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Termo de Colaboração no 4612020'
CELEBRAM A
TERMO DE COLABOnnçÃo QUE ENTRE Sl

pnÊiÈtrunn ¡¡urutclpÃl DE nleelnAo PRETo' coM
DE
iñiËnîÈñìÉHc¡Á DA sEcRETARIA MUNIcIPAL DA
oRGANIzAçÃo
RsstsrÊuclR socl,nucn¡oca

EA

LUz"'
socleoeoe clvlL "lNsrlruro ínls DE
oBJErlvANDo uÚrue cooPERAçÃo PlTl oE
ATENDIMENTo A açÖ =s coM cRIANçAS
noõwscENrEs en¡ vúII'¡ERABILIDARã t?il^h¡¡3

s

FoRTALEcIMENTo

DE ASSISTÊUCII
srENclAL aÁslcn

DE cot'¡vtvÊucln E
DE vít'¡culos scFV' Nos

TERMOS DA LEI S:069/19e0

- ESTATUTO DA CRIANçA

E

coLABoRnçno- (F-uNDo
oõ ÀoolescÈÑiË
,Dos DlRElTos DA cRIANçA E Do

rurùnlclp*

ADOLESCENTE).

Municipal de Ribelrã'o Pr'eto, com sede na Praça
ita no ÓNp¡¡'nnp sob nn. 56'024'581/000t-56' de
pelo
de setembro dçäAfi',neste ato, representada
n" 9.874.274-7 e
cipal dos Direitos
Ribeiro' portador
pelo Pre
da Criançae do Adolescente, representado
...
, - t-,:- , Lt¿,", inscrito no
oSC "rnstítato fris de
do RG n, 22.236.97g-4 e cpF n" 159.7;6.42g-r e a
com sode na- cidade de Ribeirão
CNPJ/\4F 08.57]r.676n0a:r47, entidade sern fins lucrativos'
r' Messias Antonio de
por
Preto, na Rua Appa no 480,
ra Executiva Sra' Aline
-7g
Oliveira, RG n' 11.853.076 doravante denorninada
no
Tercioti Pedroso, RG no
e do

inscr-i
tlo
gg0
Estatuto
tennos da Lei 8.069/l

Criança

simplesmente OSC, devidamente
Adolescente, devidarnente autuados

concedida na Lei Mutricipal n'2'616/2013 e

edecendo aos

autorização

nos

e Decreto n"
os, programas ou projetos voltados à promoção'
e dð adolesccnte, em coasonância corn as políticas
oipal, 'corn lecursos alocados no Fundo Municipal

termo de colaboração ou fomento mediante

as

cláusulas e condições abaixo relacionadas:

Cláusula Primeira

-

Do Objeto

deste Termo de Colaboração
objeto
a ações com crianças e adolescentes
desenvolvimento, pelos partícipes de atividades de ateudimento
meio aberto, na política Pública de
em r,'ulnerabilidade social no regitne de apoio socioeducativo em
meio de serviço de convivência e
assistência social em proteção socioass istencial básica por
apresentado Pela OSC, que passa
fbrtaleci mento de vínculos - SCFV, nos terrnos do Plano de Trabalho
Constirui

Departamento de Administração Geral
Rua Jacit'a,

-50

-

- Jaldirn Macedo

de Convênios e Locações

- Fone: ( l6) 3977-8833

k

Fotha

Proc.
Sirnon

inistra

Ribeirão
Prefeitura MuniciPal de
Paulo
Estado de São

a fazer parte do presente processo administrattvo

Cláusula Segunda - Das Obrigações da Pref'eitura
disposto na Lei Municipal n" 14'441, de 19 de
2.1. Transferir recursos orçamentários, conforme
f,tnanceira e cronograma de desembolso financeiro'
dezembro de 2019, mediante disponibilidade
confotme segue:
e do
. Repasse do Governo Municipal (Fundo Municipal dos Direitos da criança
Adolescente):

- Número de atendidos: 40 crianças e adolescentes'
- Valor tut"nsal' lZl- furo"la, Oé nS 6'330,20 (seis

