PREFEITURA DE SOROCABA
PltlrlrLll t lli^ MtINICIP^1. I)l: S()ltOCAl]^. POII MlllO I)^ St,CRl, I ARIA l)l: I(;t rAl.l)^DIr l:
^SslslI..N(I^ so(I^I. sl^s L
PR(llrx I)1,soR()(^li^

^ssocl^(^o

íPIocesso À(lnr. n"

201:2l (i6l)

o l\'lunicípio dc SORO(.\llA- inscrito no ('adastto Nacional de Pcssoas .luríclicas
('\ P.l sob o n" .16.611.0-l-l/000 I -71. por nreio cla Sccrctaria clc lguaklude c- Assistôncia
Social

SIAS. nt:sle alo e nos lcrrros do Decrclo 10.66.1. rlc 01 dr'nrarço clc 1017.
r'!'prcsentada pcla Scclctária dc lgualdade c Assistência Social: Cíntia de Alm!-ida.
hlasilciln. dir orciada. aclrrrsada. ponadora clo RG 7.-185.801--l c'do ('PI 0ll.(í)9.II875r rcnr Ilnlal ( olabolaçiio corr a:

ASS(X'lAÇÀO PRÓEX DI-. SoRO('AUA. OryanizaÇào da Sociedadc Cir il - oSC.
insclila no ( adastro Nacional de Pcssoas .luridicas CNI'J sob o N"i0.8l 7.-ll5(n0l(X) cor)r r'lntriz na R Bachir Jorge Mubaiecl n".10-.lardirr Isalcr reprcscntada r'rr'ste ato
l,r'r scu dirigenlc ll'Íarcil Cristina N. MoÍrlenegro Duan('. RG: 5.7-19.i57-6 CPF:
t0t.60 t .ló8-70
() prcscnle Terrno de Colahoraçiio tem por tirndanrento a Lci Fedcrirl I -10I 9rl -1. a Le'i
I'cdcral n'8.7.11,/93 (Lei Oreânica da Assistência Social). Lei Mr.rnicipal Orçanrentária
n" 11."16.1116. pLrblicada rro diário Oilcial do Município cnr 19/lll17. e clo L-clital dc
C hatnantcnlo n" ll'1017. derendrr o serr iço ser c\ccúado cnt consoniDcirr cont u
lipilicaçrio Nacional dos Scrriços Socioassistenciais (Resoluçào ('NAS l(X)t1009) c
dcrnais normas conelatas.

IX) OB.'ETO E D,{S METAS

l"

lrnr razào do prcscntr' TERMO I)E COI- BOR.\ÇÀ( ) a (lrgunizuçio tla Sociedadc
^ as açircs prer istas no Plano de'frahallro.
Ci\ il c\ccúará. dutante a ligência dâ parcelia.
apro!ado e classilicado pela Cornissào rlc Seleçrio e conterrplado no F,(lital d§
( hanramcnto nn llll0l7.teniloconrometaoateÍldin'tentoa20r'agassoboralorqlobal
nrensal de R$ 10.000.00 (Dez rril reais). vinculando-se integralmcnte à ploprrstr ,'
aptor,acla. integrando o Sistema tlnico da Âssistência Social <1o Municipio no seguipre
scn iço socioassistcncial:

,
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..lsso( t..1c.io pRÓr-,.y

Dt-:

soRoalB.1

P^RA Sri R\'1ç:O I)!. PRO',r trÇÀO SO(jtAl, ESpticIAL I)Ft l\,1ÉDIA COMPLI]XIDADL PARA
t)l \\('.\s í I r\4 t)t I I( li NCIA I\ .t [c I I qt. t. \u \5 f.\Mtll-\s

I O Plano de Ilabalho reÍêrido no caput
( olaboraçiio.

