r Cc r.rr r.r tar contas;
8.1.3.2. Descumprinrírn to ;. jListificrCl:lis objctivos c:r'c:as .. ri.:lt.cirlc; no Plarro dr:'Í'ralralho;
8.77.3.3. Dano ao erár!o docor'; c,nte -ie i:..ie gestão ilegítimc ou ;:nt.i,lco,1ónr;do;
8.11.3.4. Desfalque ou ri-s, io cre dinhei:.,. ,-.: .s e valores p-.'.::' -rs.
8.12. O administrador público iesponde pela decisão sobre a aprovaç'.o ria Plcstação 6lr í-nrll15 r
orrissão em relação a análise do seu ctrnteúdo, levando cnr consi<lcração, rro prinrei:'
ôs
paleceres técrrico, Íinanceiro e jurídico, sendo permitida delcg:rç;i. a atrtoritlades dj-..i rr:ntc
subordrnadas, vedada a subdclcgação. (lncluído pela Lei ne 13.204 / 15 )
8.13. Quando a prestação de contas for avaliada irregular, apr'rs e;;arrrirla a fasc reculsal, se nrantida a
dccisão a Entidade OSC poclcrá solicitar autorização para quc o lcssalcinlcr)lo ao er-ário scja
prornovido por meio de açõcs conrl)ersatórias dc interesse pril)lico, rl{'(lii)rrto ir irprcsentação (lc novo
Plano de Trahalho, conÍorme descriçâo no Termo dc Colalrolaçio, r'rri;r rrr-'rrsrrt-a,;irrr-:orôrlri.,r scr;i
Íeitâ a partir do Plano de Trahalho Or igirrrl, desde que não tsnhâ i11r,,llln {6lrr ou frrrrtle c rrio seja o
caso de restituição integral tlos re(:ursos. (lncluído pela l,ei ne l?-7.O4/ l3)
8.14. A administração Pírblica tleverá manter enr seu arguivo os rlocurrr'- ltto:; oriBirl.ris rlas p, r::;lar;rics
(le contas durante o prazo de 10 (dezl anos.
CI,AI:ISTILA NONA _ I.,'S A.I,'IE;:4.çÕES
9.1. Os planos rle tt aball.io r. i);r!'r--cria poderão

ser revisl,os t,ara ?lt, ;-;rçiirr dr. valoles o'r (le n)etas,
mediante termo aditi.-o or.r por.lpostil" aô plano de trabalho oligirral
9.2. As alterações previstas rra Lei 13.C i.,'2I14, e suas altcraçóes, porii.r,io ocorrer rl;r se lr iutc ínrrna:
9.2.1. por termc editivo à palcenâ pal'a:
a) ampliação cic:.,i trinta por cento do valor global;
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b) redução do valor g-rc,iri,l, sen irn:t'lçin :e :'ontante;
c) prorrôgâç:ro da vigência, obser".'âdas a:; r'iislosições legais p^r'innntr' :
rll altr-.ração da destinação dos hcirs reur:urcscentes; ou
el ]]or certidío de aPostilarnento rras ricr ais hipóteses de alte'..9 -,n, rlis como:

í) rrtilização de rendinlentos ilc e;:lic.rçõcs Íinauceiras ou de salrlo" p,rrventrrra existentes antes do
térnrino da execrrçào rla pilcclia;
g) ajustes da execução do obieto (la parceria no plauo de tral.llho: o'r
Ir) remanejamento de recursos sem a altoração do valor global.

cLÁusulA DÉcrMA - DAs REspoNSABTLTDADES E DAS sAlJçÕtis
10.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tlab;rliro conl as nonnâs tla lci rro
13.019/2014 e a da legislação especíÍica, a Administração Pú[.rlica pork,t á, gannti(lâ a prévia defesa,
aplicar à OSC parceirâ as seguintes sançôcs:
10.1.1. Advertência;
10.1.2. Suspensão tenrpor'ária da participaçâo em chamamcnto pí:lrlico e impedi'rrorto rle celebrar
(la a,lnri istlJçiio priblica
parceria ou contIar.. com ór-gãos e errtidadc: da esfera tl"' g,r',.,r
'ro
sancionadora, por prazo nâo superior a dois anos;
10.1.3. Declaração do inirlo.' ::.'!e piii,' p'' "':ipar de châtnar.rcntr-'1rí.hlico ort celclrtar parccria otr
contrato corn ór'gãos e entiuraties de todas es esferas de g^-u'"l y16,.r),ir:ânto po1'11r 1111'1'111 o.i rr,.]! iv.-,-ç
.l .
detcfminantes da punição ou até que scja pt-omovida a rcal:ilii.içiio i)*jr'',nt,,a pr(iPriir arrl.
aplicou a pcnalidaclc, r;ue será conccr!irla semLve que a OSC ressrr cir- a adrninistr ;rr, io pírh' - :r.,los
pi cjr.rízos resultarrtes e após tlecorrido o prazo tla sanção aplic.. lir r r,111 ,. :sc rr<r irr.iso Il.
10.2. ParágraÊo unico: As sanções estabclecirlas nos incisos ll c lll r;a.; 11o 60l1rlycti:rrcirr exclusiva do
cheÍc do porlcr cxc.:'.itivo, facultaria a rieÍcsa do irrteressado ni) r'(!i.J ,(tir.í) llrl)cês:iír, 11,r pr';:7o tlc tlez
rli;rs tla abertrtra rle vista, rrodcrrdo a rcabilitação ser rcqrrcrirl.r .rt),)s (lois ,rrrír:i 'lc aplicaçâo rla
pcrralidade.
103. Prescreve.nl cirlco arros, contados a partir da data da ,,r'csl.i,..io rle corrtas, a aplicação tle
penalidade decorrcntc dc infraçio relacionada à execução da niu ccrir.
10.4. A prescrição será interronrpirla coma edição de âto a(ln)inistrativo voltatlo i\ apuracio da
in fraçã o.

