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Termo de Fomento que entre
si celebram

o

Município

Ijuí e

9,.
Hospital de Caridade
de ljui,
de mútu

de n"",fu:::3'ïj'ï;,?ïii,:

Associação

., ..gi..

ïfiï,:ï':

recíproco: reformas e adequações
da
inflra_estrutura física do
Centro de Alta
Complexìdade
.em .Oncologia_CAcoú,
nos termos descritos
no plano d;
Trabalho
em anexo.

Dispensa

de Chamamento público no

008/2020_ svÍDS

MUNICÍpro DE^U'Í, inscrito
no cNpJ
neste ato pelo Prefeito'
Sr' Valdìr

sob o na g0.73g.

representado

È".t' .o-

196/000r_0g,
int..u.níãn.iu da
Secretaria Municipar de
po.;;;';"
Secrerá.ia
üunicipar,
_sua
Sra. Romi Marri Rohde
nrurniôiltõ,.
DE CARIDADE.?E
ïuuïõ;Ëil|^o..]da Socieãaa" 1grocrAÇÃo HospÍrAL
Jose Martins. no rsz,
saì; .ãïïïÍ,
!1"1r situada na Avenìda David
?ôõ:dõ,',,u,,
inscrira no cNpJ rnu
Rio Grande ao sur _ RS.
?q
o-n"'qõ.trã.ïbïro,r-3s,
seu Presidente erì'. Exercíci''
devidamenre represenrada
pero
st' c;;.."- Tremea dos S-a'tos.
400977893r' inscrito
carteira
de
identidade n.o
r.qão ì s, ãoravante
T cpF ;;
j:.orõ,
denominacra
?79:3r
"-;""
osc. <je
â:;ïÍ:r."ïï.r::l.oerar na
-0..:, o. r,jr," àJ'?914,o Decrero Executivo
Desenvolvimento. so"lár,
doravante denominadl

úil;;ï.
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na
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;:
Ïür:l
;
:::t i::
Ti"ï**",;i
-i;õüËïïo.
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ï,{Ë,:ïI; Ëïí _:,1. "bu
ï i,ï Í,
ffÏÏ:iï;, ï'Jiüï1",::ï,;iïn'ilb
na ro,-JI

"*'condições

CT-ÁusuI,A PRIMEIRA *
Do FUNDAMENTO
l'l' o presente Te'mo-de Fomento-e
àerebruoo.Ã base no disposto
Lei Federar
r3.0r9, de 3ìãJil;"
20.14,.;D.;io Executiv o nono aft.30. vr
dezembro de'o201
7:

.respeitanoo

a t .i "b
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ft*tr* ï ) processo de Dispensa
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CARIDADE
t!u\' 19m aquisição de Mobitiário e Equipamentos
de ctimatização,
conforme Plano de Trabalho
. tu"Àãrial Descritiuo un.*o. a este instrumento.
O

3'l' o

TERCEIRA -.. NOS NECUNÀôS
ORÇAMENTÁRrOS

E

MUNICÍpro

repassará à osc o varor de
R$ 4s3.672,s0 (quatrocenros e
cinqüenta e três mil, seíscentos
e setenta e dois reais e cinqüenta
centàvos), oriundos
do Fundo Municipar do Idoso, nãr
r..-o,
da
Lei
sgr6,
de 14 de março de 2014,
conforme autorizado,i3-1..r_"]"çno
ostzozoao coúuiun.*o a este
Termo de Fomento.
3'2' A despesa do MuNlCipro'"ou realizaçãoda t.ansferência de que trata
o item 3.1
correrá à conta da seguinte dotação
orçamentária:

Orgão: 07-Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social
un idade

orçarnenrária: 07.0

i

-c"".J",rJoria

Função: 08-Assistência Social
SubÍìnção: 846-0utros Encargos
Especiais
9. 999-Operaçoes Eipec
ia is

de Desenvorvi mento social

lro_trulnl,

Ação: 0.013-Repasse a Entidades
e Fundos
r\arureza da Despesa: 4.4.50.42.00.00-Auxílios
Fonte de Recurso: 1343_Fundo
úr"i.ipJ'ao

Idoso

3'2'l' Para atender às disposições contidas
em plano plurianual, leì de diretrizes
orçamentárias ou lei orçarnentária
anual p.o-rlgudâ poJr".io-.,ente
à cerebração desta
necessária a sr'Ìa execução poderá
ser ajusrada
3'3' Em caso de celebração àt
;Ji;"or, deverão ser indicados nos mesmos,
empenhos para cobertura
os creditos e
de .ucu pur.ãta da despesa a
ser transfèrida.
3'4 Na ocorrência de cancelamentà
de Restos uïugu;,ã quuntitativo
poderá ser reduzido
q'e aprese're runcionaridade,Ãe;;;ã-;o;;;ção
previa
da Adminisrração
Ë:ïï,.ï:r,

i{ff;

â.ï;:ïil,1ï,"ff|liïntà'iu

9!{I/SULA QUARTA

Í;i;.

- DA CONTRAPARTIDA

*,iiiHïXï.ï,ï:ï::ïïï: :: :l;í', mnance

i

ra da o S c para

cer

e

braç ão

CLÁUSULA QUINTA . DA

EXECUÇÃO DAS DESPESAS
5'l' o preselìte Termo de Fomento
deverá ser

executado fiermente peros partícipes,
acordo conl as cláusulas pactuadas.
de
u.' nor-us de regência, respondendo
consequências de sua inexecução
cada um peras
total ou parcial.
5'2' os recursos decorrentes da parceria
deverão ser utilizados única e
para a consecução do objeto
exclusivamente
deste Termo de Fomento.
5'3' Fica aurorizadaa osb
das seguintes despesas, com
da parceria, inerentes ao
recursos
seu ^;"Ã;;^;f,agamentos
ob.jeto:

i.;,i:,ïïïï::: ff;ï:iï:
II

'n'u"'guaa da execução da obra ou serviço.