ïiä¿î)+"ral do repassç:

mit' trezentos e trinta reais e vinte

e dois
R$ 75.962,40 (setenta e cinco mil, novecentos e sessenta

perdurar
asse dos recufsos financeiros, que deverá

ando

o

ptazo mëtximo de cinco dias úteis para

mento do objeto doipÍesente termo;
pré-estabelecidos crn cláusula 8'1'1, que trata da
P

ci
dãonorninaldosatendidosnosprazospré-estabeleci.l;
no tocanle à apli
não apresentado mensalmente o relatório

2.6. Examinar e aplovar as pfestações de contas
temo, que deverão ser prestadas de acordo com a

2.7. Prorrogar de 'rofício" a vigência do T
causa a atraso na liberação dos recursos, limitada

atividades
do presente

antes do término' quando der
to período do atraso verificado'

nostermosdoaft.55,paúrytafoúnico,daLeiIS'019/2t14'
Cláusula Terceira - Das Obrigações da OSC
da cláusula primeira do
3.1. Executar o projeto ãprorrado no Plano de Trabalho, nos terïnos
prescntc ajuste;

dos cofres públicos em repassar
3.1.1. E do conhecirnento da OSC com relação à,obrigatoriedade
a verba, somente aPós sef liberada em conta coïrente;
desenvolvidas, de acordo com as
3.2. Manter os Padrões de quantidade e qualidade das atividades
e do Adolescente e das Resoluções
diretrizes técnicas e operacionais indicadas pelo Estatuto da Criança
de Ribeirão Preto
oriundas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
pela
PREFEITURA/CMDCA no
3.3. Aplicar, integralmente, os recursos financeiros reP assados
na CLÁUSULA SEGUNDA;
desenvolvimento do objeto do presente ajuste, conforme esPecifi cado
tipo de
3.4. Atender os usuários e/ou seus familiares sem a exigência de
serviço,
do
financeira ou em bens, quando da utilização

Departamento de Administração
Rua Jacira, 50 - Jarclim

Gerenciamento de Convênios

-

Fone: (16) 1977-8833
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Proc.
Sinrone
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lin

Ribeirão
Prefeitura MuniciPal de
Paulo
Estado de São

permanente e planejada, sem internrpção do
3.5. Atender os usuários de forma continuada,
seruiço no decoffer do ano;

nos moldes do Decreto Municipal 048 de 30 de
3.6. Prestar contas à PREFEITURA/CMDCA,

janeirodeZlll,sujeitando-seàspenalidadescabiveisemcasodeinadimplementodapresente
obrigação;
r ñÝ ¡ ,^r fñ^
^^ seguintes
^^^,-:-+^- i-f^rn
informações:
^ as
3.7. Apresentar mensâlmente à SECRETARIA/CMDCA
tanto da conta corrente,
I - extrato da conta bancár\aonde os recursos foram movimentados,
quanto da conta de aplicação, se houver;
no artigo 39 do presente
II - Documentos.de comprovação das despesas conforme disposto
Decreto.
de Serviço - CRF/FGTS'
III - Certificado de Regularid.ade do Fundo de Garantia do Tempo
por cada Secretaria
IV Relatório emitido pela oSC, conforme modelo disponibilizado

-

celebrante da Parceria'
3.8. Apresentar quadrirnestralmente à SE

I - relatório'quadrimestral

de

execu

despesas cornputadas por f,ontes de re
periodo, aplieadas no objeto da parceri
SP'

3.9.
houver;
fecursos forarn rnovimentados;
Itr - extrato da conta bancáriaespecífica onde os
dos recursos, e da conta aplicação
rnovimentação
de
concil iação bancária final ãu .orrtu
trtrI

-

se

houver;

do Exercício (DRE)
do Balanço patrimonial (BP), da Demonstração do Resultado
ao exercício encettado, identificando
e do Balancete Analítico cumulado da'oSC referente
pelo contador responsável;
separadamente a contab llizaçáodos recursos recebidos, assinados