CtAIiSULA DÉCIMA PRIMEIRÁ _ NOS BT.;NS RETIÂNESCENTES
j,.eram-s:'
11.1.Para os fins dcste :i',.r-- a-'r..
bens renl.ir:.-i,ccr']tcs os de natureza l)onllanentc
âdquiridos com os rccrlrsos Í'inanr-r, j;',,s c:rvolvidos na parcc:-iii, tlr,anrio houve,' pt'c',isão tlessa
possibilidade na pa, ;'a íir;racii, -r--..':/rl'ios à cor:'- ç;io tlr. r,lljç.ç, rlas qrtn a ele não se
incorporam.
ill.2. Para fins deste termo, equillalâqr-se a bens relnânc:, íic r!rc.: ()s ô;rs e ('(!r-' ' -]..,.i
'j'.'antualmente aclcuiridos, produzidos, transformados ou corrslrrrítlos .oLl os recll|sr)s :r'ri ,,. - .- orn
;azâo destc tc! :nr.,lc colaboração,
11.3. Os lrens iernincscentes sci'ão gravados 661n glf,u5rrl:r dc in:ri;:nrlrilida<1", rlcvcnrlo a OSC
formalizar prornessa (lc transfelência rla propriedade à arlrrrinistr;rr:.,' lrriirlice, na hipritcsc rle sua
cxtinção.
11.4. Os bens rentanescentcs adrlLtirirlos cojn recursos t:.rrlrl'cr i'los l)ôdeli(), a llitór'io do
arlministrador' pt'rlrlico, ser doatlos a .rrrlra OSC que se prr,porrlr,r a ii'ir igrral orr srrrrr,llr;rrrtc ao da
Organização dorratária, <1rrando, .rpós a consecução do obietrr, tr..lo írrt,'lr n.,r:tss;ilio ; l)ar;t .!s'icgrrrarr a
con tin uidatle rltr obicto pâírtuil(lí).
11.5. Os bens doados ficar:io gravarlos conr cláusula de inalienal,ilitr:rlc c dcver'ão, c;iclusir,;rtrrente, ser
utilizados parâ continuidade da . xecrrçâo de oltleto por igrrr'l í)rt s.'rl,r'l ranio ao t)t c\risi() n('stc tcrnto
de Colaboraçâo, sob rr:"rr rle rr:-. r-,-:io ern favor da Àdministra;ão I'riiriir.
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12.1.1. Rescindido, iurleiren,lcl'.e de ,rró'.'ia notificação ou
scguintes hipótescs:

intelpele.io jLrdicial ou extrajrrrlicial,

nas

12.l.2.Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de'Ir;:halho;
12.1.3. Inadimplelrento de quaisouer das cláusulas pâctuadas;
12.1.4. Constatação, a qualquer tempo, de hlsidade ou incorreçro em qualtluer tlocnmento
aprescntâdo; e
12.1.5. Verificação de ocorrência de qualquer circunstância

ltre

errseie â installraçiií) rle Tomada <le

Contas Especiirl.
CI,AÚSULA DÉCIMA TERCEIR,,I _ DA PTIT}I,ICIDADE
13.1. A eÍlcácia do presente Termo rie Colaboração ou dos aditarn^ntos que irrrplirlut nr enr alteracio ou

ampliação da execução do objeto dcscrito neste instrumêuto, ii"a contlicionad.r à puhlicação do
respectivo extrato no sítio oficial rla ;r,lrrrirristração pública ou c,rti.r !i:io o[icial r'i-.yrtrlrlirirf;rric quc
possrra.

':"' _ N/'í] 'ONDIçÓES GEITAIS
CI,AUSUI,A DECIM/ ^ '
14.1. As cotnunicâça)cs l':lf i;"i s a e:t. 'Í'cnr1ô dc Colabor,',^-.,-r s,'t'arô l c'neti(las Pol cor-r'csporitlôrrcia,
serão consideradas regr,'. ':-enic eíetua i.: i'rendo comi,.r- 'r(lo o tct.lrirrrento rrtr pntirr, l)ol c-rlrail
oficial da Secretaria Cestora ao endereço eletrônico oficial da t'niitla,le
14.2. As reuniões entre os representantcs credenciados p.clos P,l--t.iros, Itenl corrrr, , " i.qucr
ocorrôncias que possam ter implicações neste Termo de Colalroraç;io, serão rccit.rs \o!-,^lte se
registradas em âta orr relatórios circunstanciâdos.
cLAÚsuLA DÉcrMA eulNTA - DA c[srÃo
15.1. A Concedentc nomeia como gestor do presente Telilo rlt' Ct.i!aboraçiro o S,-'rrlrora Antonio
Wellington Alves Guarim CPF:.062.567.993-59 e Diene Braz L)os Sântos CPF: 048.:'65.013 -li 7 conforne
portaria municipal nq
CI,AÚSUI,A DÉCIMA SEXTA - Do FoRo
16.1- h-ica eleito o foro da Con:arca do Crateús, Estado rlo (jcrri, para rlir-inrir torla e (ltrrlquer
contror,érsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida 1:ela ' ia a,lrr. in istr';rtiva, r'r:rr r rrrci;rrrdo- sc,
destle j.i, a qualqucr o,rtro, Dor lrais privilegiado nue seja.

- .aos .s n1;r"- flr;n1;;. r ,)resente instrulníllt ) contratu,rl íln 0:l ítrôsJ vias
possa proclrrzir ls "Íe'tos Icgais.
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16.2.E,por estarem
para qrre

Cr':rtcús (CD),0,i rle Junho ,1, 2{;2
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