- os cllstos e bens a serem
adqr-riridos conforme prano
de Trabarho;

wP- c

conÍc,rme
A

n(t.

q

UïtVO
III - aquisição de equipamentos e materiais permanentes
essenciais à consecução do
ob'ieto e serviços oe áaequação
de espaço fisióo, necessários à instalação
dos referidos
equipamentos e materiais, conforme
o-disposto no prano de Trabarho
aprovado;
V - outros custos e/ou despesas
iner"ntes e estritamente vinculados
ao objeto da parceria.
5'3'l' o pagamento de desperu,
equipes de trabalho somente poderá
ser autorizado
quando demonstrado que
"átáis valores:
J - correspondenr às aiividad.,
uo, valores constantes do plano de
Trabalho, observada
a qualificação técnica adequada"
à execução da função a ser
desempenhada;
II - são comparíveis com ;r"; de mercado'ãu
,.giao onde atua a oSC e não
ultrapassem o teto de remune.uçao
"
do Poder p"..rtiuo
L^wwultv
Municipal, de acordo com o
Plano de Trabalho aprovado
pero'vú1iÈìô,
III - são proporcionàit to t".pã ãe trauano
efetivamente dedicado à parceria,
haver memória de cálculo i"
devendo
i""i"
nos
casos em
parcialmenre com recursos
da parceria, vedada u arprìria*ï";
de recursos no cusreio de
uma;;;;. parcela da clespesa;
"ïiïï::Ë" f;*::
utilizados
.."1r"nerar cônjuge, companheiro
ou parenre, em
ï1,ìl"oo

liÏr;;ll; jl

;;;;

;1;3;iËiïïïi1;i:ïJ:ïïi:,:ï::,:#iflïyÍÍ;í;,ï*,Ë.:':r_;.;;
b)

agente púbtico com cargo
em comissão ou função de confìança
que esteja lotado na
unidade responsáver pera eiec,it"á"
parceira

c)

agerìte público

clja

porlçáo

-no

no órgão ou entidade púbrica,
-minicipat
ou

órgão o, ïntiauae publica

hierarquicamente superiãr
seja
a'cneta oa'nidaãe r.rponJì.r pera
execução da parceria.
5'4' Fica expressamente vedada
a utilização dos ,""ur.o, púbricos
parceria' previstos no item
3'l deste Termo de Fornento, sob penareferentes a esta
ato e responsabiridade do
de nuridade do
agent. ou-."p."sentante cra osc,
para:
Idespesas com finaridade

a.r,u;;;;, ou seja, em desacordo com o
o. .'n"rgcn"iu e que haja posrerior

ainda"ïh;j;;"
qr" .- "upto
caúúer

i.t*ï.,[t

II - pagar. "iabatho,
a qualquer título, servidor
h pó tese s
o.*' lü.'ïf 'ï:l ".ï3i lr. ; " I
::üi:i,,
III - pagamento de pessoal contratado
pela

n!lJï'

i

oSc que não atenda
rj.0l9, de 3i ;;l;1" d,e20t4;
a título at tu*u a. áã-i"i'tração,
de gerência

da Lei Federal n"

il"i::::;;s

;ï',ïl' ;' " :ïl:,1A3

às exigências do art. 46

ou simirar, pera execução

V-

despesas realizadas em
data anterior ou posterior à
sua vigência, sarvo, no úrtimo
river ocorrido
iu"pu,..,iu ou se o MuNrcÍpro
;ï:ïo1uïïf..,:"ïij,,:".:j,or

VI,- efètuar pagarnento

vII

",;;;à;;;;

de despesas bancárias;

- despesas oriundas de multas;l;;;
ou correção monetária, incrusive
pagamentos ou recolhimentos
as reÍèrentes a
realiiados fora dosï."r"r,'r"rvo
se decorrentes de atrasos
do MLINICÍpto na tiberação
d;;;**;, financeiros;
VIII - publicidade;
IX - repasses de' qualquer naü)reza,a
título de contribuições, auxílios
para instituições privadas
ou sub
conr ou úlìn, lucrativos.

vvp- c

g

$

e[U$slno

despesas contratadas de
forma direta ou com empresas
ou enridades

I";rit?ii,iï:ï:.1"

;f:Hitttrador'

eE IJUÍ ._gepËR Ex LCUTf Vo

dirigente ou associado com
poder de direção da

osc cerebranre desra

b) agente púbrico com cargo
.r .orT,_r^ru: função de confiança que
unidade r.roon:Í::r p.ru
este.ja rotado na
.ou
.i..ufrJ du pu...ira
no orgao ou enridade púbrica;
agenre púbrico clja po.içáo.
:Ì
no órgão ou -entidad.
hterarquicamente superior
*urii"- ìunicipar seja
a'"nena aa-mauã...riãnüu"r
pera execução da parceria.
5:3'.1'A vedação prevista
x do ite;llã'ã*," Termo abrange,
comPanheiros ou""-i;;ir"
incrusive, os
parentes, em liúa reta
ou corarerar. por .on!ãnguinidade
ïÏÏ::l

