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TERMO DE COIABORACAO N1 065£2Ql9

TERMO DE COLABORAgAO QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNXCiPiO DE MIRASSOL E A ASSOCiAgAO DOS

ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MIRASSOL -

ASSEUMXR (oncANIZAgAo OA SOCnOAOE cxvxl).

belo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa juridica

de direito p6blico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49. cujo paco municipal encontra-se situado na Praia Dr.

Anisio Jose Moreira, Ro 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal,

Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF.

264.549.668-79, residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalh3es, no 3566, Primeiro Andar, bairro S3o

Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, denominado ADMINISTRAgAO PUBLICA MUNICIPAL e. de

outro a ASSOCIAgAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MIRASSOL - ASSEUMIR, entidade

de personalidade juridica, sem fins lucrativos, com cede na Rua XV de Novembro, Ro 2026, CEP 15.130-

000, Mirassol/SP. inscrita no CNPJ no l0.858.554/0001-88, representado por seu Presidente, Sr. NESTOR

LARANJA NETO, brasileiro, solteiro, maier, advogado, portador da c6dula de identidade RG no

33.308.611-SSP/SP, inscrito no CPF/MF Ro 330.259.308-29, residente e domiciliado na Rua Santo Antonio

Ro 1527, Centro, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, denominada ORGANIZAgAO DA SOCIEDADE CIVIL,

resolvem celebrar o presente Termo de Colaboragao, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar no

101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orgament6rias e Lei Orgamentaria

Anual, na Lei Ro 13.019, de 31 de julho de 2014, consoante o processo administrative no 2019/05/006082

e mediante as c16usulas e condig6es seguintes:

DO OBJ ETO

CLAUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Termo de Colaboragao o

repasse financeiro menial a ASSEUMIR, do subsidio de xrE 80% (oitenta por cents) para o transporte

escobar de estudantes universit6rios e de ensino t6cnico que curiam escolas de navel superior e t6cnico nas

cidades de S3o Jose do Rio Preto, Monte Aprazivel e Votuporanga; que comprovadamente residam no

Municrpio de Mirassol, com fundamento na Lei Municipal no 3.338. de 31 de agosto de 2010, alterada pda

Lei Municipal Ro 3.426, de 03 de agosto de 2011 e pda Lei Municipal no 3.694, de 05 de novembro de

2014, alterada pda Lei Municipal Ro 3.849 de 30 de dezembro 2015, alterada pda Lei Municipal no 4.002

de 13 de dezembro de 2016 e pda Lei Federal no 13.019/2014 e alba
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PARAGRAFO PRIMEIRO -- N3o poderao ser destinados recursos para atender as

despesas vedadas pda respectiva Lei de Diretrizes Orgament6rias.

PARAGRAFO SEGUNDO - E vedada a execug3o de atividades que tenham por

objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

1. Delegagao das fung6es de regulag3o, de fiscalizagao, do exercicio do poder de

policia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

11. Prestagio de servigos ou de atividades cujo destinatirio seja o aparelho

administrativo do Estado.

CLAUSULA SEGUNDA -- O presente termo de colaboragao foi elaborado por dispensa

de chamamento pOblico, com fulcro no artigo 30, inciso vl e artigo 32 da Lei no 13.019/2014.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

CLAUSUIA TERCEIRA -- O MUNICIPIO n3o se responsabiliza por qualquer dano

fisico, psiquico, material ou moral, ocasionado aos usuirios e a terceiros, pda execugao dos servigos

contratados pda ASSEUMIR, decorrentes do objeto deste instruments.

DAS 0BRIGA90ES

CLAUSUtA QUARTA -- S3o obrigag6es dos Participes:

1. DA ADMINISTRAgA0 PlJBLICA MUNICIPAL:

a. Fornecer manuais especificos de prestag3o de contas is organizag6es

da sociedade civil por ocasi3o da celebragio das parcerias,

informando previamente e publicando em meios oficiais de

comunicagao is referidas organizag6es eventuais alterag6es no seu

conteOdo;

b. Emitir relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagao da parceria eo

submeter a comiss3o de monitoramento e avaliag3o designada, que o

homologara, independentemente da obrigatoriedade de apresentagao

da prestagao de contas devida pda organizagao da sociedade civil;

c. Realizar nas parcerias com vig6ncia superior a um ano, pesquisa de

satisfag3o com os benefici6rios do plano de trabalho e utilizar os
resultados como subsidio na avaliagao da parce£lg...celebrqSJa e do
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cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientag3o e

no ajuste das metas e atividades definidas;

