
TERMO DE FOMENTO

せ● 0弱-0納期回田

MUNICipIO DE LAJEADO, PeSSOa juridica de direito pfrolico, inscrito ilO

CNPJ sob nO 87.297.982/0001-03, rePreSentado pelo Prefeito Municipal, Sr・ Marcelo Caumo・ brasilei「o.

casado, advogado, CPF nO 928・169.670-34’RG nO 7055446913’reSidente e domiciliado na Rua Jo肴o Matte

誌盤s豊島諾謹告豊三a葦s蕊露盤1磐豊s認諾露盤
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS inscrita llO CNPJ sob nO 87.298.188/0001-84, COm Sede na Rua WashillgtO!1

Luiz, nO 270, Bairro Sao Crist6vao, L年ieado-RS, neSte atO rePreSentado por seu presidente, Sr. Regis LしIis

Kunrath, brasileiro, CaSado, emPreS各rio, CPF nO 366.816.100-30, reSidente e domiciliado na Rua Sete de

Setembro, nO 258, bairro FIorestal, Lajeado, RS doravante denominado OSC, Celebram o presente T七rmo de

Fomento. com fundamento na Lei Federal nO 13.019/2014, Decreto Municipal n.O lO236/2017, bem como llOS

prlnCIPIOS que regem a Administra9aO P皿ca e demais normas pertinentes’COnforme parecer de Dispensa do

Chamamento P的lico n.0 034-02/201 8. publicado em 1 7 de dezembro de 201 8・ nOS Seguintes termos:

CLÅ廿suLA PRTMEIRA - O presente Temo de Fomento tem por o助eto estabelecer as condi96es para a

realiza辞O do prqieto/atividade “Servi9O de Prote9fo Social Especial Para Pessoas com Deficiencia Intelectua上

M踊pla e Autismo e Suas Familias” que ser各executado em 12 (doze) meses com inicio previsto l10 anO de

2019, COnforme plano de trabalho em anexo a este Temo, COnStante do processo administrativo nr

27471/2018.

CLÅ廿suLA SEGUNDA - A Administra9各O P的lica repassara a OSC

n串quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos),

o valor de R$ 6上426,56 (SeSSenta e …1

Cinco 111il.

cento‾e dezoito reais e oitenta e oito centavos), COnforme cronograma de desemboIso constante do plano de

trabalho, Para atendimento do (壇eto, Sendo que as despesas do presente Temo correrao a conta da seguinte

dota9詠o or9amentari a:

1上03 - Secretaria Municipal do Trabalho’Habita9肴O e Assistencia Socia1

08.244.0014.21 14 - BIoco Prot. Esp. de Mさdia Complexidade- BL PSEMC

3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenc6es Sociais

Recurso: 1005 -FMAS -Rec. pr6prio BB 52.170-1, CEF 4028-5

§ 1O - Na ocorrencia de cancelamento de Restos a Pagar, O quantitativo poder各ser reduzido ate a etapa qしIe

aprese一一te funcionalidade, media量lte aP「OVa9aO P「eVia da Administra9肴O Pdblica.

§ 2O - Os recursos somente serao liberados mediante assinatura do Temo de Fomento・ aPreSentaCあde

documenta9肴O legal, Certid肴o Negativa de Debitos Previdenci各rios e do FGTS e recibo da elltidade.

CLÅ廿s廿LA TERCEIRA - A OSC contribuira para a execu確o do objeto desta parceria com contrapartida

consistente em bens e serv1亨OS.



I萱- Fiscalizar a execu9各O do Termo de Fomento, O que n肴O far各cessar ou diminuir a responsabilidade da

OSC pelo perfeito cumprimento das obrigac6es estipuladas, ne門quais danos9 inclusive quanto a terceiros'

ou por血egularidades constatadas;

III - Comunicar fomalmente a OSC qualquer irregularidade encontrada na execu9あdas a96es・ fixando-

1he, quando nao pactuado nesse Termo de Fomento prazo para corrigi-1a;

IV - Receber, aPurar e SOlucionar eventuais queixas e reclama96es, Cientificando a OSC para as devidas

regulari zac6es;

V - Constatadas qualSquer irregularidades no cumprimento do obeto desta Parceria’a Administra辞O

P心blica poder各ordenar a suspens各o dos serv19OS, Sem prqiuizo das penalidades a que se s串ita a OSC・ e Sel11

que esta tenha direito a qualquer indeniza辞O nO CaSO daquelas n急o serem regularizadas dentro do prazo

estabelecido no termo da not楯cacao;