" 3 Jà,0".1ï,-r,tt"'ïi:ïïïï';.ii.l":::â';;';Jser
J Ju i,, po,,iuì iãããã e
ff :iÏl::r." Í,'"ï,:ïlï:"L*
ru iï Ëí'#

ou

0

r

ã

rea,izada

con

tra taç ão

F,iâï:.Yf,âf
iili;3,i-rtf.tRaçÃo,MovrMnNraçÃoEApLrcAÇÃo
6'l' o MUNICÍplo
t.unrr"-riããr".".r.sos

previsto no irem 3.r desre
Termo em fbvor
o.r.,nuotlo
;;;#""
casos a seguir. nos quais
prano de rrabarho.
excero nos
ficarão ..iiJo, até o sanear.nìo
das
impropriedades:
evidências ot ì'ì.euru.ia.à.-""'ãpìiuçao
de parcera anteriormenre
'ouver
it;.r,:llll"
II
- quando constatado desvio de
fi.naridade na apricação
inadimpremenro da
.
dos recursos ou o
oSc.n'ì.ì"'ão ï ob.rgaç0",
Lrtuü"rlio* no Termo ã. por.nto;
III - quando a osC a:-*ã.ïãï;:r.,'jìstncativu
da

iï

oSc confornre o cronograma

"

3:

de

ï;üïï#S' ïliJ3u **:"

órgãã s

a. .

ruì.r"nt., as medidas saneadoras
Ë-interno o u ex tern o
" "oã
pela internet aos -processos

:
liberação a. ."ooro,
reÍèrentes ;.;,rü:il;nhamento
de
6'3' os recursos r"r.r.ni.rl'.rì"
previstos no item 3.1
Fomenro. creverão ser
desre Termo de
deposir"ìãi'".ï;ia,
,"ì,iaó,
041- BANRISUL, nsenci;-Ã.ü;jó;'Ë"nta .
_arravés du segrint. conra:
corrãnl"

,;;;;;;dos

í.1-ào.ooosso.s_s

6'4' Enquanto não utilizados'
é obrigatória.a.apricação

#:Ïï

de colaboruçao

nu'-'õil;:-modaridaáe.,

dos recursos referenres
a

este
Ã"",ìa"s em instituição rìnanceira

I,- caderneta de poupança:
rr - tunclo de aplicação
lìnanceira de curto prazo;
III - operação de mercado
aberto r."r*a. Lm títuro
da dívida púbrica federar.
6.5. Os rendimentos
,..u.ror*ã'dï
aplicações finance.
fos
1]ilaags no objero do TermÀ 6.;;".Íij'"::,""'-'^:iT::.i'ut.serão, obrigatoriamente,
prestação
às mesmas iãn"àiç0.,
de conias-exigidos
a.

;;.;;, *.Ïrï:ï,ï:XHJ"ïeitos

ti nção a parceri
a. s dos
['f;"il ;':ïï"::#,::l t:: ;.*:': :^:.ï,::: u exreceitas
obtidas
das.aplicações
,*'Ë;ì;;rïXïndffiììas )
iüi:ü,ïË:i:',"x*J*iï:,ï.,#*rïfill'i:ï:'J.:tx:ï,i#::ï:;ì,#j:::
(trinta)
dias, sob pena de imediara incto,,.^^x^ ),
improrrogável
de 30
?raz9
j::ï,1k.#j::ffi
'ï"*ï.filiï.trJ,""ï*#.ïJt:ï
responsável,
I.:;.,xi,ff :,;ï:,ff
providenciaaa
:,hf,peta
ár*ia"O.
do
o

d

fìnanceiras realizadas,

o

sa,

MUNICÍPIo.

Éf

E

4

e_uNt_

6'7' Toda movimentação de recursos.rÌo
âmbito.da parceria será realizadamediante
transferência eletrônica sujeita
a iã"nìin.ução do beneficiário
final e à obrigatoriedade
de depósito em conra bancária
.;p;;ifi;"
vincurada a este insrrumento
6'8' os pagamentos deverão ,à.
,.ìirudos medianì.
na conta bancária de
titularidade dos fornecedor::
"reaito
; Ãtadores de s".uifos,
exceto se demonstrada,
justificadamente, a impossibilidaã;--fí;;1"""
oìr"ïï"," mediante transferência
eletrônica' caso em que se
admitirá a rearização;. pãil;iro,
.n-, espécie.

filfrïïrtH*ïli^

- DA DESTINAÇÃ' Dos BEN'
.ERMANENTES B/ou

7'l' os bens remanescentes

necessários à.consecução
do ob{:lo,_que não se incorporam
este' tamber, passarão
a
a incorpora. o pãtrimonio
do MuNròrpro.

ffâl$.uto 'ITAVA -

DAS oBRIGAÇorsrRBspoNsABrLrDADEs

DAS

8.1. Compete ao M[INtCÍptO:

:ffll.j''ï:t"':j.::li:"

ã.

moniroramento e avariação
da parceria e o submerer
à

ru:rïl:",Ji."iï'j':ffi:ï:ï.ala.ïï';;ï:ï",j;;:'a:,;';1iï:',i**i".'"1ã
ll -

liberar

os

ï: i
: ãï'ï: 5iï'f; T::ï
;#:
r3;r'::ï"ffÏ
ïË
III - realizar pesquisa,o: "'

i'ï'ff ,'fl J ïï d;, ;:

ilì**tãJ'.or os beneficiários.do prano de rrabarho e utirizar
os resultados como subsídio
nu uuutiuçao da parce.iu-.ãr.u.uda
pactuados'
tonn'o*nï'..o.i.nração no-ulurte e do cumprimento dos
das metas e arividades
IV - prorrtover o monitoralttenlo
e a avaliação do cumprimento
V - na hipótese de o.gestor
do objeto da parceria;
da parceriu oli*u. a-rïi'"Ë""*
outro órgão ou entiãade,
púbrico ou sé, Iotado
em
o uorinr.oua;
designar novo gesror,
isso não;;;;;todas
do gestor, com as respectivas
f:ïi,ïïïi,lïo13,"'"
VI - manter' em seu sítio
oficial na internet, a presente
parceria e seu respectivo
trabalho' por are rg0 (cenro
pÌano de
e
.*àï àr.s após o ,.u .n..rramento:
"i
no
sítio
,YII
,divutgar
meios de representação sobre
inegular
"r,.úiìã'ï"í.ì
ooI
a apÌicação

u"-

;:itil;:,

.