(r pane integrantc do presente Tenrro de

I)A VI(;ÊNCIA

J

O prescnle lclnro r itolarii a partir de 0 cle .lulho tlc l0l 7 ltcr -i0 de .lLrnho tle l0I ll.
Poclcndlr scl prorlogado por rnais 0J \ ezcs cle igual periodo. cortôrrrc ir aliaçijo clos
sctores li'cnicos da SIAS.
J

IX)S REIàSSES

.i" .\ Sl,\S repassará

(iril.

para it e\ccuçào das açr)es
l)r'c\ istls nit clírusula PRIMT:lRA. a imporlância dc R$ l.(X)0.00 (l)ois nril rcais)
nrcnsais. colrespondcntes à parcela F-stadual do repasse. quc selá crcdititrla ern cotrla
bancatia tla Associaçào Prirl:r de Sorocaba. aberta c'spccificanlr:nte para esse llnr no
llanco clr.r Ilrasil oLr Caixa llconômica Fedelal. cLrio lccibo clc clepósito \alcrii conro
tguitaçiio.

l)ar'áitmlir

n Organizaçào da Sociedade

irnico O oror)tanle a ser repassado

\luniciprl e Fr'delais. c'n
clltrsule l

será cornplcrrre ntaclo corrr rcctrrsos
lêrmos dc Colabomçào próprios atc o limit< prcristo nu

'.

-1" \o

caso dc'o tlcpósilo clo recrrlso r)coffcr srn oulü conta-corrente iii cadaslrada nu
Secretllil cla Iazcncia do !Íunicipio. r,[re nào I inlbrnracla pau atendel lo ohjelo desle
l!'flIo dc ( olaboraçlio. lica a Oruanizaçào cla Socicdade ( iril dcsdc.jir. cicntc cla
obliqatolic'ciade tlc realizlt a transli'ri'ncia pllil il c(,llil-(on(n1r'çspccilicr enr llanco
Público ollcial. sendo vedada a mor imentaçâo de quaisquer outros l€curÍ)s na r('l!'r'i

a
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\.-1_-.L-.-

c()tllll,

1219 1920

\,'Etl
,l_,ô.-,

PREFEITURADE SOROCABA

5'-

Os valores que serão repassados à organização são oriundo (s) da (s) seguinte (s)
i)nte (s ) dc recurso (s

órgão ]

Econômica

0Í1.01.00 | 1.3.50.43.00

I
ll

B

244

4001

Ação

Fo
ntc

Conta
ADlicacão

2109

2

5000052

Descriçào da Ação

Proteção Social Esp
Media Complexidadc

Valor total do repasse estadual: R$ 2.000,00
O primeiro repasse ocorrerá no mês subsequente a assinatura do presente termo.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7'-

O Município deverá:

I-

Monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria bem como o (s)
arendimento (s) realizado (s) pela ORCANIZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL, por
meio de visitas in loco, solicitação de documentos, e demais diligências a serem
designadas pela Comissão de Monitoramento

e

Avaliação.

ll

- Analisar e aprovar a prestação de contas da ORGANIZAÇÀO DA SOCIEDADE
CIVtL, de acordo com a Lei Federal 13.019/2014 e demais alterações, as Instruções
'I CESP n" 02/2016 e com as demais condições do ltem l3 do edital de Chamamento
n' l2/2017. aceitando-as ou rejeitando-as.

lll - Realizar, sempre que possivel, a pesquisa de satisfação

com os beneficiários em
acordo com o plano de trabalho e utilizar os resultados como subsidio na avaliação da
parceria celebrada e do cumpdmento dos objetivos pactuados, bem como na
reorientâÇão e no ajuste das metâs e atividades definidas.

IV - Emitir relatório tecnico de monitoramento e avaliação das

ações objeto
parceria realizada mediante'[êrmo de Colaboração, submetendo-o à Comissào
Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará independente
obrigatoriedade de apresentaÇão da prestação de contas devida pela organizaçào

da
de
da
da

sociedade civil.

V-

Efetuar o repasse de verbas em conlormidade com a proposta classificada
homologada em edital e desde que devidamente executado o serviço.