iV *.opiá

de - CRC' comprovando a
certidão expedida pelo Conselho R
rações contábeis;
habilitação profissional ãos responsáv
os recursos recebidos' prova
VI - na tlpå,"*" de aquisição di bens
da rcaliza'çáo do rospectivo registro conlábil;OSC, forma de
Vll - certidão contendo o, .ã*"* e CFFs dos dirigentes e conselheiros daresponsável
pela
rerÏlunerução, períodos de æuação com destaque para -o dirigente
administråção dos recursos recebídos à conta do tetmo de Colaboração;
de
VIII - Certidao ref. a regu;laridade dos recolhirnentos de encargos trabalhistas no período
execução daParcetia.
de 30
IX - demais declarações atualizadas previstas no artigo 21 do Decreto Municipal 048
de janeiro de 2017 ,utilizados como requisitos de habilitação.
com as atividades
3.10. Manter recursos humanos, materiais e equipamentos compatibilizados
desenvolvidas para fins da realizaçáo do objeto do presente termo;
bem como a
3.11. Manter a contabilidade, os procedimentos contábers e os registros estatísticos,
agentes
dos
à
disposição
Públicos
relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre
de forma
Social,
Assistência
de
Municipal
Secretaria
da
e
externo
e
interno
responsáveis pelo controle
a
a garantir o acesso às informações da coffeta aplicação dos recursos financeiros recebidos, sondo
parceda.
lesponsável exclusiva Para o gerenciamento administrativo e flrnancetro da
Municipal
ao
Social,
Assistência
3.12. Assegurar à Secretaria Municipal de

V-
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Ribeirão Preto
Prefeitura MunicipalSãode
Paulo
Estado de

ros da Comissão de Monitoramento as condições

dos
ação e avaliação da execução e dos resultados
loco se julgado necessário;

local de fácil visualizaçáo, as informações

acesso
garantindo à população amplas e iguais condições de
orientações sobre os serviços prestados,
atividades desenvolvidas.
,,
oe
3.14. A OSC deverâ aftxar placa indicativa

e
às

cial

ode

hipótese da ocorrência de aquisição de
parceria, o bem deverá ser gravado com
rom.essa de transferência da propriedade à

no prese,rrte Tenno de Colaboraçã"o' a OSC deve
na Låi F.ederar 13.0rgrz0r4, e no Decreto Municipal
tomar ciência sobre as, demais regras estabslecidas
048 de 30 dejaneiro de 2017'
orlgmals
3.1? A OSC deverá indicar, no corpo dos docume
ão do órg
jo"il*it; ,toiu rtt"ut eletrônica, o do ajuste
¿"rp"rui,
se referem, alérn de- apiesentar a

cláusula Quinta

-

especifi

rtaltrrada

Da Liberação dos Recursos

nos
DIREITOS
cronograma financeiro estabelecid

pela PREFEITURA à oSC,

MUNICIPAL DOS
Cláusula Sexta

do

tado, e o

fiata acláusula anterior serão repassados
al n" 2'67612013, que institui o FUNDO
ADOLE'SCENTE e' de acordo com o

2u do presente

instrumento'

- Da Fiscalizaçáo

A fiscalização e suPervisão do presente termo ficarão a cargo
da Assistência
da Comissão de Monitoramento designada pela Secretaria Mu
Social/CMDCA.
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Ribeirão
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Estado de

6.lFicadesignadopelaSecretariaMunicipaldaAssistênciaSocial/CMDCAcomoGESTOR

13.01912014,

conforme disposto no Capítulo
6.3 o monitoramento da parceria será executado
Municipal 048 de 30 de janeiro de 2ÿ17 '

vI do Decreto

6.4AosCdevepermitirlivreacessodosagentesdaadministraçãopúblicamunicipal,do
relacionadas a tetmos

documentos e às informações
controle interno e do Tribunal de Contas aos
locais de execução do objeto'
colaboração ou de fomento, bem oOfiio aos

Cláusula Sétima

-

Do Prazo

de
contados apartitde 01/08/2020 ateStlOTliO2l'po
aditivo'
e devidamente justiflcado, mediante termo
O Prazo

de

rmo é de
interesse
de dotaçã

Cláusula Oitava * Da Prestação de Contas
pela
g.l A po*rtuçáJil;;"å-; dos recursos referidos no presente TerffIo deverá ser apresentada
OSC à,PREFEITURA da seguinte forrna:
8.1.1. Prestação de contas mensal: deverá'

razo Pat'a todo

l, nos termos

0212016 do Tribunal de
do Anexo RP-14'
modelo
de reiatóri
Contas do Estado de São Faulo, com a apresentaião
execução da parceria, apresentando comparativo
acompanhado da apresentação de relatórìo sobre-a
quantitativos e qualitativos alcançados (Artigo 167 '
específico das ûretas propostas corn os resultados