Vl - Aplicar as penalidades regulamentadas neste Temo de Fomento;

VII - Fiscalizar periodicamente os contratos de traba重ho que assegurem os direitos traba皿stas’SOCiais e

previdenci各rios dos trabalhadores e prestadores de servi9OS da OSC;

V萱I暮- Apreciar a presta確O de contas final apresentada・ nO PraZO de ate cento e cinquenta dias’COntado

da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligencia por ela deteminada, PrOrrOgaVel jus描cadame11te

POr igual periodo; e

lX - Publicar, aS SuaS eXPenSaS, O eXtratO deste Temo de Fomento na imprensa oficial do Municipio.

CLÅusuLA QUINTA -Compete a OSC:

I - Utilizar os valores recebidos de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Administra9aO

P的lica, Observadas as disposic6es deste Temo de Fomento relativas a aplica9各O dos recursos;

Il - Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas’PreVidencidrios’fiscais e

comerCiais relativos ao funcionamento da institui9aO e aO adimplemento deste Termo de Fomento・ naO Se

caracterizando responsabilidade solidaria ou subsidi各ria da Administra9肴O P圃ica pelos respectivos

pagamentos, nem qualquer onera確O do obyeto da parceria ou restri9缶O a Sua eXeCu9豹;

III _ Prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei Federa=lO 13.019/2014, nOS PraZOS

estabelecidos neste instrumento;

!V - Executar as a96es objeto desta parceria com qualidade, atendendo o pdblico-alvo de modo universal

eigualitario;

V - Mallter em Perfeitas condi96es de uso os equipamentos e os instrumentos necessarios para a

realiza9あdos serv19OS e aC6es pactuadas, atraV6s da implanta9aO de manute119肴O PreVentiva e corretiva prediaI

e de todos os instrumentos e equlPamentOS;

VI - Responder’COm eXClusividade’Pela capacidade e orienta96es tecnicas de toda a mao de obl.a

necess各ria a fiel e perfeita execu9肴O desse Termo de Fomento;

VII置Manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, SOCiais e previdenciarios aos seus

trabalhadores e prestadores de servICOS;

VHI - Responsabilizar-Se, COm OS reCurSOS ProVenientes do Termo de Fomento, Pela indeniza辞O de da11O

causado ao p的lico, decorrentes de a9肴O Ou Omissあvoluntaria’Ou de negligencia, impericia ou imprudencia.

Praticados por seus empregados;

IX - Responsabilizar-Se POr CObran9a indevida feita ao p的lico, POr PrOfissional empregado ou preposto.

em razao da execucfb desse Termo de Fomento;

X - Responsabilizar pelo espapo fisico’equlPamentOS e mOb吊drios necess誼os ao desenvolvimento das

a96es oヰieto desta parceria;

XI - Disponibilizar documentos dos profissionais que comp6e a

profissionais, registro junto aos respectivos conselhos e contrato de

tais como:
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b) publicidade, Salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao o函to d
arceria, de

xII - Garantir o livre acesso dos agentes p的licos’em eSPeCial aos desig11ados para a comiss奮o de

InOllitoraillentO e aValia9aO, aO geStOr da parceria’do controle intemo e do Tribunal de ColltaS relativalllellte

aos processos, aOS documentos e as infoma96es referentes a este Temo de Fomento’bem como aos Iocais de

execu9各O do o切eto;

x萱一一- Aplicar os recursos recebidos e eventuais saldos financeiros enquanto n各o utilizados・

obrigatoriamente, em institui碑O financeira oficial indicada pela Administra9aO P皿ca, aSSim como as receitas

decorrentes, que SeraO Obrigatoriamente computadas a credito deste Temo de Fomento e aplicadas‘

。X。1usivamente, nO Obeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo espec綿co que i`1tegrara aS

PreSta95es de contas; e

x萱V - Restituir a Administra9aO P刷ica os recursos recebidos quando a presta9肴O de contas for avaliada

como irregular, depois de exaurida a fa・Se reCurSal, Se mantida a decisao’CaSO em que a OSC podera solicitar

autoriza辞o para que o ressarcimento ao er各rio sQja promovido por meio de a96es compensat6rias de interesse

pdblico, mediante a apresenta9各o de novo plano de trabalho’COnfome o o匝to descrito no neste Termo de

