
PRE田TuRA MUNICiPAしDE MOGi GUACu

Estado de S50 PauIo

CNPJIMF n0 45.301.264/OOOl-13

TERMO DE FOMENTO N9 058/2022

(PROCESSO ADMiNISTRATIVO N9 9692/2022)

TERMO DE FOM馴TO QuE ENTRE SI CEしEBRAM A PR即EiTURA DE MOGi

GUAqu E A iNSTITUICÅo B帥田CENTE LAR DE MARIA, OB」帥VANDO

REPASSE FiNANCEiRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAM馴TAR幡DERAし　一

DADOS DA PROGRAMACÅo N容3530706202100O2.

Peio presente instrumento′ de um lado a PREF帥URA MUNICIPAL DE

MOGi GUACU・ PeSSOa juridica de Direito P踊co lntemo, inscrita no CNP」/MF sob o n9 45.301.264/0001-

13′ COm Sede e principal estabeiecimento sito na Rua Henrique Coppi′ n9 200 - Morro do Ouro, Mogi

Guacu. Estado de Sao Paulo′ neSte atO rePreSentada por seu Prefeito′ RODR-GO FAしSETTI, brasiIeiro,

CaSado′ PO舶dor do RG n9 22.784.386-1 SSP/SP, e do CPF/MF n9 268.525.708-00, doravante denominada

PRE田丁URA’e de outro Iado′ INST町UiCAo BEN田CENTE LAR DE MARIA, PeSSOa ju輔ca de Direito

Privado′ Sem師s lucrativos, inscrita no CNP」/MF sob n9 CNP」 57.513.590/0007-69, COm Sede na Rua

Marceiena Catini Candido, n9 341, Chacara AIvorada , Mogi Guacu SP, rePreSentada por seu(Sua) Presidente

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tangane冊, Dentista, POrtadora do RG n919.747.797, e do CPF/MF n9

163.473"648-67′ reSidente e domic楠do(a) na Rua Caet6s, n966 - Santo Andr6 Sfo PauIo/SP, Organizacfo

da Saciedade Civil doravante denominada OSC′ reSOIvem ce-ebrar o presente惟RMO DE FOMENTO que

Subordinado ao disposto na Lei Federal n9 13.O19′ de 31/07/2014 e suas a-terac6es, e das instruc6es do

Tribunai de Contas do Estado de Sfo PauIo, tem entre Sijusto e contratado o seguinte:

CしÅusuLA PRIM馴RA - DO O馴打O

l・1-O presente TERMO DE FOMENTO tem porobjeto a formalizacao da reIa弟O de parceria, em regime de

mutua cooperacao entre a PRE田TURA e a OSC, Pa輪a COnSeCu如de軸alidades de interesse p踊co e

reciproco′ mediante a utiIizacao do rec…SO Para atender demandas de cus亡ejo, COnSOante definjdo no

Piano de Trabaiho aprovado no Processo Administrativo n9 9692/2022, que e Parte integrante e

indissociきveI deste instrumento.

⊆LAusuLA SEGUNDA - DAS OBR-GAC6ES DOS PARCEIROS

2.1 - Das obriga96es comuns dos PARCEIROS:

i - Cbnjugar esfor事os e cooperar um com o outro para a pIena realizacao do objeto;

ii - Promover publicidade e transpar台ncia das informac6es referentes a esta parceria;

lil - Promover o registro das p「estac6es de contas e informac6es cabiveis na plataforma eIetr6nica a ser

designada pelo Municipio;

IV - Fomecer, quando requisitadas peIos 6rgaos de controie interno e extemo e nos limites de sua

COmPet台nCia espec胱a′ informac6es referentes a esta parceria;

V - Priorizar a busca por soIuc6es pacificas e extrajudiciais, na hip6tese de quaIquer divida ou controv6rsia

SObre a interpretacfo e cumprimento deste Termo.

2.2 - Das Obrigac6es e Responsab帥dades da OSC

i - Responsab掴zar-Se Pela execucao do objeto;
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=　-　P「estar informac6es e esclarecimentos sempre que soiicitados, desde que necess緬os ao

acompanhamento e controie da execucao do objeto;

川- AIocar os recursos repassados nos seus registros contabeis conforme Normas BrasiIeiras de

Contabilidade.

IV - Permitir Iivre acesso do Gestor, do responsaveI pelo Controle Intemo, e dos membros da Comissao de

Monitoramento e Ava=acao da Prefeitura, e de auditores e fiscais do TribunaI de Contas, aOS documentos e

as informac5es referentes a este instrumento, junto as instalac6es da OSC;

∨一Se responsabiIizar excIusivamente peio gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos

recebidos′ incIusive no que diz respeito ds despesas de custeio, de investimento e de pessoaI;

VI - Se responsab掴zar excIusivamente peIo pagamento dos encargos trabalhistas, PreVidenciarios, fiscais e

COmerCiais relativos ao funcionamento da instituicao e ao adimpIemento do Termo de Fomento;

V= - Manter as certid6es negativas trabaIhistas e previdenci計ias em dia, naO Se CaraCterizando

responsab掴dade solid猫a ou subsidi緬a da Administracao P心biica peios respectivos pagamentos, quaIquer

OneraCaO do objeto da parceria ou restri辞o a sua execucao;

VI= - DivuIgar esta parceria, em Seu S鮎o na intemet, CaSO mantenha, e em Iocais visiveis de suas sedes

SOCiais e dos estabeIecimentos em que exerca suas ac6es, COm aS Seguintes informac6es: data da

assinatura, identificacao do instrumento, do 6rgao concedente, descricao do objeIo da parceria, VaIor totai

da parceria, VaIores iiberados, e Situacao da prestacfo de contas da parceria, bem’como em conformidade