Liberar os recursos por memo de transfer6ncia eletr6nlca e em

obedi6ncia ao cronograma de desembolso, que guardar6 consonincia

com as metas, fases ou etapas de execug3o do objeto do termo de

colaborag3o;

Promover o monitoramento e a avaliagao do cumprimento do objeto

de parceria;

Na hip6tese de o gestor da parceria deixar de ser agente pablico ou

ser lotado em outro 6rg3o ou entidade. o administrador p6blico

dever6 designar novo gestor, assumindo, enquanto ipso n3o ocorrer,

todas as obrigag6es do gestor, com as respectivas responsabilidades;

Viabilizar o acompanhamento pda internet dos processor de liberagao

de recursos;

Manter, em seu sftio oficial na internet, a relagao das parcerias

celebradas e dos respectivos pianos de trabalho, at6 cento e oitenta

dias apes o respectivo encerramento;

Divulgar pda internet os meios de representagao sobre a aplicagao

irregular dos recursos envolvidos na parceria;

Instaurar tomada de contas antes do t6rmino da parceria, ante a

constatag3o de evid6ncias de irregularidades na execugao do objeto

da parceria.

d

e.

f.

g

h

i.

j.

11 DA 0RGANIZAgAO DA SOCIEDADE CIVIL:

a. Manter escriturag3o cont6bil regular;

b. Prestar contas dos recursos recebidos por meio dente termo de

colaboragao;

c. Divulgar na internet e em locals visiveis de suas sedes sociais e dos

estabelecimentos em que exerga suas agnes todas as parcerias

celebradas com o poder pOblico, contendo, no mrnimo, as

informag6es requeridas no par6grafo Onico do artigo ll da Lei no

13.019/2014;

d. Manter e movimentar os recursos na conta banc6ria especifica

observado o disposto no artigo 51 da Lei no 13.019/2014;
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e. Dar livre acesso dos servidores dos 6rg3os ou das entidades pOblicas

repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de

Contas correspondentes aos processos, aos documentos, is

informag6es referentes aos instrumentos de transfer6ncias

regulamentados pda Lei no 13.019 de 2014. bem coma locais de

execugao do objeto;

Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e

financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 6s

despesas do custeio, de investimentos e de pessoal;

Responder exclusivamente peso pagamento dos encargos trabalhistas,

previdencigrios, flscais e comerciais relacionados a execugao do objeto

previsto no termo de colaboragao, n3o implicando responsabilidade

solidgria ou subsidiiria da administragao pOblica da inadimp16ncia da

organizagao da sociedade civil em relag3o ao referido pagamento, os

anus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danes decorrentes

de restrigao 6 sua execugao;

Disponibilizar ao cidadao, na sua p6gina na internet ou, na falta delta,

em sua cede, consulta ao extrato dente termo de colaboragao,

contends, peso menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da

aplicagao dos recursos.

f.

g

h

DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA QUINTA -- Apes a assinatura do presente. o Municfpio repassara,

mensalmente, a ASSEUMIR, at6 o 30o (trig6simo) dia do m6s vencido da prestag3o do servigo contratado,

o valor de ATE 80% (oitenta por cento) por viagem com o veiculo fretado peta ASSEUMIR, equivalente ao

limite de ATE R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) por exercicio financeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO -- Nos memes em que n3o forem realizadas essas viagens,

n3o ter3o os valores repassados.

PARAGRAFO SEGUNDO -- Para c61culo dos valores a serem repassados para o

subsidio de ATE 80% (oitenta por cento), seri levado em consideragao o nOmero de alunos que estiverem

cadastrados na Associagao e que fazem uso do transporte

PARAGRAFO TERCEIRO -- As despesas decorrentes do presente Termo de Parceria

correr3o por conta de dotagao orgament6ria pr6pria prevista no orgamento, a seguir especificado:

. 020701-123640003.2.048 - 33903999 - F:568 - REC. Ptl9PI

/

\



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS

nDR. MARIANO DE SIQUEIRA FILHOll
Rua Capital Never, 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 151 30-000

@: PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001 -49
www.mirassol.sp.aov.forEstado de Silo Paulo