,*u;;'ã.u"rá

as;ú;;;d

r

t

r..rr*;;"*;i;ïilr'"Ï:tï::.os
-ï:- {r^,.o;ïiüJ""'JJ . *ru41' q,un9 o ;

;lt,;:J'ïïïï:ì *'ff ;i":: ; iliã'
IX - apreciar
;Ë

.uau

."...

q ue d e verá s er
aprese nrada
if io ã","".,
luì i uao pe a adm iniJtração
r

em

a prestação de contas finar
apresentada, no prazo de
ate r50 (cento
da data 0. r., recebimenro

;:ltiìïÏ:Ì.*ïs'contados

ïJ::':i:ï:iïi',ii1'rnïïr:il;;:":,,",",-

;,:"u,x*ïJ#+xil",:ff
XI
- Publicâr nrìr mai^ J^ n:::' üï ffi;;: ï ïïffiT11t,*

fil;ryï'
Município;

e

ou do cumprimenro de
dirigência

n 'tt

s

;'fii:i

patri

m ôn i o e A dm i n i
s rração de
T2rmo de Fomento na impr"n.u
ofi"iul a.,

s-$"'"ry Y

ïtvo
XII - repassar mensalmente à osc o valor previsto
no item 3.r deste Termo de
Fomento;
8.2. Compete à OSC:
I - divulgar na internet e em locais visíveis
de suas sedes sociais e dos estaberecimentos
em que exerça suas ações a parceria
ora celebrada, contendo, no mínimo,-u,
inro.rações
requeridas no parágrafo únióo
do art. r l da Lei n"'r3.0tr9/20r4;
II - responsabilizar-se exclusiúmente. pelo
pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários' fìscais e
comerciais relati"". ;;i;;cionamento
au jnr,i,rição e ao
adimplemento deste

Termo de Fomento, não se
";,
a d o Ha u.r r c Í"p õ' ;;
;: ",ï:ï
::
oneração do objeto da parceria
",
ïï'jiiï::
ou restrição a,uu L*ãüao;
"
III - manter e movimentar os ,..u.ro, desta
pur."riu em conta bancária específica,
o disposto no art. 5l da Lei
no 13.019/2014;
:3,r..y"9."
IV - indicar pero n'..lgr r (um) o':g:ll:
o; ;responsabit izarâ. deforma soridária,
pela execução
s

o

lid

ár

i

a ou

s r"r b s i

d i á ri

iï'"ïji,

r

ï.ï

das_atividades e .í.p.in,.nto
das metas factuadas na parceria;
- executar as ações objeto
o..tofã...ria com quutiãuã.,
observando o disposto em rei;
manter em perfèitas
d.
;rJ;;*Jiu,pu-.ntos
e os insrrumentos
necessários païa a realização
dos serviços e ações pactuadas,
através da imprantação de
manutenção preventiva e
corretiva predial . O.,,oAoi
o, l,
vII - responder, com excrusividaáe,
pera
mão de obra necess âria à
fiet e perfeita execução desse Termo
"
de Fomento;
-os
de
serviços
Jlli,",
respecri v<,s

v

u -

r""oïi5

capac'a"a.-;ïï:#ïj:ï,:::ii:ï!",,"ï;

IX -

;:ï:ïiliilJ:xr. fm*f,*,,:$;.'#;"s

responsabirizar-s., .on'r'
or'iJ.rrro, provenientes do Termo
indenização de cJano .urruJo,
de Fomento, pera
iàãàr..n,., de ação ou omissão vorunrária,
imperícia ou imprudúãa, praticado,
ou de
por r.u, empregados e/ou prestadores

;:ï:ff[:f;
X - responsabilizar-se

;H:ïï::"

o

u p repo s to

por cobrança indevida

feita

t p",,uJo.Jr' a.,.rui ç"., .n',-aïr JJ-ï:'"h#Jr

XI - resp.nsabilizar-s:j.lo,:spaç.o

J'ï:il:H

físico, equipamentos e mobiliários
desenvolvimento das ações
necessários ao
objeio desta parceria;
xII - disponibili'zat oãt"tni".,"p.àr"r
informações e escrarecimentos
solicitados e garantir o rivre
sempre que
u..rrJ jo, agentes púbricos, em especiar
para a comissão de
aos
designados
Monitoramentol
interno, do Tribunar oe contas'-."aoaútiaçao, uo g.r,o. da parceria, do controre
conJJrh; ã""üo_a" do_ Município
relativamente aos processos'
de ljuí,
aos documentos e às informações
referentes a este Termo
de Fomento. bem como
aos locais de execução do
objeto;
XIII - aplicar os recursos recebidos
e eventuais saráo sardos financeiros
utilizados, obricatoriamente,
enquanto não

em

rnstituiçao flr";;ì." oficiar
MUNICÍpro, uJ.irn como as
indicada pero
receiras d;;;r.;;;r;"-ou.
serão
computadas a crédito deste
obrigatoriamente
Terno oà po.n"nto.e aplicadas,
devendo tonttut-à.ì:.ìonrt.utivoìspecín.oexcrusivamente, no objeto de

;:iiffii:"de'

em que a oSC poderá sorìcitar

qr.