COm O Comunicado SDG n9 10/2018.

iX -Zelar peIa quaIidade das ac6es e servicos prestados, buscando aIcancar efici台ncia, eficacia e efetividade

SOCial em suas atividades′ aSSegurando a correcao de quaisquer irreguIaridades;

X - Prestar informac6es aos mun宿pes e quaisquer interessados sobre o carater p削olico das ac6es

realizadas em decorrencia dessa parceria, quando fo「 o caso;

Xl - Comunicar quaisquer aiterac6es em seu quadro de dirigentes, em ate 30 〈trinta) dias da data de

registro no 6rgao competente;

X= - Manter sua hab冊tacfo juridica, fiscaI, trabalhista e previdenci計ia devidamente reguIarizada durante

toda a vig台ncia da parceria;

Xi= - Garantir o cumprimento da contrapartida em bens e servicos conforme estabelecida no PIano de

TrabaIho, Se for o caso.

XIV - E obrigacao da OSC apresentar, menSaImente e ao final do Exercicio, Reiat6rio T6cnico de Execucao

do Objeto e Reiat6rio de Execu辞0 Financeira a Secretaria Assistencia SociaI, nOS PraZOS eIencados no

AnexoI.

2.3 - Das Obrigac6es e Responsabilidades da PRE旺ITURA

I - Efetuar o repasse dos recursos necess緬os a execucao do Plano de Trabalho, na forma prevista na

CほusuIa Terceira;

= - Apoiar a OSC no aIcance dos resultados previstos no objeto da presente parceria, COnforme Plano de

TrabaIho;

=I - Direcionar esforcos para garantir a forma軍o continuada de dirigentes e t6cnicos da OSC;

IV - Sempre que soIicitado, PreStar informac6es e esciarecimentos referente a parceria aos integ「antes da

OSC;

V - Designar, POr atO Publicado no Diario Oficiai do Munic佃io, OS geStOreS das parcerias e os membros da

Comissfo de Monitoramento e AvaIia軍o;

VI -AnaIisar as prestac6es de contas na forma da C略usula Nona deste instrumento;
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V= - Emitir reIat6rio t6cnico de monito輪mentO e aValiacfo da parceria, anteS e du「ante a vigencia do

Objeto, e Submeter a homoIogacfo da Comissfo de Monitoramento e AvaIia弟o designada;

Vi= - Emitir parecer tecnico conciusivo de an訓se da presta95o de contas師aI, COm base no reIat6rio

t6cnico de monitoramento e ava=acao de que trata o art. 59 da LF n9 13.019/2014;

IX - Cumprir com os prazos previstos para avaIiacfo da Presta串b de Contas;

X - Exigir da OSC parceria a prestacao de contas conforme determina aしF n9 13.019/2014, e demais

exig全ncias da Administracao′ caSO houver, e do respectivo TribunaI de Contas;

Xl - Constatadas as irreguIaridades ou omissao na prestacfo de contas, PreVistas no art. 70 LF ng

13019/2O14, e tranSCOrridos os prazos legais, COmunicar ao TribunaI de Contas do Estado de S5o PauIo no

PraZO de O3 (tr台s〉 dias dteis nos termos do inc. 1X do art. 195 das lnstru95es Normativas n9 01/2020 do

TCESP;

XiトManter′ em Seu Sitio o師aI na intemet′ a relacあdas parcerias celebradas e dos respectivos pIanos de

trabalho, at6 cento e oitenta dias ap6s o respectivo encerramento;

X川- Assumir a responsab朋ade peia execucfo do restante do objeto previsto no pIano de trabaIho, nO

CaSO de paraIisacao por parte da OSC ou da ocorrencia de fato reievante, de modo a evitar sua

descontinuidade.

●●C岬o
3.1 - O valor totaI do recurso financeiro a ser repassado a OSC 6 de R; 50.00O,00(Cinquenta mil reais)

COnforme disponib冊dade financeira da Prefeitura MunicipaI de Mogi Guacu.

3・2 - A Prefeitu帽reServa-se O direito de reter os pagamentos a OSC, CaSO COnStatado qualquer das

improbidades previstas no art. 48 da LF n9 13019/2014.

3・3 - 0(S) vaIore(S), COnforme dispon酬idade financeira, SeratranSferido mediante dep6sito em conta

bancaria de titularidade da OSC benefici緬a, isenta de tarifa, mantida em institu画o financeira p的lica,

exclusivamente′ Para O reCebimento e movimenta軍o do numerario previsto neste Termo de Fomento, a

Saber: Banco do BrasiI - A負. 1557 - Conta 206130-9 Santo Andr6 -SP.

3・4 - Os recursos deverao, imediatamente, ser aP=cados em cademetas de poupanca e/ou outra apiica9看o

financeira de cu直O PraZO/resgate imediato, COm liquidez di緬a, enquantO naO emPregados na sua

finaIidade.

CしÅusuしA QUARTA - DA U¶LIZACÅo DOS RECURSOS

4・1 - Os recursos軸anceiros recebidos deverfo ser empregados pela OSC na execucfo da parceria, quai

Seja, Servico de Conviv全ncia e Fo巾aIecimento de Vincuios “Projeto Corpo e Movimento: Espo巾e 6 Sa伽e

2022〃, Observando o especificado no Piano de TrabaIho aprovado, sendo as reaIizadas em

desconformidade, COnSideradas despesas impr6prias a serem reprovadas na Prestacao de Contas.

4・2 - Nas compras e contratac5es de bens e servicos pela OSC com recursos oriundos deste Termo de

Fomento devera ser ve輔cada a compatib朋ade entre o vaIor previsto para reaIizacao da despesa,

aprovado no Plano de Trabalho, e O VaIorefetivo da compra ou contrata肇o.