DA TRANSFERENCIA E APLXCAgAO DOS RECURSOS

CLAUSULA SEXTA -- As parcelas dos recursos transferidos no imbito da parceria n3o

servo liberadas e ficario retidas nos seguintes cason:

1. Quando houver evid6ncias de irregularidade na aplicafao de parcela

anteriormente recebida;

11. Quando constatado desvio de finalidade na aplicag3o dos recursos ou o

inadimplemento da organizag3o da sociedade civil em relag3o a obrigag6es

estabelecidas no termo de colaboragao;

111. Quando a organizag3o da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa

suficiente as medidas saneadoras apontadas peta administrag3o publicagao ou

pelos 6rgaos de controle interno ou externo;

CLAUSULA SETIMA -- Por ocasi3o da conclusao, denOncia. rescis3o ou extingao da

parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicag6es

financeiras realizadas, servo devolvidos a administragao publica no puzo improrrog6vel de trinta dias, sob

pena de imediata instauragao de tomada de contas especial do respons6vel, providenciada pda autoridade

competente da administrag3o publica .

DA EXECUgAO DAS DESPESAS

CLAUSUIA OITAVA -- O termo de colaboragao deveri ser executado fielmente pecos

participes, de acordo com as c16usulas pactuadas e as normal de reg6ncia, respondendo cada uma pdas

consequ6ncias de sua inexecugao total ou parcial.

CLAUSULA NONA -- Fica expressamente vedada a utilizagao dos recursos

transferidos, sob pena de nulidade do ato de responsabilidade do agente ou representante da
ORGANIZAGAO DA SOCIEDADE CIVIL para:

1. Realizag3o de despesas a titulo de taxa de administrag3o, de ger6ncia ou similar;

11. Finalidade diversa da estabelecida neste instruments, ainda que em car6ter de

emergencia;

111. Realizag3o de despesas em data anterior ou posterior a sua vig6ncia;

IV. Realizag3o de despesas com taxas bancdrias, com multas, juror ou correg3o

J: , monetana. inclusive. reterentes a ,pagamentos ou recqnlmentos fora aos prazos;
J

E

monet6ria, inclusive. referentes ra dos

A

5
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V Realizagao de despesas com publicidade, salvo as de canter educativo,

informativo ou de orientag3o social, das quads n3o constem nomes, sfmbolos ou

imagens que caracterizem promogao pessoal de autoridades ou servidores

pOblicos; e

Repasses como contribuig6es, auxilio ou subveng6es is instituig6es privadas com

fins lucrativos;

Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado pablico com recursos vinculados

i parceria, salvo nas hip6teses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes

orgament6rias;

VI

Vll

DA VIGENCIA

CLAUSULA DfCIMA -- O presente termo de parceria teri vig6ncia de 12 (doze)

meses, a parter da data de sua assinatura. observadas entre outras condig6es, a cliusula das obrigag6es da

ASSEUMIR podendo ser renovado por iguais e sucessivos periodos, at6 o limite legal, sempre observado o

calend6rio das instituig6es de ensino.

PARAGRAFO UNICO - Toda e qualquer prorrogagao, deveri ser formalizada por

termo aditivo, a ser celebrado pecos participes antes do t6rmino da vig6ncia do Termo de Colaboragao,

sendo expressamente vedada a celebragio do termo aditivo com atribuigao de vig6ncia ou efeitos

financeiros retroativos.

DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAgAO

CLAUSUIA DECIMA PRIMEIRA -- O relat6rio t6cnico a que se refere o art. 59 da Lei

no 13.019/2014, sem prejuizo de outros elementos, dever6 conter:

1. Descrigao sum6ria das atividades e metal estabelecidas;

11. Anilise das atividades realizadas, do cumprimento das metal e do impacts do

beneficio social obtido em raz3o da execugao do objeto at6 o periodo, com base

nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

111. Valores efetivamente transferidos pda administrag3o publica;

IV. An61ise dos documentos comprobat6rios das despesas apresentados pda

organizagao da sociedade civil na prestagao de contas, quando n3o for

comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo terms

de colaboragao;
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V. Analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no

imbito da flscalizagao preventiva, bem como de suas conclus6es e das medidas

que tomaram em decorr6ncia dessas auditorias.