integrará as prestações

,i:";t:y^ *" ;Ë ;;:'"i,ï:i,ï"":'Hïl;::;

uüâ c.\(
f

\^hII

\

lluNlE!_Pto DE tJUÍ - PODER EXECUTIVO
promovldo por meio de ações compensatórias
de interesse público, mediante a
apresentação de novo plano de trabarho, conforme
o obJeto descrito neste Termo dE
Folenlo e. a área de atuação da organização,
rn"Ã*uçao econômica será feita a
paÍir do plano de trabalho original, desde qr""r;u
nâo tenha havido doìo ou fraude e não
seJa o caso de reslituição integral dos
r".urror;
XV - a responsabilidade excrusiva pero gerenciamento administrativo
e financeiro dos
recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas
de custeio, de investiment,

e de pessoal;

XVI - manter escrituração contábil regular.
CLÁUSULA

NoNA. Do MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA
9.1. O. MUNICipIO promoverá o monitoramento
e a avaliaçâo du pur..iiu il;;;-;;
Municipal
do
ldoso,
nos
termos
das prerrogarrvas assentadas na Lei n."
9^"."::] !.
591612014. podendo valer-se do apoio técnico
dà t"r"ãiror, delegar competência ou
firmar parcerias com órgãos ou entidades públicas.
9'2" o monitoramento e a avariação da parceria serão realizados
através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento sociar e ionselho
úúiup"r do ldoso, podendo valer-sl
do apoio técnico de terceiros. delegar competên.iu
ou nr.u, parcerias com órgãos ou
entidades públicas.
9'3' o monitoramento e avaliação da parceria,
especialmente quanto ao atendimento das
e
resuÌtados previstos, serão efetuados pelos membros
:r.eta:
da Comissão de
Monitoramento e Avaliação. designados por portariâ
do prefeito.u po, d.lib;;;;;o J;
Conselho Municipal do Idoso.
9'4' Quando em missão de monitoramento e avaliação,
os servidores designados terão
Ìivre acesso aos processos' documentos info.n'uçoer'reÌatiuas
ao presente Termo de
Fomento' sem prejuízo da atuação do gestor
"
da parceria e dos órgãos de controre e
fiscalização.
9'5' O relatório técnico a que

se rerere o art. 5g da

Lei na l3.0 rg, de 3 l de julho de 20r4,
a cargo da Secretaria ir,*i.iput a"
Desenvolvimento Social ou do Conselho Municipal
Aã laoso, devendo conter:
I - descriçâo sumária das atividades e metas estaúelecidas: Il - análise das atividades rearizadas, do cumprimento das metas e do impacto
do
beneficio social obtido enr razão da execução i" .u:"i"
até o período, com base nos

sem prejuízo de outros elementos, fica

indicadores estabelecidos e aprovados no plano
de trabalho;
rl - anarlse dos documerìtos comprobatórios das despesas apresentados pela
osC na
preslação de contas' quando não Í'or comprovado
o arcance das metas e resurtados
e_stabelecidos no respectivo Termo de Fomento;
IV - análise de eventuais auditorias realizadás pelos controres interno
e extemo, no
âmbito da fiscalização preventiva, bem como dá suas
conclusões e das medidas'que
tomaram em decorrência dessas auditorias.
9'5' Na hipótese.de inexecução por curpa excrusiva
da osc, o MUNICÍpro poderá. por
alo próprio e independentemente de autorização judicial,
a Íìrn de realizar ou
;
execução das metas ou atividades Dactuadas:
| - ÌeÌornar os bens púbricos em poder da osc parceira. quaÌquer que tenha sido
a
modalidade ou título que concedeu àireitos de uso
de tuis benr;
Il - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto
no prano de
trabalho. no caso de paralisação, de modo a evitar
sua descontinuidade, devendo ser

.";i.;

bs I

$,ry

TIVO
considerado na prestação de contas
o que foi executado pela oSC ate o momento
em que

a adntinistração assumiu essas
responsabilidades.

CLÁUSULA DECIMA - DA GBSTÃO,
ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DA PARCERIA
l0'l' A Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sociar e o órgão responsável pela
gestão' acompanhamento, controle
e fiscaìizafã; ;;;..rente Termo de
coraboração,

sem prejuízo da atuação do conselho
Municipal do iaãro e da secretaria Municipar
da
coordenadoria

ffí,ïLï j[ïï:"
l0'2' o

de cómpras, patrimônio

.

Àa.inirtração

de

agente público responsável pela
ge.stão da parceria de que trata
este instrumento,
de acompanhamento,

controre e fiscalização, será designado
por portaria

::ïr:[ïjes

l0'3' o gestor da parceria deverá atender
ao arr.6l dalei na 13.019, de 3l

iËLïr'.ïilï:ïffi.::ï:ï,ïii:loJirï*ï'
l0'4' o gestor da parceria

ii'Ïoui'

de

previstas no capu,

julho

dõ

de

art 62,

terá livre acesso aos processos,
documentos e inÍ-ormações
relativas ao presente Termo
de Fomento, sem .--r"''
prejuízo
da
atuação dos órgãos de
monitoramento, avaliação, controle
efiscalizuçaã.
i..a
gestor peío MlÌ-NrcÍpro o
sr Jorge Luiz Marrins,
áH
'orno
presente parceria terá comissão
de Monitoramenro e Avariação definida
l:.ï;.â
em
l0'7' A oSC será representada no
âmbito desta parceria pelo Sra. Dorkas
Picinini, CpF sob o no 739.g4S.SZO_IZ.
Da silva
l0'8' sem prejuízo-da fiscalizaçao p.ro
MUNICÍPIo e peÌos órgãos de controÌe
(controle interno e Tribunar
a. dontur), a execução da parceria será acompanhada
fiscalizada peto Conselho
e
Munici;;i'l" Idoso de Ijuí.
l0'9' A parceria objeto aeste iíst.umento
está sujeita tambem aos mecanismos
controle social previstos
de