4.3 - A OSC devera somente realizar pagamentos por transfer全ncia eietr6nica direta na conta banc轟a de

tituIaridade dos fomecedores e prestadores de servicos (DOC,丁ED, PIX, Cr6dito〉, PeSsoa fisica ou juridica,

incIusive dos empregados, Vedada a u輔zacao de cheques para saque ou quaisquer pagamentos;

4.4 - Os recursos transferidos pelo Munic佃io nao poderao ser u輔zados para despesas efetuadas em

Perfodo anterior ou posterior a vigencia da parceria, Permitido o pagamento de despesas ap6s o termino

da parceria, desde que a constitui9富o da obrigac5o tenha corrido durante a vigencia da mesma e esteja
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PreVista no PIano de TrabaIho′ Sendo a reaiizacao do pagamento limitada ao prazo para a apresentacao da

PreSta軍o de contas finaI;

4・6- Fica vedada a ut冊zacao de recursos para:

i - Finalidade aIheia ao objeto da parceria;

= - Pagar, a quaIquer tituIo, Servidor ou empregado p的lico com recursos vincuIados a parceria, SaIvo nas

hip6teses previstas em lei espec箱ca e na Iei de diretrizes orcamentdrias;

=I - Despesas com bebidas aIc6olicas, Cigarros e/ou drogas冊citas;

lV - Despesas com ac5es trabaIhistas;

∨一Despesas com multas, juros ou co「「ecao monet猫a com recursos da parceria; eXCetO quando o at「aso

no repasse for causado pela prefeitura;

Vi - Despesa com taxa de administracao, de gerencia ou simiiar;

V= - Tarifas Bancarias.

4・7 - Em caso da n割o u輔zacわtotaI dos recursos repassados, a OSC deverarealizar a restituicao do saldo

residual dos recursos nao ut掴zados′ bem como′ dos rendimentos financeiros nfo ut輔zados na execucao do

Objeto em conformidade com o estabeIecido no Art. 52 daしei FederaI 13.019/2014.

4・8 - N5o serao aceitos documentos comprobat6rio de despesas que apresente decIarac6es inexatas,

PreenChido de forma帖giveI, que aPreSente emendas ou rasuras que lhe prejudique a clareza.

CしÅusuLA QUINTA - DA DOTACÅo oRCAMENTÅRiA

5・1 - Os recursos do presente Termo de Fomento oneram a seguinte dotacao orcament鉦ia:

Fonte de Recurso: Emenda Pariamentar FederaI.

CしÅusuしA SEXTA - DA VIGENaA

6.1 - Este Termo de Fomento tem sua vigencia vincuiada a execucao dos prazos do PIano de Trabalho, e

iimitada a 12 (doze) meses, COm inicio contado da transfer台ncia/repasse do recurso financeiro.

CしÅusuリ1 SE丁iMA - DOS GESTORES

7.1 - A gestao para o acompanhamento, mOnitoramento e fiscaIizacao da execucao deste Temo de

Fomento, quantO aO CumPrimento das disposic6es t6cnicas e administrativas estabelecidas regular e eficaz

do objeto do ajuste entre a PRE駈けURA e a OSC sera exercida peios seguintes designados:

7.1.1 - Pela PRE旺看TURA:

GESTOR TITUUIR:

Nome: LEILA MARIA RAMOS

Cargo: Secretdria de Assistencia SociaI

CPF n9 938.620.918-72

E-ma旧nstitucionai: SPS-seCretario@mogiguacu.sp.gov.br

Teiefone: 019 3811 7010

GESTOR SUBSTITUTO:

Nome: Maura Heiena Fagundes

Ca「go: Diretora do Departamento de Acao Social

CPF n9 762.313.996-72

E-ma旧nstitucional: SPS-maura@mogiguacu.sp.gov.br

Telefone: 019 3811 7010
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7.1.2 - PeIa OSC:

Nome: Cristiane Maria Bicudo Maschio Tangane=i

Cargo: Dentista

CPF n9 163.473,648-67

E-ma旧nstitucional: ana@Iardemaria.org.br

TeIefone - 19 99759-1145

CLÅusuLA OITAVA - DA PRESTACÅo DE CONTAS

8.1 - A presta9aO de contas tem por objetivo o controle de resultados e deveratonter eIementos que

Permitam verifica「 o cumprimento do objeto da parceria e o aIcance das metas e dos resuitados previstos e

de acordo com o Piano deTrabaIho.

8・2 - A OSC devera apresentar, ate O dia lO (dez) do mes subsequente a execucao mensai da parceria,

Relat6rio Tecnico de Execu弟o do Objeto e Reiat6rio de Execu串o Financeira, na Plataforma eIetr6nica e/ou

de forma fisica na Secretaria de Assistencia Sociai′ COnforme orientac6es estabelecidas no Anexo l.

8.3 - De acordo com as lnstruc6es n9 01/2020 do TCESP e aIterac6es, em at6 10 〈dez) dias uteis ap6s o

encerramento de cada quadrimestre do ano civ叶deverfapresentar reIat6rio sobre a execucfo do objeto e

relat6rio fisico financeiro da parceria no perfodo, aPreSentando comparatlyo especifico das metas

PrOPOStaS COm OS reSuItados quantitativos e quaiitativos aIcancados′ bem como respectiva presta軍o de

8.4- Na parceria com vigencia igual ou superior a 12 (doze) meses, a OSC devera apresentar prestacfo de

COntaS anuaI, COm reia弟o ao desenvoIvimento de seu objeto, Para fins de monitoramento do cumprimento

das metas previstas no pIano de trabalho conforme art. 66 daしei Federai n9 13.019/2014 e Anexo i,

devendo ser apresentadas at6 o dia 31 de janeiro do exerc宿o seguinte.