Parágrafo único

-

e

Por força de eventual necessidade ou hipótese de acréscimo ou

,'.''-tãÍ
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reduçào na oferta do serviço, poderá ocorrer alteração do valor de recursos a crrterio
da Prefeitura através da Secretaria de tgualdade e Assislência Social, quando
pertinente.

8'-

O Gestor Contratual deverá:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

ll - lnfbrmar seu superior

hierárquico a existência de Íatos que possam comprometer'
as atir idades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestào dos
rccursos bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectadosi

III - Emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas Ílnal.
lerando em consideraçào o conteúdo do relatório técnico de monitoramenro e
avaliaçào de que trata o artigo 59 da lei !ederal 13.019/2014 e a cláusula antecedente:

lV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos

necessários às atiridades

de monitoramento e avaliação.

V - Reter as parcelas subsequentes. quando houver evidências de irregularidadcs na
aplicação de parcela anteriormente recebida, quando constatado desvio de flnalidade
na aplicaçào dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade cir il ern
rclaçâo às obrigações deste'fermo de Colaboraçâo ou em caso de a Organizaçào da
Sociedadc Civil deixar de adotar, sem justilicativa suficientc, as medidas saneadoras
apontadas pelo Município ou pelos órgàos de controle interno e extemo. ate a eÍetir a
regularização dcpendendo de análise para liberação do repasse retroativo.

§l'-

Em caso de descumprimento das notiÍicações e prazos apontados para
sanearrento de irregularidades ou impropriedades da prestaçào de contas e da
cxecuçào do objeto, serão tomadas as providências previstas no item l6 do Edital de
Chamamento n" 12/2017 com a imposição das penalidades previstas na Cláusula 21
dcste termo.

.s2'- Deverá manter em seu sitio oÍicial na intemet a relaçâo das parcerias celebradas
e dos respectivos planos de trabalho, ate cento e oitenta dias após o respecti\o
enceramento e os meios de representaçào sobre a aplicação irregular dos recursos
envolvidos na parceria.

9' - A Organizaçào da Sociedade Civil deverá:
I - Executar as ações em consonância com os objetivos e indicativos rnctodol(rgicos
especilicos nos termos do Edital de Chamamento e das Iegislações peninentesi
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ll - Elahorar-

oleanizar e manter prontuários individuais atualizados dos usuartos. cout
registros sistemáticos que incluam dados de histórico dc vida. inlbrmaçôes pcninentes
ao serviçt'r. e o trobalho desenvolvido:

III -

('adastral os serviços ol'eÍados/usuários em sistenra inl'orrnatizado que será
tbmecitlo oponunanrcnte pela administraçào pública:
IV - Inli,rnrar ao MtJNICiPIO a existência dc vagas dcstinadas ao ob-ieto colaborado:
V - Preslar ao Municipio todas as infonlaçôes

e esclarecirnentos

solicitados durantc a

exc'cuçào da colaboração:

VI - l)articipar

clas rcuniões de rnonitorilnrento

e avaliação. gcstâo operacional

e

capacilaçr)es:

VII - Comunicar

inrediatamcnte a SIAS. por meio oticial todo làto relc!anti'. ben'r
como cvcntuais alterâções estatutárias e de constituiÇâo da diretoria:

Vlll - (orrunicar

por nreio de oÍicio corrr antecedência de l0 (\'inlc-) dias crc'ntuais
pretenstles de alteraçôes nas açties- grupos ou Íbrma dc cxecuçào do ob.jeto pactuado:

IX - Aplicar inlcgrallrente os valores rccebidos

ncsta parceriá1. assirn uorlo os
cventuais lendinrentos- na consccuçào do objeto da parceria em consolàncil corr o
descrito no Plano de liabalho aprovado e corn a planilha orçamentária:

X

Observar os principios da irnpessoalidade. isonomia econorrricidade. probidade.
eficiência. publicidade. transparclncia na aplicaçào dos recursos e da busca pcurlanent.'
de qualidade naquilo que tange as contrataçôes de bers c sen iços. 1êitas cont o uso dc
recursos transferidos pela adnrinistraçào pÍrblica:

XI -

Manter conta-comente no estabelccirnento bancário olicial indicado pelo
Municipio. a ser utilizada exclusivamente para o recebimento dc verbas oriundas da
presente parceria. inÍbnnando a SIAS o número. proce'dendo loda movinrcnlaçào
financeira dos recursos na mesrna. sendo vedadas transf'erências bancária:' narit c(rntrs
divcrsas da cadastrada:

XII - Aplicar os salclos e provisões rcf'ercntes

aos rl:cursos repassados a titulo da
parceria. sugerindo-se as operaçrles de mercado abeúo c lastreados en'l títulos da dí\ ida
pública:

XIII - Iilctuar os pasârnentos das despesas. com
r iri rrcil tlc.tc Ielr:ro rlc ( rrlahoraçio:

os recursos nansliridos. dentro da

XI\' -

Prcstar contas obedecendo aos prazos e condiçrie.s assinalarkts pela
Ádninistraçâo Pública e pelo Iiibunal de Contas do Estado de Sâo Parrlo em vigência

(

/_.t-/
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i época da prestaçijo. sob 1'rcna de suspensào clos repasses:
\\' - [)cr olr el ao l:undo Ilunicipal ric Assistência Social er enluais salclos llnanc.'iros
rcr)1ancsccn1es. irrcltrsire os obtidos de aplicaçôes ljnanccins rcalizaclas. no l}irzo
irnprorrourir el dc ..i0 (trinla) dias. enr caso de conclusaio. dcn[lncia. rescis.'io ou c\rir]çà,)
clo Iernro de Colaboraçâo. cler endo comproVa[ tal deYoluçào nos mold!'s da ptcstaçào
dc conlas. sob p!'na dc imç'diata instauraçào dc tomada dc contas csp!'cial do
lcsponsi'ncl. proriclcnciada pela autoridadc'compelortc da atlnr in istraçrio pirblicir:

\\

I - \i'io rcpilssilr n!'nr ledistribr,til a oúras Organizaçôes cla Sociedacle Cir il. ninda
qrrc c1c,\ssistência Socirl. os rccursos oriundos da ltrcscnte palceria:

\\'ll - Nrio celrtrrla[ ou relnunelar. a qualcluer

lítulo. com

feculs()s lepassildosselridol ou ernpleilado pritrlico. inclusire aqucle qtre ç\erçr cargo cnl corlriss.io oLr
lirnçiio ,.1c conliança de or-ulio ou cnlidade cla adrninislr'açào pirblica nrunicipal. benr
colro scus resp!'cli\os cr'lnirrges. conrpanhciros orr pa[entes. atú o scgLrndo graLr. cnr
lirrhl reta. colatcral ou por alinidadc:
1)s

XV I ll - \larrtel cn] s!'us al'clLli\ os os documcnlos originais quc con)puscrilnr a plcslilçiio
clc conlls. durarrtc o prazo tle l0 (dez) anos. contados do dia útil suhsetlucnte ao cla
preslaçiio das !l'rcsnlírs:

\ l\

- Pclnritir o lir rc accsso dos agüntes da Adrninistraçào P[rhlica. do controle inlcmo
c do llibLrnal clc (lontas corrr'spondenlc aos pr'()ccssos" itos doctlrrentos c:rs
inlilrnlçires relacionadas ao teuno dc colat-roraçào. bcnr conro aos locais cle c\ccuçiio
d() rc\pccli\ o obiclo:

\X

- Abstcr-se. ,.lurrnte tocla a r igêrtcia cla parccria. dc lcl conr() (liligcntc nrenrir|os de
l)ocler orr c[r \linisterio l]Liblico- oLr <lililrentc órs.lo ou cntidade da adnrinistraçiio
|ublicl rnunicipal diltta ()u in(lircta. esl!-ndendo-sc a \ edaçào aos respectir os ctiniLrnes
otr conrprrnheiros. hcm c(rIlo parentcs cm Iinha retâ. colatclal ou por aÍinidade. atc o
regunclo grau:

XXI - I)urante a r igência da parccria. dar nlenriimerrto continuado aos beneliciiirios.
serrdo Pnribida a intr'rrupçào do tirncionantento do sel\ iço a clualc;uer tc'rnpo.