"1iïï:ïï.ffiï"

na legislação.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA
- DA PRESTAÇÃO DE CON'TAS
I l'l' A OSC fica obrigada
u up."-*ur prestações de
contas:
I - da destinação dos valores rlcebidos
para realização de serviços
e obras de instarações
dos itens descritos no prano
ae rrauãìt o e Memorial Descritivo,
em:

a. salários gastos com a mão-de-obra;
b. materiais empregado, nu.

inrtuúioes da obra

ll'2' As prestações de corrtas deverão ser
apresentadas pela oSC em relatórios
especíÍìcos para cada um,a
d1 ações previstas nà it.- I l.l deste Termo
de Fomento,
devendo observar manual sob..
p..stãçao de contas das parcerias
do Mr^rtcÍpro ou
conter' no mínimo. elementos
quô permitam
gestor da parceria avaliar o
andamento
ou concluir que o seu objeto foi
.ao
executado õonforme pactuado,
com a descrição
pormenorizada das atividadós
realizadas e a comprovação do
arcance das metas e dos
resultados esperados,.i,r:_"_ri"oo
ã. lu. úata aprestação Lrç
de
contas,
uulrtas,
a exempl
exempro, denrre
otttros. das seguintes lntormações
e documentos:
n
I - extrato das contas con'entes e/ou
contas apricação bancárias"específicas,
n

Ii

Fhl"c (ilWà
V

ry!uN!-çlrto

EXECUTIVO

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos,

com

data do documento, valor,
dados da OSC e número do instrumento
da parceria;
recolhimento do saldo das contas correnres
e/ou contas apricação

llï;r:ffi:ï::ïi:*:

IV -

material comprobatório do cumprimento

do objeto em fotos, vídeos ou outros
suportes;
v - relação de bens adquiridos, produzidos
vI - Iista de presença do pessoai treinado ou construídos, quando for o caso; e

ou capacitado, quando for o caso.
VII_- relatórios pormenorizados das
vlII - balanços, balancetes e demais ações;
demonstrações contábeis;
IX - outrcls docume.ntos e inf-ormações

m.Ìffirii".t:ïï

valores

necessários e/ou pertinentes.

'elacionados

a

metas

J

resurtados descumpridos sem

l1'4' A oSC prestará contas da boa e regular
aplicação dos recursos recebidos no prazo
!g até 90 (noventa) dias a partir ao ãnar de cada exercício.
I l'5' A prestação de contaì relativaà

L,:i;li::,dos

execução do Termo de Fomento
dar-se-á mediante
docunrenros previstos no prano
de trabarho, bem .on-,o ãàs seguintes

I - relatório dr

:*::rção do objeto, eraborado pera oSC, contendo as atividades ou
projetos desenvorvidos
para o cumprimento dã-"oj;;" e
o comparativo de metas
propostas com os
resultados

II - relatório de execução alcançados;
financeira do Termo de Fomento,
despesas e receitas efetivamen
t, ,rí,.aaus
e sua vincura -ã.
de
descu.np,i..nio

ffiolif,::.re

l1.X;ïXÏifiiïi: ïï|ï::*'"
I-

com a descrição

-.tus e resurraoiï.!,""ï"ilnïJtÍ:

das

ïïï.:ï

ainda em sua anárise os seguinres
rerarórios eraborados

relatório da visita tecnica in roco
reahzad,adurante a execução
da parceria;
II - relatório técnico de moniúmento
e
avaliação, homorogado pera comissão
monitoramento e avaliação d"rignuàu,
de
sobre a
do
e os resultados alcançados
do objeto
"onror-iaudg
duranìe a execução do
"u,npii'-n"nto
Termo de Fomento.
I l '7' os pareceres técnicos
a" g.ttãt
da prestação de contas, de que
trata o art. 67
"ce19a
2014, á.u..ao .onter anárise
;ïiÃ"'a.
àe encácia e de

n,í:;.ï;l,1fl3;.1ïi;,::

,ï^r::rltados já alcançados

e seus benefícios;
],- - aos rmpactos
rr
econômicos ou sociais;
- uo grau de satisfação Oo pnUii.o_ïruo;
M
IV - à possibilidade de suste"i"uiiiãã*
das ações após a concrusão do
objeto pactuado.
ll'8' A manifestação concrusiva ,obr.
u'pr..*ção J. contas pero MLTNICÍpro
observará os prazos previstos
na Lei n" r3.'0rq, j.-:i o"
lrtt o de 2014, devendo
concl uir, alternativanìente, pela:
I,- aprovação da prestaçao de

d.

contas:
presração de contas com ressalvas;
ou

"ï:li:i"
;ÏJ:lï:ll.ïï"1*"ação
;i,-

de contas e determinaçao Je imediata
instauração de tomada

I1'9' constatada irregularidade ou
omissão na prestação de contas,
será concedido
pala a OSC sanar a irregularidade
ou cumprir u.oU.igãçã;