8・5 - Quando descumpridas as obrigac6es constantes dos itens 8.2 a 8.4, nOS CaSOS em que naO eStiver

COmPrOVado o aicance das metas no reIat6rio de execucao do objeto ou diante de suspeita circunstanciada

de irreguIaridades′ a OSC ser5 notificada para apresentar o reIat6rio de execucao financeira, nO PraZO de 45

(quarenta e cinco) dias, em COnformidade com o art. 70 da Lei FederaI 13.019/2014.

8.6-O Municipio anaIisara a prestacao de contas finaI em ate cento e cinquenta dias, COntados da data de

recebimento do relat6rio finai de execucao do objeto.

8.7 - O descumprimento do prazo estipulado pa「a a apresentacfo das prestac6es de contas mensal,

quadrimestraI e anuai′ aSSim como para se efetuar o recolhimento de recursos gIosados pela Comissao de

Monitoramento e Avaliacfo se for o caso′ aCarretara O impedimento de receber quaisquer outros recursos

da PRE旺ITURA.

8.8 - Devera a OSC, em COnformidade com o inciso V= do art. 180 das lnstruc6es n9 01/2020 do TCESP,

identificar no corpo dos documentos fiscais originais que comprovem as despesas, inciusive nota fiscal

eletr6nica′ O ndmero do Termo de Fomento e o nome do 6rgao repassador.

8・9 - A OSC devera manter em seus arquivos durante o prazo de lO (dez) anos, COntado do dia dtil

Subsequente ao da prestacao de contas′ OS documentos originais que comp5em a prestacao de contas.

CしÅusuLA NONA - DO MONITORAMENTO E AVAしiACÅo

9.1 - As ac6es de monitoramento e avaliacao terfo car5ter preventivo e saneador, Objetiva巾o a gestfo

adequada e reguiar das parcerias, diante do que deverfo contempIa「 a an却se das informac6es da parceria

COnStanteS da pIataforma eIetr6nica e da documentacfo tecnica apresentada.



PREFEiTURA MUNICIPAしDE MOGI GUACU

Estado de S害o Paulo

CNPJ/MF n0 45,301.264/0001-13

9.2 - Cabe ao Municipio exe「cer as atribuic6es de monitoramento e avaliacao do cumprimento do objeto

da parceria podendo valer-Se de recursos tecnoI6gicos e apoio t6cnico de terceiros, que Sera designado em

atopr6prio.

9.3 - Compete ao gestor designado no item 7"1.1 realizar o acompanhamento e fiscaIizacao desta parceria,

que devera emitir Parecer T台cnico Conclusivo de an訓se da prestacao de contas finaI e o submeter a

Comissao de Monitoramento e Avaliacfo designada para homoIogacfo.

9.4 - O Municipio podera designa「 tecnicos responsaveis para subsidiar o gestor da parceria em reIac§o a

an訓se dos reIat6rios de execucao do objeto ou de execucao financeira, e ainda para a eIabora軍o de seu

reIat6rio de monitoramento e ava=acao. _

9・5 - O Municipio designara′ em atO eSPeCifico′ OS integrantes da comissao de monitoramento e avaliacao

Para anaIisar os relat6rios tecnicos de monitoramento e avaIiacao, que deverao ser por eIa homologados.

9.6- O reiat6rio t6cnico de monitoramento e avalia軍o a ser eIaborado pela Comissao de Monitoramento e

avaliacao deveratonter os requisitos previstos no § 19 do art. 59 da LF n9 13019/2014.

9・7 - Na hip6tese de o relat6rio tecnico de monitoramento e avaIiacao evidenciar irreguIaridade ou nfo

COmPrOVaCaO do aIcance das metas, ainda que parciaしo gestor da parceria notificara a OSC para, nO PraZO

de 45 (quarenta e cinco) dias, aPreSentar ReIat6rio de Execucao Financeira, nOS termOS do item 8.5 deste

instrumento.

9・8 - As ac6es de monitoramento e avaIia軍o deverfo contempiar:

l - A an訓se das informac6es da parceria constantes da pIataforma eIetr∂nica e da documenta弟o que

COmPrOVe O PagamentO das obrigac6es fiscais, trabaihistas e previdenciarias;

= - Medidas adotadas para atender a eventuais recomendac6es existentes dos 6rg5os de controIe intemo e

extemo;

川-A ve輔ca軍o de den心ncias aceitas;

9"9 - Nas hip6teses em que o monitoramento e avaliacao da parceria constate a existencia de evid台ncias

de irregularidades na apIicacao de parcelas anteriormente recebidas; desvio de fina=dade da aplica弟O dos

recursos ou o inadimpIemento da OSC em relacao a obrigac5es estabeIecidas no presente Termo de

Fomento; Ou em que a OSC deixa「 de adotar sem jus珊cativa su師ente as medidas saneadoras apontadas

PeIo Municfpio ou peIos 6rgfos de controIe interno ou extemo, O Municipio poderareter as parcelas dos

recursos financeiros destinados a OSC, ate O SaneamentO das impropriedades constatadas.

9.10 -　Na hip6tese de exist全ncia de irregularidade ou inexecucao parciaI do objeto, meSmO aP6s a

notificacあda OSC para sana-las, O reIat6rio tecnico parcial de monitoramento e avalia艶O POderatoncluir

PeIa rescis害0 uniiaterai da parceria, determinando a devoIucfo dos vaIores repassados reIacionados a

irregularidade ou inexecucao apurada ou a presta軍o de contas n5o apresentada e, em naO havendo a

referida devoIucao, a instaura軍o de tomada de contas especiaI.