§

l" - (

onst irui responsabilitlade exc lusir a

dr ()RCAN IZA( À() l)A sO( lE

l)ÂDF. ( lVlt- o selenciall]r'nto adnrinistrativo e Ílnancciro dos lccursos recebitlos err
r inuclc clu l)rçscnlc parccriir. inclrrsirc no clLrc cliz respcitLr às dcspesas clc cusle-\o c de
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pcssoal:

§1" - lr dc igual rcslmnsab ilidadc exclusira da ORGÂNIZAÇÀo t)A SOCII-D^l)l:
( lVll- o pa!:anlr'nto dos cncar-!.ros trabalhistas- prer idcttciátios. Iiscais c crrttt.'tciuir
rclacionados ir cxecuçào do objeto previslo ncste termo rle colahoraçrio. nito implicando
rcsponsabilidadc solidária oLr sLrbsicliár'ia cla aclministraçào pública sLra inadinrplôncia
crn rchçào ao relcrido paganrento. os ônlls incidentes sohlc o obieto da prlceliu,rtr ,rs
tl.ttt,rs decoltctttc..lc Ie.tIiçà,, ri.rra crecttçlio.

DA PRUSTA( ÃO DE CONT.\S DO VAt-OR REC!:BIDo
0 - Â Orgarizaçiro der erá elaborar prestílçaio dc contas cnr papel timblatlo da rrresnra.
utili.tando rrrodclo Iisico ou sistcrna inÍ'ornralizado a sq lbrnecido pela Secrctaria de'
lgualdade e Assistêrrcia Social c cntregá-la itDp[!'teIi\ eln]enle até o r.lelcinro dia ckr mcis
scglrinte. na sctlc cla Secretalia cle Igualdade c Assistência Social SIAS. localizaclir na
Rua Sanla ( nrz n" l
Centro Sorocaba/SP. das 08h00 irs 17h00.
I

l6

\I" - Quando o deicinro dia tlo mês lbr aos Ílnais dc sclnana ou l.;riados clcrr'rui a
ptr'staçào de contâs a ser entrcguc no prinreiro dia útil strbsccluentc'.

\1" -'lirdos os docLrmentos oriqinais da prL'staçào dc contns devclii() scr aprcscnl0dos
conr ciipias (lc'gireis)- carirnbados e lubricados pelo rcpresentanle lcgal da entitlaclc.
paru quc possanr ser conl-eridos.

ll

- Os docutrentos mcnsais exigiclos parâ a prestaç.jo de contas sijo:

| - Solicitaçào de pasanrcnlo indicando os lccursos rccctridos e relaçào d()s pagarncr'r1os
cl.:ttratltrs. conÍi)rrnc nxrdclos a serenr distribuidos pela Secrctalir de Igualdade c
:\ssistincia Social:

Il - (iipias

clos docunrentos c dcspcsas. dcvidamcntc' assinados pelo prcsitlcnte ciir
or-ranizaçào da Socie'dade'Civil. conr as notas fiscais delidanrcntc carimbadas conr os
tlizer!'s: 'Pl(;O ('O.\l Â[(-t n.SO-§ DO GOI'1,R.\'O l.SLlD{ .1L l:O.\'Tl\lt \l(-lP-lL S/.1.§ , nos tclnros das Inslruçries Nornrâti\as do'llibLrnal de ( (nrlits d()
lrslado dc Sào Paulo e clo'llibunal dc Contas da t]niào. caso a Or-uanizaçiio da
Socie'dade C ir il leceba reculsos do collnanciarnenlo lcdcral:

III - llolclites:

l\'-

Rccibos dc l)asanrerrto Aul(lnomo (RPA) que conslcnr. r'ro rnininro. idc'ntilicaçio
cotttpleta ckr prcstador cle selviço. nÍrnrcro do PIS. r'alor r- desconlos. data. scrriço
pleslaclo. período da cxccuçâo do scrviço e assinaturas do eurprcgador e empregadp:

(
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\'-

Notas tlscais cletrônicas cnr que conslc o CNPJ c endcreço cll Organizaçào da

Sociecladc

( ivil.

da Socicdade (iril.
dcscriçào dctalhada do rnaterial ou serviço prestado e da cluantidadc'. lTlrçl, unirili,r e

vl - ('upons ljscais em que const. o (Nl)J da Organizaçào

1()litl-

VII - Cuias

de recolhimento dc inrpostos e contribuiçôes:

Vlll - ttelaçâo

norninal dos usuhrios que liecluentarant â F:ntidadc naquele nrês dc
ruçotclo conr a rnclu cstabelecicla. com declaraçâo de veracidade assinadt c rubricada
pclo presidente ila entidadc e pelo responsár'cl pela exccuçiio do plaDo dc'rrabalho.
corrlirrnrc moclc.lo cnritido pe'la SIÀS:

I\

- Relata»io de excclrçào do obieto- elaborado pela orqanizaçào da sociedadc cir il.
contçndo atiricladcs ou projetos desenvolvidos para o curuprimento do objeto c o
corlrparati\ o cle nletas propostas con os Icstrltâdos alcançaclos:

\

- llclatório dc cxtcuçào linanceila do terrno dc colaboraçtio ou do tenuo de l'ontcnto.
conr a tlcscriçiio dls dcspesas e rcccitas e1êti\ at)tente realizadas e sua r inculaçâo corn
!r c\ccLrçlio do obieto. na hipcitesc de descumptimcnto clc nretas e lesultaclos
cslrbelccidos no plano dc trabalho:

\l
I(

- ('erridào dr- rcgularidadc rc'lêrenl.'ae Fundo de Garantia por Ienrpo dc Serr iço
lS. i,'rr prlzt,Jr: rirlidr,,lc etrt r i!értcia:
'

,

Xll-(cnidào(orrjuntaNclratiradcDébitoslclativosaosllibulosl:cderaiseàDi\ida
..\tir a da [ íniào:

XlII - Lcrridtio Ncgatira

de [)ébitos relati\os

los lribúos

F,sraduais:

XIV - ( crridrlo NeqatiVa de llibutos Municipais:

\\

- ( crticlào Ncgali\a de Dcbitos Trabalhistas:

XVI - Relaçào clos prolissionais rinculados ao projeto con't nomcs. cargos e dala dc
lurlrtt

i

:r.i,, e rt':ci::llrr Llurrt(l(\ r,r,

\n cr:

XVll - Lrtlato

hancirrio da conta-corrcnte exclusir,a clo rcpassc cont aplicaçio
l'lttanccira- cortrplt'tutdo todos os dias do nrês cle relerência. cttnrendo saldo antcrior c
Ilnal:

\\lll-Àncro l-l .\rca\lunici|ll

-'DcntonsllutiroInt!'gfitI dasR!'ccitusc

Yt
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c()nli)[l]c Resoluçâo 01/101 6 do I ribunal de Contas do F-srado dc Sâo Paulo:
XIX - ('onrprovaçâo d!'!'ntregil da prestaçii() de conl.ls c do relatrilio do rrtús antctirlr'à

(ânrala Municipal dc Solocaba. pam corrlrccimsrto e Íisculizaçào ckrs

Senlttrrcs

\t'rcaclores.

\1" - Os

docLrnrcntos originais da prestaçào de conlas der,c'r'ào scr arclr.rilados para
liscalizaçào dr'qualqucr lclt'rpo por unt periodo de I0 anos.