^

-/

prazo

q

lürlr-ficípr
ll'10' o prazo referido no caputé limitado
a 45 (quarenta e cinco) dias pornotificação,
prorrogável' no. máximo' por
igual período, dentro do prazo que
o MLrNIcIplo possui
para analisar e decidir sobre
a piestação de contas e comprovação
de
resurtados.
I1'11' Transcorrido o prazo pa; saneamento
da
irreguraridade
ou da omissão, não
havendo o saneamento, a autoridade
aaministraiiua competente, sob pena
responsabilidade solidária, deve
de
ad.o-tar as prouiaãn.ius para apuração
dos
fatos,
identifìcação dos responsáveis,
quantificação do auno . obtenção
do ressarcimento, nos
da legislação vigente.
l.-rT9r
ll'12' o MLTNICÍRtoãptec iará, aprestação
final de contas apresentad a, no prazode
150 (cento e cinquenta; ãias,
ate
contaão da data de seu rúbimento
ou
do
cumprimento
diligência por ela determinaáu, p.o..ogaver
de
justificadamente por iguar período.
ll'13' o transcurso do prazo i.finioo sem que
I - .ão significa imposìibitioaae ãe apreciãçãoas contas tenham sido apreciadas:
em dara posterior ou vedação a que
adotem medidas saneadoras, punitiuu,
se
ou destinadas a ressarcir danos que
possam ter
sido causados aos cofres p,iUiifos;
II - nos casos em que não for constatado dolo
da osc ou de seus prepostos, sem
prejuízo da atualização monetária,
impede a incidência de juros de
morà sobre débitos
eventualmente apurados, no período
entre
d,o prazo referido neste parágrafo
_fTul
em que foi ultimada u upr..iufão
ea
!1ta
peÌo -o
MLINICÍPIO.
ll.l4. As prestações de conta, ,.rão uuuliadas:
I - regulares, quando
de forma crara e objetiva, o cumprimento
"*p..rrur"À,
ob.ietivos e n.ìeras estabeÌecido,
dos
;;;i;no
de trabalho;
II - regtrlares com. ressalva' quandá evidenciarem
impropriedade ou quarquer outra
de natureza forrnal que não
fârta
resrir".À oano ao erário;
- tTtg"lares, quando comprovada-qualquer
das seguintes circunstâncias:
lÏ omissão no dever
a)
de prestar contas;
injustificado ããs objetivos e
metas estaberecidos no prano
lÌt:ff:itprimento
de
c) dano ao erário decorrente
de ato de gestão iregítimo ou
antieconômico;
d) desfalque ou cresvio de dinheiro,i.n,
ou varores púbricos.
ll'15' o Administrador.Público.àrpona.
de contas ou por omissão em ,ãruçaop"ta ae.isào *ur" a aprovação da prestação
à anárise de seu conteúdo, revando em
consideração, no primeiro
.uro, ãr^ pareceres técnico, financeiro jurídico,
e
permitida delegação às autoridades
sendo
ãiretamente subordinadas, vedada
a subdelegação.
ll'16' Quando a prestação de contas
for avariada;;;;ir.gurar.
-r"ri.ìo.
após exaurida a fase
recursal, se rnantida a decisão,
u
osc
poo.ra
autorização
ressarcimento ao erário se.ia
para que o
promovido por. meio de ações
compensatórias de interesse
púrblico' ntediante a apresentação
de novo plano de trabarho, conforme
no Termo de Fomento e a
o objeto descrito
área de atuação. da. oSC, .u;u
."n.uração econômica será
feita a partir do plano de trabalho
o.iginut, desde qr"'naãì.nha havido
dolo ou fraude e
não seja o caso de restituiçao
int.gãi?os
ll'17' A prestação

de conias

eletrônica, permitindo

","ã"1"r

recursos.
atos que dela decorram dar-se-ão
em praraforma

go.
apresentação da documentação
originar pera oSC ao
ll'18'

quarquer interessado, sem prejuízo
da
MLrNIClpro.
os documentos incluíao. p?ìï.ntidade
na prataforma eÌetrônica prevista
65' desde que possuam
no arr.
du ;:ìg.de
sàu signatário por certificação
serão considerados originãis
digitar,
J^1,"":li1
.e
.
para os

" "ir;;;;;

.fd;;;; Ã;ã"j'J.ontur.

\nr//,ry À'
o
ANq
(Ã$
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"
W x('(
,u)

n

^r\

llM

,

ì

uurgtg
ll'19'

Durante o prazo de l0 (dez)
anos, contado do dia útit subsequente
ao daprestação
n"'unt'ì-'ãseu arquivo os documentos
originais que compõem a

ftnïff r:3j"ï3:'"
Str;|H!^

12'l'

DECIMA SEGUNDA

- DA REspoNsanrllz,rçÃo E DAS

Pela execução da parceria
em

da Lei n" r3.0r9, de.3ì

i:ii;jãnïjida

com o prano

de trabarho e com as norïnas
$eylordo
a.;rirro'a.
zoíq,-" aï'ì.girr.ção especíÍìca,

a prévia dere,u,

aprì;;

óJc

;::;;.

o M[rNICÍpro

as seguintes sanções:

II-

suspensão temporária da participação
em chamamento púbrico e impedimento
de
" 'ntiJua., ou .,ru.u ã" vrüi,rcÍero, po.
- declaracal
inìaonáiiuál'pu.u. participar
de chamamento púbrico ou cerebrar
parceria ou contrato.com
-{e
órgãos e'entid-ad., d. ,oau.
as
de governo, enquanto
perdurarem os motivos
oi.Ãinunt., oa puniçáo- ouesferas
ate que seja promovida a
reabilitação perante a própria
autoridade
a.penaridade, que será concedida
sempre que a oSC ressarcir
o MuN_rcipiò pãi", !Ë.;r,.o, ,..riránà,
decorrido o prazo da. sanção
e depois de
l2'2' A sanção de advertêntiu"ori.rã" com base no in"iso'II desta cráusura.
t."ììuráter preventruo . ,..a apricada
quando verificadas

ffi:'ËJffi:l'ã:Ji"#ïÍj:".,',ïó'gão'
III

qTã|lril

üiif
"r''ï:ü:'Í:Híï:*:*:,
l2'3' A sanção de suspentío-

sc

no'

a'u*

iu"

iu..",ia que,iá" i,.r

nquem

a

t..porária será apricada nos casos
verificadas inegularidades
em que forem
na t.r.úïuçao, execução-ã,
de
f,..r,uçao
contas da parceria e
imposição a" pã".iia"g.
_"tïgrãï"ï'.onriaerando_se a
natureza e a

ffiï".iïï|.,ï,.:
o

u

u

3

ï ïi'

