
ii
,l

('

l

![
d,

,t,

;¡,

t,
rll

rt

!
.'ir

I

1

T'

Prefelfura Municipal de Ri' +¡ Estado de Säo Paulo

bbirão Preto
i,

1¡'
,¡

Berenice Santos da Silva, portadora do RG n" 17.355.0159-9 e CPF no 071.459.458-00,

doravante denominada SECRETARIA e a OSC "Fraterniilade Sotíddría São Francìsco,',de

Assís", inscrita no CNP.î/.MF 74.493.610i0001-00, com sedeina Rua Floriano Leite Ribeirq no

345, devidamente inscfita junto ao Conselho Muriicipal de Assistência Social,

neste ato representada por seu Presidente Pe. Jõao Ripqli, RG no 2.777,273-1 e CPF n"

397.951.528-15, doravaqte denominada simplesmente OSC,, devidamente autuados,Ilo

Processo Digital n' 20221162764 obedecendo aos termos da Lei Federal 8.742193 - Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS nos termos da autorizagão concedida na Lei
Municipal n'7 .596196, rlos termos da Lei Federal no 13.019,:2014 e Decreto no 4812017, çom
o objetivo de desenvolver os programas assistenciais 'à populaçäo em situação 'de

vulnera'oilidade social, qom recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Soqial
celebram o presente termo de colaboração mediante açl cláusulas e condições abaixo
reiacionadas: )

Cláusula Primeira - Dti Objeto
Constitui objeto dc.ste Termo de Colaboração o

desenvolvimento do Serviço De Convivência E Fortaleciçrento De Vínculos Da Proteção

Social Básica, nos termqs do Plano de Trabalho apresentacl,,r pela OSC, que passa a integ:nr
o presente

Cláusuìa

2.1. Transferir recursos orçamentários, conforme disposto ria Lei Municipal no 14.644,de'22
de dezembro de 2021, rnediante disponibilidade financeiiia e cronograma de desembolso

financeiro, conforme segue: i

-Repasse: 12 (doze) parr.elas de R$ 10.000,00 provenienteri,do Governo Municipal;
- Número de atendidos: j0 crianças e adolescentes;
-Valor total do repasse: i20.000,00 (cento e vinte mil reai''ì.
2.1.1. Transferir r'.:curso orçamentario, mediantl recebimento de verba
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Federal/Estadual/Municipal, após a verba ser liberada em conta corrente dos cofres

do Município, se por algum -ótiuo o Govemo Federal ou b Estadual cancelar o ,"purr"'du
verba à Prefeitura, a mesma não estarâobrigàda afazer tal repasse.

2.2. l)ar ciência à OfiC, através da SECRETARIA, i das normas e procedimentos

técnicos e operacioneis que regem a execução do serviço, objeto do Termo de

Responsabilidade assin¿u1o entre o Município e a OSC.

2.3. Assessorar tecnicamente, supervisionar * ftscalizar, através da

SECRETARIA, a impltrntação e o desenvolvimento do objeto do presente termo.

repassar a vetba, somenLÐ após ser liberada em conta corrente. t .

3.1; Manter os padrões,re quantidade e qualidade das atividades'desenvolvidas, de acordo
peracionais indicadas Politica Nacional de Assistênt¡¿ $6crral;

os recÌrsos financeiros repi:ssados pela PREFEITURA.no
do presente ajuste, conf,omr+¡ especificado na CLAUSUI,A

SEGLTNDA e no Plan,r i)e Trabalho. i

3.4. ,Atender os r.lsuàrii:s e/ou seus f,amiliares ;Sem a oxigência de qualquer tipo de

contrapartida f,rnanceir'¿r ou em bens, quándo da utilizaç?"il do serviço, salvo serviços de

acolhimento para idoso;i que podern reter 700/o de quaiiuef benefício utt¡t1"nçi¿l r:,/ou

previdenciário percebiçio pelo idoso. i'

3.5. Garantir o atendir¡Ènto de pessoas idosas sem qualqu.lr tipo de rendimento, de aco,:do

com a Resolução CMJ, 10/2021, quando se tratar de 0:SC que executa o Serviço cie

Acolhimento Instiiucionlrl para ldosos. ¡ '

3.6. Atender os usuáricr', de forma continuada, permanente e planejada, sem intemrpçãri 
',J,o

serviço nc decorrer do olto.