9.11 -A execucao da parceria devera ser acompanhada e fiscaIizada peIo ConseIho Municipal ao qual a OSC

Seja vinculada, quando houver correlac害0 COm O Objeto da Parceria, Sem Prejuizo da fiscaIizac§o realizada

Peia PREFEiTURA, PeIos 6rgaos de controIe e mecanismos de controle social previstos na IegisIac§o.

CLÅusuしA D∈aMIA - DAS SANC6ES ADMINiSTRA丁iVAS

lO,1 - Caso a execuc5o da parceria estiver em desacordo com o PIano de Trabalho e/ou com as normas e

IegisIa亭6es vigentes, a PRE騰iTURA podera apIicar as sanc6es elencadas abaixo em conformidade com o

art. 73 da LF n9 13019/2014, Sendo sempre garantido o direito da OSC a ampla defesa e ao contradit6rio p.

I - Advertencia;
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= - Suspensao tempor緬a da participacao de chamamento pdbIico e impedimento de celebrar parceria ou

COntratO COm 6rgaos e entidades da administracao municipal, POr PraZO nfo superior a O2 (dois) anos;

川- DecIarac5o de inidoneidade para pa面cipar em chamamento p的iico ou ceIebrar parceria ou contrato

COm 6rgaos e entidades de todas as esferas de govemo, enquantO Perdurarem os motivos determinantes

da punicao oul at6 que seja promovida a reab冊acao perante a pr6pria autoridade que apiicou a

Penalidade, que SeratOnCedida sempre que a OSC ressarcir a administracao peIos prejuizos resultantes, e

ap6s decorrido o prazo de sancao apIicada com base no inciso =.

10.2 - Quando da conclusao, denuncia ou rescisao da parceria, OS SaIdos financei「os remanescentes,

incIusive os provenientes das receitas obtidas das aplicac6es financeiras reaiizadas, dever5o ser devoIvidos

ao Municipio, nO PraZO improrrogiveI de 30 (trinta〉 dias, SOb pena de instauracao de Tomada de Contas

EspeciaI providenciada pelo 6rgao competente do Municfpio"

CしÅusuLA DEcIMA PRIMEIRA - DA RESaSÅo

ll.1 - E facuItado aos parceiros rescindirem este instrumento a quaIquer tempo, de=mitando as

respectivas condic6es, SanC6es e responsab朋ades, eStipuIando-Se PraZO mfnimo de anteced台ncia para

COmunicac5o dessa intenc5o, n5o inferior a 60 (SeSSenta) dias, naS Seguintes condic6es:

I - Acordado entre as partes, desde que as etapas e metas proporcionais jO Objeto, tenham sido

Pienamente reaIizadas e prestadas as contas at6 0 mOntante do repasse realizado;

= -Ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigac6es ou condic6es neIa estabelecidas;

冊-Quando a OSC nao sanaras impropriedadesconstantes no item 9.9 da c15usula nona;

iV - PeIa superveniencia de normas legais ou raz6es de inte「esse p地Iico que a tome formaI ou

materiaImente inexequiveI.

V - Por utiIizar de mao de obra infantii na execucao da parceria, nOS termOS do inc. XXXi= do art. 79 da

ConstituicわFede「al do B帽Sil, Se eStende tai restri辞o a seus fomecedores e prestadores de servicos.

CしÅusuLA DEaMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1 - Fica reconhecido o foro da Comarca de Mogi Guacu, Para dirimir d心vidas decorrentes do presente

instrumento ou casos omissos, COm ren血cia expressa, de quaIquer outro, POr mais privilegiado que seja ou

Venhaser,

CしÅusuしA DEciMA TERCEIRA - DAS DISPOSIC6ES FINAiS

13.1 - O presente Termo de Fomento tera eficacia e somente produzira seus efeitos jurfdicos, aP6s a

PubIicacao do respectivo extrato no veieuIo oficial de pubIicidade da administracfo municipaI de Mogi

Guacu.

13.2 - Fica ressaivada a possib冊dade de aIte輪9aO das condic5es da presente parceria, em face da

SuPerveniencia de normas federais, eStaduais ou municipais, bem como em razao da conveniencia e

OPOrtunidade da Administra軍o p心biica, devidamente justificadas.

13.3 - A OSC e responsaveI pela fideIidade e legitimidade das informac6es e dos documentos apresentados

em qualquer fase do desenvoivimento deste Termo de Fomento.
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13.4 - E, POr eStarem justas e concordes PRE田TURA e OSC, POr SeuS rePreSentanteS, firmam o presente

Termo de Fomento, em O2 (duas) vias de iguais teor e forma, tambem assinadas peIas 〈02) duas

testemunhas infra qualificadas, Para que gere SeuS juridicos efeitos.

P/ PRE田TURA MUNiCiPAしDE MOGI GUACU

RODRIGO FALSE丁TI

P refe ito

CRiSTIANE MARIA BiCUDO M

Presidente

ANGANEしLl

Testemunhas:

CPF:762.313.996-72

Nome: Patrfcia iqueira Vieira

Cargo: Assistente SociaI

CPF:373.874.838/与0
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AN各XOi

ORIENTAC6ES REFERENTES Ås pRESTAC6ES DE CONTAS:

Em conformidade com a Lei FederaI n9 13,019/2014 e lnstruc6es n9 01/2020 do Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo, faz-Se neCeSSき涌o a reaiizacao de prestac6es de contas da execucao

do Termo de Fomento firmado entre as partes, COnforme relacionamos os documentos a serem

apresentados e prazos a serem cumpridos:

1 - PRESTACÅo DE CONTAS MENSAし

DATA LIMITE DA PRESTACÅo DE CONTAS: At全o dia lO do m全s subsecIuente da prestacao de

Servicos (exceto o mes de dezembro que a prestacao de contas serきentregue ate 31 de janeiro do

exercfoio seguinte:

1.1 - DOCUMENTOS A APRESENTAR

- Offcio enderecado para a Secretaria responsaveI peio Termo de Fomento,J§nCaminhando os

documentos constantes das Ietras “a〃 a “c〃 devendo conter o ndmero do Termo de Fomento, n9 da

Emenda lmpositiva, e, aSSinado pelo Presidente da OSC;

a) Relat6rio Tecnico de Execu950 do Objeto;

b) Rela事aO dos Usu緬os atendidos (se o caso〉

C) os documentos constantes das letras d a n devendo conter o n心mero do Termo de Fomento e

assinado pelo Presidente da OSC;

d) Anexo RP lO - COnforme orientacao do TCESP;

e) Reiat6rio de Execucao Financeira - Demonstrativo integrai de Despesas;

f) Duas c6pias dos documentos comprobat6rios das despesas realizadas 〈Notas Fiscais em nome da

OSC, COntendo endereco, data, n9 CNP」, etC.), COm indicacao no corpo da NF o tipo de modaIidade,

n心mero e ano da parceria, eXemPIo:

- Despesa paga atrav6s doTermo de Fomento n9 (espec棉caro n心mero do Termo de Fomento).

g) Todas as notas fiscais, reCibos e comprovantes de pagamento dever50 Ser entregueS carimbados

COm a ident桐cacao da fonte de recurso e n9 do Temo de Fomento (Se a nota for paga de forma

ParCiaI com duas fontes de recursos devera discriminar o valor pago em cada fonte), COnforme

modelo do carimbo abaixo:

PREFEITURAMUNICIPALDEMOGIGUACU 
TERMODEFOMENTONOO58/2022 

FONTEDERECURSO: 

()MUNICIPALR$ �()FMDCA　R$ 

()ESTADUALR$_()PR6pRTOSR$ 
(X)FEDERAL　　R50.000,00 �()OUTROS　R$ 

∧
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h) Fotoc6pia do Extrato da conta banc緬a especifica vincuiada a parceria, COm mOVimentacao

COmPIeta do periodo (mensal), incIusive das apIicac6es financeiras ocorridas;

i) Fotoc6pia do Extrato da conta poupanca vincuIada a conta corrente demonstrando a aplicacao do

recurso provisionado das verbas rescis6rias, ferias e 139 〈se for o caso);

j) Comprovantes de pagamentos/transfeiencias (TED, DOC, TrV, PIX) que devera ser procedido em

favor do credor;

k) Guia de recoIhimento de Imposto Sobre Servicos usS〉, em decorrencia de retencfo obrigat6ria;

I) Comprovante de dep6sitos dos reemboisos de tarifas (Caso nfo consigam isencao da tarifa

banc狛a em confomidade com o art. 51 daしF n9 13019/2014);

m) Apresentar as seguintes Ce面d6es Negativas:

- Ce面ficado de Regularidade do FGTS -CRF;

- Ce面dfo Negativa de Debitos Trabaihistas - CND丁;

- Ce面dao Negativa de D6bitos Tributdrios da Divida Ativa do Estado;

- Ce面dao de D台bitos ReIativos a Cr6ditos Tributdrios Federais e a D‘vida Ativa da Uniao;

- Ce両dfo Negativa de D6bitos Municipais;

n) Comprovante de recoIhimento dos encargos trabaIhistas e previdenciarios (DARF, FGTS, GRF).

2 - PRESTACÅo DE CONTAS ANUAし(FINAL)

DATA LIM町E DA PRESTACÅo DE CONTAs: Ate o dia 31 de ianeiro do exerc鯖o seguinte

DOCUMENTOS A APRESENTAR

- Ofieio encaminhando a Prestacao de Contas constantes das letras “a〃 a “c” devendo conter o

ndmero do Termo de Fomento e assinado pelo Presidente da OSC;

a) Relat6rio T6cnico de Execucao do Objeto;

b) Rela弟0 dos Usuarios atendidos no m台s de dezembro (Se O CaSO)

C) Offcio encaminhando os documentos constantes das ietras d a x devendo conter o n心mero do

丁ermo de Fomento e assinado peio Presidente da OSC;

d) Anexo RP lO - conforme orientac50 do TCESP;

e) ReIat6rio de Execucao Financeira AnuaI - Demonstrativo lntegral de Despesas com assinatura do

Presidente, do Contador e Manifesta軍o expressa de aprovacao por parte dos ConseIheiros Fiscais;

r

I

I

i

し

y

I

 

l

母

国



PRE旺ITURA MUNiCIPAしDE MOGI GUACU

Estado de S5o Paulo

CN心/MF n0 45,301.264/0001-13

f) Original e uma fotoc6pia dos documentos comprobat6rios das despesas rea=zadas (Notas Fiscais

em nome da OSC, COntendo endereco, data, n9 CNP」, etC.), COm indicac5o no corpo da NF o tipo de

modaIidade, eXemPIo:

- Despesa paga com recursos do Termo de Fomento n9 058/2022 - Emenda Pariamentar FederaI.