:ïJl ffi :ï:
"ïïïï'!
l2'4' A sanção de suspensão

ïi:,ï ::' Ï:l ï;i"***itïl* f ;i fuX *
* I

temporária impede a

oSc de participar de chamamento
e en, i dad es d a ar m i n i s,ração

:i ,i##;["]ïHf Hïí*n::
iiij
í'",ï: *'ïÌ..
l2's' A sanção á" á.;ú';;;"ï.'1i,oi";i;;;;";,"pede.a

chamamento público e
oSC de parricipar de
celebrar pur...iu, ou contrato,
òon,,
órgãos
e entidàdes de todas
ot goutïlol enquanto perdurarem
os
motivos
determinantes
que se'ja promovidaa^reabiritaçào
da punição ou ate
f..un," a autoridade que ap.ricou a penaridade,
ocorrerá quando a oSc
que
ressarcir ã vyNrgÌË;õ';"ïr'prejuízos
decorrido o prazo d^e-dois
resurranres, e após
da sançao ã. ã..turução de
l'2'6' A aplicação das sanções
inidoneidacJe.
"";;;;pïcação
de suspensão temponiriu
.
a"
declaração
oe comperência excrusiva
de inidoneidade e
de se...tãiiã Municipar
de
as esÍèras

Saúde.

F.ú:?fiïï:.tii:ïïï',',r#f ï:[:ïr.:fi :.ffi :ïïff #ïï:ï,::.f
iïfiru"iiï'.'.0*,,i1"ïií:",1'#
r2.s. prescl; ;:
fi:ï:1t'

iïÍ:

(dez) dias ou-uú.n,,a de
visra. pod.ndo

o

rcincor ano..".;"ï,[:ïr,ï,9::"r:ffH'l;1.;.",,*"'olo,.,,"rro
a aplicação at penatiãaãã'ã..o.r.nre
de infração reracionada à execução
da

ryluN!ç!fls pE tJUí - P:qpsL lxE_çgilvo
l2'9' A

prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo
voltado
apuração da infração.

à

CLÁUsULA DECIMA TERCEIRA . DAS ALTERAÇÕES

l3'l' Este Termo de Fomento poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, mediante
a celebração de Termos Aditivos, desde que acordados entre
os parceiros e desde que
Íìrmados no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do termino
da parceria.
13'2' o plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para
alteiação de valores ou de
metas, mediante temro aditivo ou apostilamento ao plano de
trabalho original.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA DENUNCIA E DA RESCISÃO
14.1. O presente Termo de Fomento poderá ser:

I - denunciado a qualquer

tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas
obrigações e ar-rferindo as vantagens do tempo em que participaram
voluntariamente da
avença' respeitado o prazo tnínimo de 60 (sessenta) dias de
antecedênc ia para a
publicidade dessa intenção;
II - rescindido, independentemente de previa notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidadi ou incorreção em qualquer
ciocumento
apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje
Tomada de Contas Especial.

a

instauração de

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. DA vTGÊNCIA

l5'l' O presente Termo de Fomento vigerá a partir do primeiro dia seguinte à publicação
de seu extrato na Imprensa oficial atè 3l .t).2ozo, cànforme prazo previsto
no anexo
f!l" de Trabalho para a consecução de seu objero.
de oÍìcio da vigência desie Termo de Fomenro deve ser Í'eita pelo
lJ'.?:.l1]:|ogação
MUNICIPIo quando ele der causa a atraso na liberação de recursos financeiros.
limitada
ao exato período do atraso veriÍìcado.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA EFICÁcIa

16'l' O presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração
ou
ampliação da execução do objeto descrito neste instru*.nto, somente
produzirá efeitos
a publicação dos respectivos exrraros na Imprensa oficial do
i1:íÍi:o^r,^-u!ór
MUNICIPIO' a qual deverá ,.. p.ouidenciada pela Coordenadoria de Compras,
Patrimônio e Administração de Materiais
contar da respectiva assinatura.

- copam, no pruro de ate 20 (vinte)

dias a

CLÁUSULA DECIMA SETIMA. DO FORO
l7'l' o foro da Comarca de Ijuí/RS é o eleito pelos parceiros para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas do presente Termo de Fomento

Ct-ÁUSt.rLA DECIMA OITAyA - DAS DTSpOSIÇOUS CnRntS

N

q

M_u_Ntcípro DË tJuÍ - PODER
EXECUïtvo
l8'l' o plano de trabalho anexo faz parte integrante e indissociável deste
Termo de
Fomento.
18.2. Acordam os partícipes, ainda, em
estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a

este temro de Fomento serão remetidas por
correspondência e serão consideradas regularmente
efetuadas quando comprovado o
recebimento;
II - a; mensagens e documentos, resultantes da transmissão via e-mail, não poderão
se
constituir em peças de processo, e os respectivos originais
deverão ser encaminhados no
prazo de cinco dìas.
E, por estarem de acordo, firmam os parceiros o presente
Termo de Fomento em 3 (três)
vias de igual teor e forma, para todos òs efeitos leeais.

Ijuí, RS, 21 de setembro

fullu%uí,,

(

CERO TREMEÁ DOS SANÍ'OS,,'

Presidente em exercício da Associpcão
t
Hospital de Caridade de

tiú

R
Secretária

OHDE
bipal de Desenvolvimento
Social Ijuí/RS

o /,, . LGestor da'o*s4t,r#ì"K;r*
Pdy'ceria - Município de Ijuí/RS

ary_,.ô.

DORKAS DAS SILVA PICININI
Gestora da Parceria - Associação Hospital
de Caridade de Iiui

TESl'EMUNHAS:
Nome:

èLMLJ n/AQaf-rU*

ffiza í
cPF: úg 060 .'27n -9t

Sr.nr:arls{?Y
Nome:
Assinarura: bHÀüI$iltüV

l3