VI. Na hip6tese de inexecug3o por culpa exclusiva da organizagao da sociedade civil,

a administragao publica poder6, exclusivamente para assegurar o atendimento de

servigos essenciais a populagao, por ato pr6prio e independentemente de

autorizag3o judicial, a flm de realizar ou manter a execug3o das metas ou

atividades pactuadas;

VII. Retomar os bens p6blicos em poder da organizagao da sociedade civil parceira,

qualquer que tenha fido a modalidade ou tltulo que concedeu direitos de uso de

tais bens;

VIII. Assumir a responsabilidade pda execugao do restante do objeto previsto no plano

de trabalho, no caso de paralisagao, de modo a evitar sua descontinuidade,

devendo ser considerado na prestag3o de contas o que foi executado pda

organizagao da sociedade civil at6 o memento em que a administrag3o assumiu

essas responsabilidades.

DA PRESTAgAO DE CONTAS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -- A prestag3o de contas apresentada pda

organizag3o de sociedade civil, dever6 conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o

andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrigao pormenorizada

das atividades realizadas e a comprovagao do alcance das metas e dos resultados esperados, at6 o periodo

de que trata a prestagao de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informag6es e documentos:

1. Extrato da conta banciria especifica;

11. Notas e comprovantes flscais, inclusive recibos, com data dos documentos, valor,

dados da organizagio da sociedade civil e nOmero do instrumento da parceria

111. Comprovante do recolhimento do faldo da conta banc6ria especifica. quando

houver;

IV. Material comprobat6rio do cumprimento do objeto em fotos, videos e outros

suportes;

V. Relagao de bens adquiridos, produzidos ou construldos, quando for o cano, e

VI. Lista de presenga do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso;

PARAGRAFO PRIMEIRO -- Servo glosados valores relacionados a metas e resultados

descumoridos sem lustificativa suficiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEG6CIOS JURiDICOS

''DR. MARIANO DE SIQUEIRA FILHO ''

Rua Capital Neves, 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000
@' PABX (17) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001-49

www.mirassol.sp,OQy:b!.Estado de Sio Paulo

PARAGRAFO SEGUNDO -- A organizagao da sociedade civil prestar6 contas da boa e

regular aplicagao dos recursos recebidos no puzo de at6 noventa dias a parter do t6rmino da vig6ncia da

parceria ou no final de cada exercicio, se a duragao da parceria exceder um ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - A prestagao de contas relativa a execugao do

termo de colaboragao dar-se-i nos moldes do artigo 63 e seguintes da Lei no 13.019/2014, bem como dos

seguintes relat6rios:

1. Relat6rio de execug3o do objeto, elaborado peta organizagao da sociedade civil,

contends as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e

o comparativo de metas propostas com os resultados alcangados;

11. Relat6rio de execugao financeira do termo de colaboragao, com a descrigao das

despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculagao com a execugao do

objeto, na hip6tese de descumprimento de metal e resultados estabelecidos no

plano de trabalho.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -- A administrag3o pOblica municipal considerari ainda

em sua anglise os seguintes relat6rios internamente, quando houver;

1. Relat6rio da visita t6cnica in loco realizada durante a execug3o da parceria;

11. Relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliag3o, homologado pda comiss3o de

monitoramento e avaliagao designada, sobre a conformidade do cumprimento do

objeto e os resultados alcangados durante a execug3o do termo de colaboragao;

CLAUSULA DECIMA QUINTA -- Os pareceres t6cnicos do gestor acerca da prestagao

de contas, de que trata o artigo 67 da Lei no 13.019 de 2014, dever3o conter anglise de efic6cia e de

efetividade das agnes quanto:

1. 0s resultados j6 alcangados e deus beneficios;

ll. Os impactos econ6micos ou socials;

111. 0 grau de satisfagao do p6blico-alvo;

lv. A possibilidade de sustentabilidade das agnes ap6s a conclus3o do objeto

pactuado;

CLAUSUIA DECIMA SEXTA -- A manifestagao conclusiva sobre a prestagao de contas

pda administragao pOblica municipal observari os prazos previstos na Lei no 13.019 de 2014, devendo

concluir, alternativamente pda:

1. Aprovagao da prestagao de contas

7
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11. Aprovagao da prestagao de contas com ressalvas

111. Rejeigao da prestag3o de contas e determinagao de imediata instaurag3o de
tomada de contas especial;

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Constatada irregularidade ou omlss3o na prestagao

de contas, sera concedido puzo para a organizagao da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a

obrigagao;

PARAGRAFO PRIMEIRO -- O puzo referido no caput 6 limitado a 45 (quarenta e

cinco) dias por notificagao, prorrogavel, no m6ximo, por igual periodo, dentro do puzo que a administragao

publica possum para analisar e decidir sobre a prestagao de contas e comprovagao de resultados.