Todas as notas devem vir carimbadas com a fonte de recursos e n9 do Termo de Fomento, COnforme

modeIo de carimbo estabelecido na ietra h do item l (Se a nota for paga com duas fontes de recursos

deverater um carimbo de pagamento parciai e discriminando valor e quaI fonte〉;

h) Extrato da conta banc羅a especifica vincuIada a parceria, COm mOVimentacao compIeta do mes de

dezembro, incIusive das aplicac5es financeiras ocorridas;

i) Extrato da conta poupanca vincuIada a conta corrente demonstrando a apIicacao do recurso

PrOVisionado das verbas rescis6rias, f全rias e 139 (CaSO haja);

j) Comprovantes de pagamentos/transferencias (TED, DOC, TEV, PIX〉 do m台s de dezembro que

devera ser procedido em favor do credor;

k) Guia de recolhimento de imposto Sobre Servicos (ISS), em decorr台ncia de rete「肇O Obrigat6ria do

m台s de dezembro;

i) Comprovante de dep6sitos dos reemboIsos de tarifas (Caso nao consigam isencfo da tarifa

banc羅a em conformidade com o art. 51 da LF n9 13019/2014) do mes de dezembro;

m) Apresentar as seguintes Certid6es Negativas:

- Ce面ficado de Regularidade do FGTS -CRF;

- Certidao Negativa de D6bitos TrabaIhistas - CNDT;

- Ce面dao Negativa de Debitos Tribut緬os da Divida Ativa do Estado;

一Ce面d5o de D6bitos ReIativos a Creditos Tribut緬os Federais e a Divida Ativa da Uniao;

- Ce面dao Negativa de D6bitos Municipais;

n) Comprovante de recoIhimento dos encargos trabaIhistas e previdenciarios (DARF, FGTS, GRF);

O) Fotoc6pia do Reiat6rio de Transferencia/Subvencao que devera ser obtido junto a Secretaria de

Finan9aS desta Prefeitura Municipal;

P) BaIanco PatrimoniaI e Demonstracao do ResuItado do Exercieio assinado pelo Presidente,

Tesoureiro e Contador, devendo constar de forma separada todos os recursos recebidos (Municipal,

Estadual, Federa帖

q) Ata da reuniao de aprovac§o do BaIan亨O PatrimoniaI e da Demonstrac§o do ResuItado do Exercfcio

Pelo Conselho FiscaI da OSC;

r) Publicacao do BaIanco Patrimonial e Demonstrac50 do Resultado do Exercfcio na imprensa escrita;

S) Certificado de Cadastro da OSC junto ao ConseIho MunicipaI de Assist全ncia SociaI ou SimiIar;

t) Certid5o do ConseIho RegionaI de Contab帥dade (CRC)一COmPrOVando a hab冊acao profissionaI do

responsivel pelas demonstrac6es contabeis.

u) Conc楠cao bancdria do mes de dezembro da conta corrente especifica aberta em instituicao

financeira oficia口ndicada peIa Prefeitura, Para mOVimentacao dos recursos do Termo de Fomento,

acompanhada do respectivo extrato bancario.

V) Declarac5o atualizada acerca da exist台ncia ou nao no quadro diretivo da OSC de agentes p(消ticos

de Poder P心bIico, de membros do Minist6rio P心bIico ou de dirigente de 6rgao ou entidade da
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Administracao P的lica ceIebrante, bem como seus respectivos con」ugeS, COmPanheiros ou parentes,

ate o segundo grau, em Iinha reta, COIateral ou por afinidade;

W) Deciaracao atualizada da ocorr台ncia ou nao da contratacao ou remuneracao a qualquer tituIo,

Peia OSC, COm reCurSOS rePaSSados, de servidor ou empregado p心bIico, ainda que previstas em lei

especifica e na Iei de diretrizes orcamentarias.

X一) Apresentar Cadastro AtuaIizado da OSC e seu respectivo presidente junto ao TCESP.

1 -CONSiD駅AC6ES FINAIS

a) Quando se tratar de saほrio (hoierite) devera constar dia, meS e anO do pagamento e comprovante

individual de pagamento em nome de funcion緬o;

C) Quando se tratar de pagamento a prestadores de servi印s (PeSSOa fisica) mediante recibo, dever5

COnStar nO reCibo: nOme, endereco, RG, CPF, tipo de servico prestado 〈atender para iRRF/lNSS). O

COmPrOVante de reco冊mento do lmposto Sobre Servicos (lSS) devera ser anexado ao recibo;

d) Nao serao aceitos quaisquer tipos de multas ou juros na prestacあde contas, desde que nfo seja

Oriunda do atraso no repasse por parte da Prefeitura;

e) Quando se tratar de notas fiscais de combustiveis e manutencao reIativas as despesas com

VefcuIos devera constar: Veicuio e pIaca. Anexar c6pias do Ce面ficado de Registro e Licenciamento do

VeieuIo - CRしV;

f) Quando se tratar de veieuio de terceiro, emPreStado, alugado ou arrendado, aneXar declara95o

COntendo todos os dados dos vefcuIos, aSSinada pelo propriet緬o e presidente da entidade (anexar

C6pia do CRLV);

g) Quando se tratar de contas de agua e teIefone (enviar a conta compIeta com todas as folhas〉, a

C6pia devera ser frente e verso;

h) Todas as c6pias dos documentos juntados ao processo de prestacao de contas devem estar:

legiveis; Sem raSuraS; em CaSOS de pagamentos em banco, autenticadas; e, em CaSOS de pagamentos

em casas lot6ricas, COm C6pias do comprovante de pagamento, junto ao documento;

i) Quando da devoIucわdos documentos a OSC os mesmos deverao estar carimbados e vistados peIo

Servidor responsivel peIa fiscaliza軍o dos recursos;

j) Para o recebimento de recursos p心bIicos a entidade deve possuir conta banc紬a especifica em

institu唾o financeira oficiai;

k) Os repasses deverao ser apiicados em um fundo de investimento;

l) As despesas nao ap「ovadas serao impugnadas e a entidade recoIherきaos cofres p血blicos os vaIores

correspondentes. A faIta do pagamento no prazo estipuiado ou o nao atendimento da NOTIFiCACÅo

implicara em cobranca administrativa e at6 em inSCrICaO na Divida Ativa do Municipio e eventuai

CObranca judiciaI;

●

妙

手

ん

l



PRE髄ITURA MUNICiPAしDE MOGi GUACU

Estado de Sao Pauio

CN封/MF n。 45.301.264IOOOl-13

m) Sempre que ocorrer algo devera apresentarjustificativa ou observa串o com documento datado e

assinado pelo responsaveI da Organizac富0 da Sociedade CiviL;

n) Quando ocorrer aiterac6es no Estatuto SociaI e/ou na Composicfo e vigencia do mandato da

Diretoria Executiva ou do ConseIho FiscaI a OSC devera apresentar no prazo de 30 (trinta) dias os

novos documentos.