Fomento e a drea de atua確O da organiza尊O, C↓Ua menSura9各O eCOn6mica ser各feita a pa血do pla11O de

trabalho original, desde que n肴o tenha havido dolo ou fraude e nao s♀ja o caso de restitui9急O integral dos

XV - em CaSO de pagamento de aut6nomos devera ser recolhido 20% de INSS;

xv【 - em CaSO de pagamento de mあde obra, devera ser retido 11% de萱NSS’COnforme Ordem de

Servi9O do INSS’nO 209 e suas altera96es;

XV萱L reter IRRF confome legisla9肴O em VlgOr;

XV!I一- a reSPOnSabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos

recebidos言nclusive no que diz respeito as despesas de custeio’de investimento e de pessoal;

xIX- Em caso de dissolu9fo da entidade, tranSferir o patrimchio liquido para outra pessoa juridica de

igual natureza que preencha os requisitos da Le=3.019/2014 e c函obeto social s祖prefdencialmellte・ O

mesnlO da entidade extinta.

paragrafo bnico - Caso a OSC adquira equlPamentOS e materiais pemanentes com recursos provenientes da

celebrac各o da parceria, eSteS PermaneCeraO na Sua titularidade ao temino do prazo deste Termo de FomelltO・

obrigando-Se a OSC agrav紅o com clausula de inalienabilidade’devendo realizar a transferencia da

propriedade dos mesmos a Administra確O Put)1ica, na hip6tese de sua extin9aO.

cLÅusuLA SEXTA _ O Plano de Trabalho devera ser executado com estrita observincia das clausし=as

pactuadas neste Termo de Fomento’Sendo vedado:

l - Pagar, a qualquer titulo’Servidor ou empregado p的lico com recursos vinculados a parceria;

I書- mOdificar o o助eto, eXCetO nO CaSO de amplia9aO de metas, desde que sqa previamente aprovada a

adequa9fo do plano de trabalho pela Administra辞o Ptolica;

I萱I - utiIizar, ainda que em Carater emergenCial, reCurSOS Para finalidade diversa da estabelecida no pla11O

de trabalho;

IV - Pagar despesa realizada em data anterior a vigencia da parceria;

V - efetuar pagamento em data posterior a vigencia da parceria’Salvo quando o fato gerador da despesa

tiver ocorrido durante sua vig台ncia;

VI - realizar despesas com:

a) multas, juros ou corre9aO mOnetdria言nclusive refdentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos

prazos, Salvo se decorrentes de atrasos da Administra碑O P的lica na libera9気O dos recursos financeiros;

誌霊嵩誓書嵩こde orientac各o social, das quais naouon誓苧㌢boIos ou

c。n[.OAdminiswhv。 R、,a Cel J(吊o Ma)′, 242 - Cent「o - C且P95 900-178 LaJeado爪S - Fone (51) 3982 - iO25

Home-Page llttP屈冊蘭eado rs的v br E-malI procurador-a@Ialeado rs govbr



ESTADO DO R10 GRANDE DO SUL

MUN書CipIO DE LAJEADO

c) pagamento de pessoal contratado pela OSC que n肴o atendam as exigencias do arL 46 da Lei Fedel、a=lし、

13.019/2014.

CLÅ廿suLA S互TIMA - Os recursos recebidos em decorrencia da parceria deverao ser depositados em conta

corrente espec脆ca. em instituicao鯖nanceira pdblica, tendo sido declarada pela OSC a conta nO 97868-0・

Banco Sicredi? ag6ncia O1791 e O PagamentO das despesas dever各ser efetuado somente com recursos desta

COnta, SOb pena destes valores serem glosados.

§ 1O - Os rendimentos de ativos financeiros ser急o aplicados no o切eto da parceria, eStando s可eitos as mes111aS

condic6es de presta9fb de contas exigidas para os recursos transferidos.

§ 2O -　Por ocasi気o da conclusao, den血cia, reSCisao ou extin9奮O da parceria, C!S Saldos financeiros

remanescentes言nclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicac6es financelraS rea=zadas, SeraO

devoIvidos a Administra9fo P的lica no prazo improrrog短el de 30 (trinta) dias, SOb pena de imediata

instaura9aO de tomada de contas especial do responsivel, PrOVidenciada pela autoridade competente da

Administra辞O Pbblica.

§ 3O - 1bda a movimenta鈎O de recursos no ambito da parceria ser各realizada mediante transferencia eletr6nica

sし直ta a identifica印do beneficiario final e a obrigatoriedade de dep6sito em sua conta bancまria.