\l'-

Os docLtmentos rncncionados nesta clausula cler.erâo ser reli[!'ntes ao r]rês dc

cornpetôncia dO serviç().

§i" - ('aso alguma Ccnidâo exigida neste csteia r encida ou posili\

a. o plgarnerrl()

\clri

suspcnso ten]porarianr!'r)te atli a clevida rcgularizaçiio. nào obrigando a PreÍêitura de
Soxrcaba a realizar pagarrento ctllulando o valol lcltoativo:

ll - Os recursos !'ncluanto nào utilizados
caderneta dc poupança

oLr

serào obrigatoriamente aplicados cnr
outra aplicaçào de instituiçiio llnanceira ollcial.

Palitgrllb único - As rcceitas llnanceiras aul'cridas da aplicaçào dos rceursos serio
obrigatorianrente corrputadas a credito da Colaboraçào e aplicadas. cxclusir.arnsnle.
no obieto clc sua linalidatle. dcvendo constar de dentonstrativo especiÍico rlue inlcgrar'á
as plestaçÕes dc contas.

li

- Os pressupostos dc prestaçâo dc conlas previslos neste l(ipico sào condiçries para
quc â Organizâçào da Socicdade ( ivil rcceba o rcpasse do nrês sequinte.

lJ - Âs a scsuir

Ill

despesas nào poderâo cornpor a prestação de contas:

llnrprés1in'tos:
- Áquisição de rnateriírl pennanente;

III - ('onstruçào:
lV - Qualqucr

dcspesa anterior à celebraçâo do Ternto de Colaboraçào e,/ou allrcia i)
Ílnalidade do objcto da parceria: c todas as demais nào previslts rro pl:rno de tnrhrrlho.

l5 - A nâo prcsraçào dc Contas

conlorrne itens anteriorcs implicarào na intcdiata
suspcnsào clo rcpasse scsuinl!'. s!'ln preiLrizo da prcstaçào cle conlas do ralor recebirlo
cptc clcretá ocorrcr ala'o último clia do nrts. não obrigando a l)reli'ituro de Sorocabà
rcalizar pagantcnlo curnulando o valor relfoirlivo.

l(r

-,\

prestaçiio dc contts delcrii contet elcntenlos clrre pernritant
nr,1 l.i,r,r a,!r. 116 Llnr,o CtP 1801! ô30 j.ro..l
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PREFEITURADE SOROCABA
andllnt!'nto ou concluir quc seu ohicto 1-oi cxeculado conlirrme pactuada. c<ltn descriçào
das rtir idades crr'cutadas e conrplor açào do alcancc das ntetas espcradas ale o perío(l()
da prcslaçÀo dc contas.

l7 -

Serâo retidos os ralorcs relacionados a metas e resultacios descunrpridos sr'rn
juslilicalira ou com justilicalira nâo aprovatla pelo (lgào gestor.

l8 - \o Ílnal dc cada crercicio

e no linal da rigência da parcet ia. a Orsanizaçàrr rla
Socicclade Ciril dererii aprescntaf as p[estaçôes d,.' contas "Anuais-. no l.r':rzr,
estahclccido a scr inÍornrado pela SIAS. observando tantbént as regras cstabcleciclas
pelas lnsnuçires n" 0l,tl0l6 do ICESP e oLrlras que lierent a ser ercnlualrnerrtc
tlisciplinadas:

i9

A Oruanizaçào dcverá apresentar ale il de.juneiro do ano seeuinle. cripia clo
Balunço Anutl c do l)r'ulrnstral ir o de Resultado do Exercício conr indicaçào clos
r akrtcs t cpassatlos pela SIAS lelc'rcnte ao crcrcír-io cnt qu< r, rtuntculio liri recebitlo.
t)
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l0 - na hipótc-sc dc inerccuçào por culpa c'xclusira da organizaçiio da socicdade cir il.
o N'l(lNICll'lO. poderir. r,'xc lus ir anlenlc prln assegLrrar o atentlirnenlo de seniços
essenciais à populaçào. poI ato plriprio e inclcpendentclnentç de aLrtorizaçrio .judic
linr rle realizar ou mantcl ir e\ecuçiio das rnetas ou atir iditdes pactuadas:

ia

l.