PARAGRAFO SEGUNDO -- Transcorrido o puzo para saneamento da irregularidade

ou da omiss3o, n3o havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de

responsabilidade solid6ria, deve adotar provid6ncias para apurag3o dos fatos, identificagao dos

respons6veis, quantificag3o do dano e obtengao do ressarcimento, nos termos da legislag3o vigente

CLAUSULA DECIMA OITAVA -- A administrag3o pOblica apreciar6 a prestagao final

de contas apresentada. no puzo de at6 cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do

cumprimento de dilig6ncia por ela determinada. prorrogavel justificadamente por igual periodo.

PARAGRAFO UNICO -- O transcurso do puzo definidos nos termos do caput sem que

as contas tenham fido apreciadas:

1. Nio significa impossibilidade de apreciagao em data posterior ou vedagao a que

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

possam ter sido causados aos cofres p6blicos;

11. Nos casos em que n3o for constatado dolo da organizagao da sociedade civil ou

de seus prepostos, sem prejuizo da atualizagao monetgria, impede a incid6ncia de

juror de mora sobre d6bitos eventualmente apurados, no periodo entre o final do

puzo referido neste parggrafo e a data em que foi ultimada a apreciag3o pda

administragao publica.

CIAUSULA DECIMA NONA -- As prestag6es de contas servo avaliadas:

1. Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o
cumprimento dos objetivos e metal estabelecidos no plano de trabalho;

11. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer

outra falta de natureza formal que n3o resulte em dano ao er6rio;

lll. Irregulares, quando comprovada quajgyeE-das..gguintes circunstancias;
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a

b.

c.

d

Omiss3o no dever de prestar contas;

Descumprimento injustificado dos objetivos e metal

estabelecidos no plano de trabalho;

Dano ao er6rio decorrente de ato de gest3o ilegitimo ou

antiecon6mico;

Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores p6blicos.

CLAUSULA VIGESIMA -- O administrador pOblico responde pda decis3o sobre a

aprovagao da prestagao de contas ou por omiss3o em relagao a an61ise de seu conteOdo, levando em

consideragao, no primeiro cano, os pareceres t6cnico, financeiro e juridico, sendo permitida delegagao a

autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegagao.

CLAUSULA vIGESIMA PRIMEIRA -- Quando a prestagao de contas for avaliada

como irregular, ap6s exaurida a face recursal, se mantida a decisao, a organizagao da sociedade civil

poder6 solicitar autorizagao para que o ressarcimento ao er6rio deja promovido por memo de agnes

compensat6rias de interesse p6blicos, mediante a apresenta€ao de novo plano de trabalho, conforme o

objeto descrito no termo de colaborag3o e a area de atuagao da organizag3o, cuba mensurag3o econ6mica

seri feita a partir do plano de trabalho original, desde que n3o tenha havido dojo ou fraude e n3o seja o

caso de restituigao integral dos recursos.

CLAUSULA vIGESIMA SEGUNDA -- Durante o puzo de lO (dez) ands, contado do

dia Otil subsequente ao da prestag3o de contas, a organizag3o da sociedade civil deve manter em seu

arquivo os documentos originais que comp6em a prestagao de contas.

DAS ALTERA90ES

CLAUSULA vIGESIMA TERCEIRA -- A presente parceria poder6 ser alterada a

qualquer tempo, mediante assinatura do termo aditivo, devendo a solicitagao ser encaminhada com

anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias em relagao 5 data de t6rmino de sua vig6ncia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA -- N3o 6 permitida a celebrag3o de aditamento

deste Termo de Colaborag3o com alteragao da natureza do objeto.

CLAUSULA vIGESIMA QUINTA -- E obrigat6rio o aditamento do presente

instrumento, quando se flzer necessiria a efetivagao de alterag6es que tenham por objggyg.g. mudanga de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS

saDR. MARIANO DE SIQUEIRA Fll.Holy
Rua Capitao Never, 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000

@' PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001 -49
www.mirassol.sp.gov.forEstado de S5o Paulo

valor, das metas, do puzo de vig6ncia ou a utilizag3o de recursos remanescentes do faldo do Termo de

Colaboragao.