Mogi Guacu, 02 de agosto de 2022

P/ PREFEiT RA MUNICiPAしDE MOGi GUACU　,

〆〆　　RODRIGO FAしSETTI

(/　Prefeito

甘各N各FiC

Presidente

PRESIDENTE

CRISTiANE MARiA
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TERMO DE CIENc看A E DE NO¶FICACÅo - TERMO DE FOMENTO

(red。印o d。do pel。 Resolu〆io n9弔〃O2J/

6RGÅo/ENTIDADE POBLICO: PREFEiTURA MUNiCIPAL DE MOGI GUACU

ORGANIZACAo DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA INS¶TuiCÅo髄N田CEN惟LAR DE MARIA

TERMO DE COLABORACÅo/FOMENTO N0 058/2022

OBJ町0: Servico de Convivencia e Fortalecimento de ¥伯ICuios “Projeto Corpo e Movimento:

Esporte e Sa心de 2022〃,

VALOR DO AJUSTENALOR REPASSADO (1〉: R; 50.000,00

EXERC「ciO (1): 2022

Peio presente TERMO, n6s, abaixo identificados:

1。　Estamos CiENTES de que:

a)　　o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestacao de contas, eStara碕O〉

Sujeito(S〉 a an訓se e julgamento peIo TribunaI de Contas do Estado de Sfo Paulo, Cujo tr台mite pro-

CeSSuai ocorrera peio sistema eletr6nico;

b)　　poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo c6pias das manifestac6es de

interesse, Despachos e Decis6es, mediante regu看ar cadastramento no Sistema de Processo

Eletr6nico′ COnforme dados abaixo indicados′ em COnSOn台ncia com o estabelecido na ResoIuc5o n9

01/2011 do TCESP;

C)　　alem de disponiveis no processo eIetr6nico, tOdos os Despachos e Decis6es que vierem a

Ser tOmados, reIativamente ao aiudido processo, SeraO Publicados no Diario OficiaI do Estado,

Cademo do Poder Legislativo, Parte do Tribunai de Contas do Estado de Sao Paulo, em COnformi-

dade com o artigo 90 da 」ei CompIementar n9 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-Se, a Partir

de entfo, a COntagem dos prazos processuais, COnforme regras do C6digo de Processo CiviL;

d) as informac6es pessoais do〈s) responsivel〈is) peIo 6rgao concessor, entidade beneficia而a e

interessados, eStaO Cadastradas no m6duIo eIetr6nico do ′′cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP’’,

nos termos previstos no A面go 29 das instruc6es n901/2020, COnforme ′′Declaracき0(6es) de AtuaI-

izacao Cadastral’’anexa (S〉;

2.　Damo-nOS Por NOTIFICADOS para:

a)　　O acompanhamento dos atos do processo ate seu juIgamento finaI e consequente publi-

Ca事aO;

●
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b)　Se for o caso e de nosso interesse, nOS PraZOS e naS formas legais e regimentais, eXerCer O

direito de defesa, interpor recursos e o que maiscouber.

Mogi Guacu, 02 de agosto de 2022

AUTORiDADE MÅxiMA DO 6RGÅo pOBしiCO PARC馴RO:

Nome: RODRIGO FALSE丁「l

Cargo: PREFEITO

CPF: n9 268.与2与,708-00

ORDENADOR DE DESPESA DO 6RGÅo pUBLiCO PARCEIRO:

Nome: LEILA MARIA RAMOS

Cargo: SECR打ÅRiA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCiAL

CPF : 938.620.918〃2

AUTORiDADE MÅxiMA DA ENTiDADE BENEFIClÅRiA:

Nome: CRISTIANE MARIA BiCUDO MASCHIO TANGANELLI ,

Cargo: PRESIDENTE

CPF 163.473.648-67

Res○○nsきveis aue assinaram o aiuste e/ou parecer concIusivo:

PEIO 6RGÅo pOBしICO PARCEiRO:

Nome:_RODRiGO FALSETTi

Cargo: PREFEITO

CPF: _n9 268.与25.708-00-/

Assinatura :

PELA剛TIDADE PARCEiRA:

Nome: CRISTIANE MARiA BiCUDO MASCHIO TANGANELLI ,
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DEMIAIS RESPONSÅvEIS l*l:

Nome: LEILA MARIA RAMOS

Tipo de ato sob sua responsab掴dade: GESTORA

(1)　Valor repassado e exercfcio, quando se tratar de processo de presta9aO de contas.(*) O Termo

de Ci台ncia e Notificacao e/ou Cadastro do(S〉 ResponsiveI(is) deve identificar as pessoas f(sicas que

tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na COndicao de ordenador da despesa; de

ParteS COntratanteS; de responsaveis por ac6es de acompanhamento, mOnitoramento e avalia軍o;

de responsiveis por processos Iicitat6rios; de responsiveis por prestac6es de contas; de re-

SPOnSaVeis com atribuic6es previstas em atos legais ou administrativos e de interessados reIacio-

nados a processos de compet全ncia deste Tribunai. Na hip6tese de prestac6es.de contas, CaSO O

Signatario do parecer conciusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo

de Ci台ncia e Notifica軍o, Ser5 ele objeto de notifica弟o espec範a互nciso 。CreSCido pe/o Resolu坤0

n9兄/202り

1諏