XIII e XIV).
8.1.3.Prestaçãodecontasanual,nostermosdainstrução02l20t6doTribunaldeContasdo
subsequente dos

e urn) dà janei'ro do exercício
Estado de São Paulo e legislação loeal, até,3tr (tfinta
anterior, que deìerá conter todos os documentos relacionados'
recufsos repassados no
"*ãr"í"io
data posterior ao término da execução
8.2^ Na gestão fi.nanceira, a OSC poåerá pagat despesa-ern
da despesa tìver ocorrido durante sua
do termo de oolaboração, rnas somente quandã ã futo gerador
vigência.

Cláusula Nona

-

Da Restituição

A OSC obriga-se a restituir no prazo de 30 dias os valores

sem prejuízo das sanções civis' criminais
transferidos pela PREFEITURA por conta do presente termo,
e administruiirtu. previstas em lei, nas seguintes hipóteses:
Conclusão do objeto da Parceria;
Inexecução do objeto do ajuste;
e prestação de contas' no prazo
Falta de apresentaçao do relatório de execução fîsico-frnanceira

.
.
o

exigido;
Utilizaçáo dos recursos flrnanceiros em finalidade diversa da estabelecida.

Departamento de Administraç
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Prefeitura MuniciPal de Ribeirão
Estado de São Paulo

o Em caso de descumprimento de meta sem justihcativa suficiente ou de indício de
irregularidade,pordecisãodoadministradorpúblico'
Cláusula Décima

-

Dos Bens Remanescentes

AoscficaobrigadaadevolveràPrefeituraoudoaraoutra

recursos da parceria, a critério do
ENTIDADE bens remanescentes eventualmente adquilidos com
Administrador Público.
Cláusula Décima Primeira

-

Da Rescisão e da Denúncia

descumprimento de

esse Público no seu
cada PartíciPe' em
a data do rompimento do acordo'

Cláusulas,
prosseguimento
qualquer hipótes
suas

-

Cláusula Décima Segunda

Das Aìterações

opresentetgrrllopoderáseraditado,porinteressepúblico,

ou redução do número de atendidos' bem
expressa e devidar.r,rente justificado, nos "asos de acréscirnò
o seu valor, mediante proposta justif,rcada
como naquilo que tange à cláusula 2, item 2.I, se necessário,

e autorização da PREFEITURA'
Cláusula Décima Terceira

-

Da Pu:blicação
A Prefeitura providenciará a publicação do extrato da presente

parceria,noDiárioOficialdoMunicíp'io,emconformidadecomoartigo33daLei13'01912014'
cláusula Décima Quarta

- conhecimento

do Decreto

Colaboraçäo as demais regras dispo
relatiVas à execUção, monitoramento,
integral.

cláusula Décima Quínta - Do

regras srtbsidiá,rias ao presente termo de
unicipal 484ZAI7, d: ,30- de janeiro de 2017
ontas e sanções, que a OSÇ declara conhecimento

Foro

pLeto, para dirimir
Fica eleito o folo da comarça de Ribeirão
a obrigatoriedade prévia de
dúvidas e conflitos decorrentes da execução da parceria, e flrca est¿bclecida
jurídico da
solução administrativa, com a pafücipaçao de órgão encamegado de assessoramento
administração púbtica municipal'

Assirn, por estarem justos e contratado8, assinam o presente
e abaixo
Termo em 03 (três) vias de igual teor na pt"**rçu de duas testsrmrnhas que a fudo assistilam
passa a
que
teor,
igual
de
(duas)
vias
assinam, bem como o Terr¡ro de Ciência e Notificação em 02
fazer parte integrante do presente Tetmo.

Cláusula Décima Sexta
responsabilidade
descontinuidade.

-

Disposições Gerais

administração pública poderá assurnir ou transferir a
objeto, no caso de paralisação, de rnodo a evitar sua

A

pela execução do

Ribeirão Preto, 14 de agosto de 2020
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