3.7. Fiestar contas à PRIJFEITURA, nos moldes do DecrettL,[4unicipal 48, de 01 de feveroiro
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de 2017, sujeitando-sê rris penalidades cabíveis em caso'ì,le inadimplemento da presente

obrigação. l

3.8. Apresentar mensa{nrente à SECRETARIA as seguintt's informações:
I - Extrato da conta bancéniaonde os recursos foram movinrentados, tanto da conta corrente,
quanto da conta de aplic rção, se houver;
II - Documentos de coqprovação das despesas conforme c{isposto no artigo 39 do presqute

IX * Demais declaraçõcn, aÍualizadas previstas no artigo 2L do Decreto Municipal48, de,01

de fevereiro de 2077, üifizados como requisitos de habilita;ão. I

3.11. Manter recursos"i.humanos, materiais e equipamcntos compatibilizados com';aS
ativi<lacies desenvolvidas para f,rns da rcalização do objeto ,jo presente termo.
3.12. Manter a contabilidade, os procedimentos contábeid, e os registros estatísticos, bem
como arelaçäo nominal {os atendidos , atualizados e em boC,ordem, sempre à disposição rlos
agentes públicos respo¡rsráveis pelo controle interno e exte:'no e da Secretaria Municipal de

t
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Assistência Social, de forma a garanlir o acesso às info{nações da correta aplicação dos

recursos financeiros re¡ebidos, sendo a responsável e¡rclusiva para o gerenciamento

administrativo e financeìro da parceria. 1 '

3.13. Assegurar à Secretaria Municipal de Assistência Sr'oial, ao Conselho Municipal de

Assistênciisocial e aos rnembros da Comissão de Monitoramento as condições necessárias

despesas, inclusive not¡¡ fiscal eletrônioa, o número do aj,¡ste e identificação do órgão ,ou

OSò público(a) a euê l,:; feferem, além de apresentar a esrlecificação detalhada do serviço

pr"rtabo, e o Ìocal ondè,o serviço,foi prestado. l,

3.22 AOSC deverá mJqrter a guarda dos documsntos originais relativos à execução da

presente parceria pelo pÍ:.,rzo de dez anos, contado do dia úli, strbseqüente ao da apresentaçíÍ.o

da prestação de contas, I :

3.23 A OSC deverá ulovimentar os recursos financeird'i recebidos em conta banci¡::ia

específica em instituiç,ãr¡ financeira pública. {l

S.il It OSC deverá efe{uar os pagamentos a fornecedores e funcionários exclusivamente por

meio de transferência cìe;trônica.

3.25 A OSC possui rebp,:nsabilidade exclusiva pelo pagantento dos encatgos trabalhistas e

previdenciários, e de sli,r's obrigações fîscais e comerciais,:,rão implicando responsabilid¡lde

solidária ou subsidiari¿t cla administração pública municipal. 
!

I
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3.26 A OSC possui resþonsabilidade pelo acompanhamen"io do recolhimento dos tribttios
gerados, quando da cc'ntratação de prestadores de seniços, que estejam diretamertte

envolvidos no objeto,,l.a parceria, devendo manter erll seus arquivos os respecti*ros

ûomprovantes de recolltirnento.
3.27 '''iäo será exigida clá OSC contrapartida em bens e ser:"iços como já definido no Edital
de Chamamento no 05 21122. i
3.28 A contratação <ios profissionais previstos no Plar'.o de Trabalho deverá ocortrer,

obrigatoriamente, no p:'a zo de 15 (quinze) dias após a celeb ação da parceria. Caso exceclido

o prazo mencionado, b ¡ecurso financeiro referente ao' período deverá ser devoh',i,lo
proporcionalmente à r'.dministração púrblica. O desligamento ç/ou afastamento ; de

profissionais durante a vigência da parceria deverá ser infor:rado, imediatamente, ao técrtico
de monitoramento por nrt)io de ófício- A substituição do proiissional deverá ocoffer no pl'iro
de 30 (trinta) dias. Casii,.excedido o prazo rnencionado, n'¡ess¡5o financeiro referenteiao
período d-¿verâ ser de'¡olvido proporcionalmente à acir:linistração pública. O recurso

linanceir¿ destinado e n.io utilizado com Recursos Humanor; não poderá ser remanejado para

outrcs Íins. Somente serão, pagos com ïecursos financer os da parceria os profissionais

exigidos na tabela corrütante na respecti\ia proposta do Edi',,il de Charnamento Público.
3.29 O trabalho deserc¡olvido deverá ser comprovado atrnvés de registros mensal e anual,

de forma física e digitel, para fins de prestação de conta-';, monitoramento e demais tìns
necessarios. Os docur'nerxtos necessarios p¿üa o registro dt'' habalho social devem ser e;f¡ts,