DAS RESPONSABILIZAgOES E DAS SANgOES

CI.AUSUIA VIGESIMA SEXTA - Pda execug3o da parceria em desacordo com o

plano de trabalho e com as normal da Lei no 13.019 de 2014 e da legislagao especifica, a administrag3o

ptlblica podera, garantida a pr6via defesa, aplicar a organizagao da sociedade civil parceira as seguintes

mangoes:

1. Advert6ncia;

11. Suspensao temporiria de celebrar parceria ou contrato com 6rgaos e entidades da

esfera de governs da administrag3o pOblica sancionadora, por puzo nio superior

a dots anos.

111. Declaragao de inidoneidade para celebrar parceria ou contrato com 6rg3os e

entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigao ou at6 que deja promovida a reabilitagao perante a

pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a

organizagio da sociedade civil ressarcir a administrag3o publica pecos prejuizos

resultantes e apes decorrido o puzo da sangao aplicada com base no inciso ll.

PARAGRAFO UNICO -- As sang6es estabelecidas nos incisos ll e 111 s3o de

compet6ncia exclusiva de Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no

puzo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao ser requerida apes dots anon de aplicagao da

penalidade.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA -- Prescreve em cinco antes, contados a partir da

data da apresentag3o da prestagao de contas, a aplicag3o de penalidade decorrente de infrag3o relacionada

a execug3o da parceria.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA -- A prescrigao seri interrompida com a edigao de

ato administrativo voltado a apuragao da infragao.

DA DENONCiA E DA RESCISA0

CLAUSUIA VIGESIMA NONA O presente termo de colaborag3o podera ser
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l Denunciado a qualquer tempo, ficando os participes respons5veis somente pdas

obrigag6es e auferindo as vantagens do tempo em que participaram

voluntariamente da avenga respeitado o puzo mfnimo de 60 (sessenta) dias de

anteced6ncia para a publicidade dessa inteng3o;

Rescindido, independente de pr6via notificag3o ou interpelagao judicial ou

extrajudicial, nas seguintes hip6teses:

a. Utilizagao de recursos em desacordo com o Plano de Trabalho

b. Inadimplemento de quaisquer das c16usulas pactuadas.

c. Constatagao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregao em qualquer

documento apresentado

d. Verificagao da ocorr6ncia de qualquer circunstincia que enseje a

instauragao de Tomada de Contas Especial.
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DO FUNDAMENTO LEGAL

CLAUSUIA TRIGESIMA -- Este Termo de Colaborag3o foi celebrado nos termos da

Lei Municipal no 3.338 de 31 de agosto de 2010, Lei Municipal no 3.426 de 03 de agosto de 2011 e pda Lei

Municipal no 3.694 de 05 de novembro de 2014, Lei Municipal no 3.849 de 30 de dezembro de 2015, Lei

Municipal Ro 4.002 de 13 de dezembro de 2016 e Lei no 13.019/14 e alterag6es.

DAS CONDXgOES GERAIS

CLAUSUIA TRIGESIMA PRIMEIRA -- Acordam os participes ainda, em estabelecer

as seguintes condig6es:

1. As comunicag6es relativas a este termo de colaboragao servo remetidas por

correspond6ncia ou fax e servo consideradas regularmente efetuadas quando

comprovado o recebimento;

11. As mensagens e documentos, resultantes da transmiss3o via fax, n3o poderao se

constituir em pegas de processo, e os respectivos originals dever3o ser

encaminhados no puzo de cinco dias

111. As reunites entre os representantes credenciados pelos participes, bem como

quaisquer ocorr6ncias que possam ter implicag6es neste termo de colaboragao,

servo aceitas somente se registradas em ata ou relat6rios circunstanciados.
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DO FORO

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA -- Fica eleito o Foro do Municrpio de Mirassol/SP,

com exclus3o de qualquer outro, por mats privilegiado que deja. para dirimir qualquer litigio oriundo do

presente Termo de Parceria, que n3o possa ser resolvido administrativamente.

E, por estarem de acordo, firmam o presente Termo de Colaborag3o em 05 (cinco) viag

de igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo subscritas.

Mirasso1, 14 de maio de 2019
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