a

I

rssurnil a rcsponsab iliclade pela cxecuçào do restanle do objeto prcr isto no plano
dc tlabalho. no caso de parirlisaçào. dc ruodo it cr itar sua descolrlinuidadc. der cldo ser
considcrado na prcstaçii() dc'contas o que'Íiri e'xccutado pcla organizaçào dl socic'dldc'
ci\ il atc o uronlcnlo çnr quc o MUNICIPIO itssumir as lcsprnsab ilidades:

Il

rctorr'ra[ os bens pirblicos e\ e rltualn']enlc cnr porlcr da organizaçâo da socicdaclc
clLralquer,.lr.rc tcnha sido a nlodalidadc ou tí1ulo quc corrcedeu direitos rlc
luso clç llis hçns:

cir il palccira.

t)
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\('ÕEs

l1 - I)cla cxccLrçi-ur ria parceria cnr clcsacorclo conr o plrrno cle trlbirlho e conl ls r-ror-nrls
da legislaçào it iidnrinistroçi-ro poclclli. galanticla a prer ia cleÍisa. aplicar ii OrganizaÇal
/I
rla Socicdadc ('ir il colatxrradota as sceuintes sitrções:

tw,
<v,-'--\
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I

Adverlência:

II - Suspensão temporária da parlicipação enr charnamento público:

Ill - lrnpedirnento

de celebrar termos de Í'ornento. tetn'ros de colaboraçào e contratos
com órgãos e entidades da esfera de govemo cla administraçào pública sancionadora.
por prazo não superiol a 2 (dois) anos:
IV - Declaraçào de inidoneidade para parlicipar em chamamento público ou celebrar
parcerias com órgàos e entidades de todas as esferas de governo. enquanto Petdumreln
os lnotivos detefminantes da punição nu ate que seja pror]rovida a reabilitação pemnte
a própria autoridade que aplicou a pcnalidade. a qual será concedida sempre que il
organizaçâo da sociedade civil rcssarcir a administração pelos prejuízos resultantes. e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada:

"s

l'

- A sançào estabelecida e de competência exclusiva da Secretaria de Igualdadc

e

Assistência Social. e. confonne o caso- facultada a defesa do interessado no respccrir o
proccsso. no prazo de l0 (dez) dias da abeÉura de vista. podendo a reabilitaçào ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
§2'- Prescreve em cinco anos. contâdos a paíir da data da apresentaçâo da prestaçào
de contas. a aplicaçào de penalidade decorrente de inlração telacionada à execuçào da
parceria.s3" - A prescrição será intenompida com a edição de ato administrativo voltado à
apuraçào da infraçào.

DA FACULDADE DE RESCISÃO

ll

- Faculta-se

aos pafticipes rescindirem o instlumento. a clualqucr tenrpo"
respectivas condições. sançôes e delimitações claras de rcspon sabilidad cs.

rir l,rt.rir:,

.-.rr.. (-aa:r?nl! l.lll t.,,...r,.
i..,. 11t,i3219.1920
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PREFEITURA DE SOROCABA
csliIulrçii() tlc prirzo rnínirntr (lc antcccdênciâ para a publicidade dessr intcnçào. quc
nlio poclcrá ser inti:rior a 60 (scsscnta)dias.

IX) FORO
I-.i - Para dirinr ir s entuais conililos ernergentcs deste TERMO DE COL\l]ORA(. À( )
e nir'r solucionldas pela r ia adnrinistratir a. lica eleito o lirro da Comarca <.le Sorocaba.

Ir p()r !'slarerr assim.justos. llnnam o prescntc em 02 (duas) r'ias de igual teor e
r.' na prcsença tle 02 (duas)tcstenlunhas.
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