ça oorn datas e de'rnais que, de forrna documental,
do objeto e tal,rbém deve esta¡ no Plano,de

elou'prontuario t;lregistro de sua participação rras

,1

Ctáusulà,'Quarta - Clriisificação da Dotação Orçamentt'ria t

," Valoi total áo pres..ote'termo é de: R$ 120.000100

(cento e vinte ,,¿:. mil reais) Dotaçþ orçarnentråiia no

0'¿,[,,42'08,244.202l,L20091.01.500.99.33.50'39.
ì, )

Cláusula Quin-ta - Da ü,i¡eração dos Recursos I

Os recursos de trata ã cláusula anterior serão

(ú

com o cTonogramaftnu ireiro estabelecido na

repassados pela PREFIIT;flJRA à
de 1994, que institui o hILINDO

OSC, nos tennos da
MLTNICIPAL DE

349 de27 demzio
SOCIAL e, de aco.':1|o

2u do presente ins umento

Convênios e Locações

t

Cláusula Sexta

A frscalização Comissão de

Monitoramento
6.1 Fica designada pelur Secretaria Municipal de Assistênr:ia Social, por meio da portuia
l8l202l como GESTOT\A DA PARCERIA, s servidora pública Marcelly Cristina Ferrei¡a,
para que exerçam as al-ribuições previstas no
2017, e na Lei Federal 13.01912014.
6.2 Ficarn designados'i pela Secretaria
2012022,, como MEMBIIOS DA COMIS
os servidores públicnl,,, ttrut*, Marcelly Cristina Ferri ira, Suplente: Telma Sanchez
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\rendruscolo; Titular: V{viurr. Aparecida Me egussi M"rrdii,s, Suplente: Daniele Ferraz S. S.

Teixeira; Titular: Regiry, Célia dos Santos Nomura, Supler¡t,s; Milena llieva Dadalt; Titular:
Renata de Oliveira Fábip, Suplente: Joana Dalva Sabino ÿieira Semprini; Titular: Larissa

Aparecida Fonseca Ciiitll Leite, Suplente: Laura Aguiar d;s Lima; Titular: Marília Borges

*l
"\.-q
({

.&

Cláusula Nona - Da R;stituição
¿ A OSC obriga-se a. restituir no prazo de 30 dias os

valores transferidos pel:a PREFEITURA por conta do pi;sente termo, sem prejuízo das

sanções civis, criminairrrþ administrativas previstas em lei, fins seguintes hipóteses:

execução do termo de ,,.-glaboração, mas somente quandoro fato gerador da despesa tilver

ocorrido durante sua vigôhcia.
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o Conclusão do oL.j.lto daparceÅa; '

o Inexecução do oii;jeto do ajuste; ,

o Falta de apresei'fação do relatório de execução iisico-financeira e prestação Ce

contas, no prazo exigic[c',;

o Utilização dos rwursos financeiros em finalidade cliversa da estabelecida;

o Em caso de del;c;umprimento de meta sem justificrtiva suficiente ou de indício,'de

irregularidade, por decìi,'io do administrador público.

descontiltuidade.

,i
Cláusula Décima Sextei - Do Foro

diriinir dúvidas e conrlitos decorrentes da execução da,parceria, e fica estabelecida a

obrigatoriedade prévia'cie solução administrativa, com apt¡fücipação de órgão encarregtrdo

de assessoramento jurírJico da administração pública munir;þal.

=:::J=:-_=
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Estado de Säo Paulo
ra Municipal de Ribeirão Preto
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:r i Assim, por estarem'Justos e contratados, assinarli o

presente Termo em 01 (lyna) via de igual teor na presença;de duas testemunhas que abaixo

assinam, bem como o Têrmo de Ciência e Notificação etn 01 (uma) via, que passa a fazcr
parte integrante do pre¡sçnte Termo.

' Ribeirão Preto,28 de dezembro de2022..,',
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