§ 4O - Os pagamentos dever乞o ser realizados mediante credito na conta banc鉦a de titularidade dos

fomecedores e prestadores de servicos, eXCetO Se demonstrada a impossibilidade fisica de pagamento mediallte

transferencia eletr6nica, CaSO em que Se admitira a realiza9aO de pagamentos em especle.

CLÅusuLA OITAVA - A prestap肴o de co11taS final devera ser protocolada e ap6s encaminhada ao setor de

Presta碑o de Contas, que enCaminhar各ao gestor da parceria’mediante comprova確O da correta aplica9肴O dos

recursos, COnfome normas expedidas pelo munlCIPIO e COnfome a面go 55 do decreto municipal n.O

l O.236/20 1 7, nOS PraZOS abaixo, juntamente com os seguintes relat6rios:

a) Prestacao de contas parcial; bimestral a contar da assinatura do termo de parceria;

b) PI℃Sta碑O de contas鯖na萱: nO PraZO de 60 (sessenta) dias ap6s o final da vigencia da parceria.

I - Relat6rio de Execuc奮o do O吐ieto, aSSinado pelo seu representante legal, COntendo as atividades

desenvo看vidas para o cumprimento do o匂eto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcan9ados.

a pa血do cronograma fisico acordado’aneXando- Se documentos de comprova碑O da realiza辞O das a96es・ tais

como lista de presen9a, fotografias, Videos, PeSquisa de satisfa亨わou outros suportes;

I! - Relatorio de Execuc豹Financeira, aSSinado pelo seu representante legal, COm a descri確O das

despesas e receitas efetivamente realizadas;

一II - Original ou c6pias reprogr組cas dos comprovantes da despesa devidamente autenticadas em cart6rio

ou por servidor da administra碑O, devendo ser devoIvidos os originais ap6s autentica9aO das c6pias’Sendo que

todos os comprovantes deverao ser documentos fiscais’Sem raSuraS, em nOme da OSC’naO Sendo aceitos

recibos sem valor fiscal, devendo constar o documento eletr6nico que pagou cada despesa;

IV - Extrato bancario de conta especifica e/ou de aplicacao financeira, nO qual devera estar evidenciado o

ingresso e a saida dos recursos’devidamente acompanhado da Concilia9fro Banc誼a’quando for o caso;

V - Demonstrativo de Execu9aO de Receita e Despesa’devidamente acompanhado dos comprovantes das

despesas realizadas e assinado pelo dirigente e responsavel financeiro da OSC;

VI - junto com os pagamentos feitos por documento eletr6nico, deve ser anexada a c6pia do ticket de



VI一一- Rela9あde pagamentos efetuados devera ser apresentada em fomul鉦io espec揃co.

IX - Relat6rio Circunsta11Ciado das atividades desenvoIvidas pala OSC no exercicio e das metas

alcan9adas.

Paragrafo Unico - No caso de presta9aO de contas parcial, OS relat6rios exigidos e os documentos referidos na

cl血sula oitava dever肴o ser apresentados, eXCetO O relacionado no item VII・

CLÅusuLÅ NONA - O presente Tcho de Fomento vigorara por 13 (treze) meses a pa血da data de sし一a

assinatura, POdendo ser prorrogado mediante solicita辞O da organiza辞O da sociedade civil・ devidamellte

formaiizada e jus描cada, a Ser aPreSentada a Administra辞O Pfrolica em, nO minimo, trinta dias antes do

termino inicialmente previsto.

Paragrafo血co - A prorroga9aO de ofroio da vigencia deste Temo de Fomento ser紅eita pela Administra9aO

Pdblica quando ela der causa a atraso na libera9aO de recursos financeiros, limitada ao exato periodo do atraso

verificado.

cLÅ廿s廿LA DEc重MA - Este Ttrmo de Fomento podera ser alterado, eXCetO quantO aO Seu O匂etO, media11te a

celebra鋳O de T七mos Aditivos, desde que acordados entre os parceiros e firmados antes do termino de sしIa

VlgenCia.

Paragra宣b Unico - O plano de trabalho da parceria poder各ser revisto para altera9aO de valores ou de metas.

medjante temo aditivo ao plano de trabalho original.

cLÅ廿s廿LÅ DEcIMA PRIMEIRA - A Administra9急O Ptolica promovera o monitoramento e a avaliac肴o do

cumprimento do objeto da parceria’POdendo valer-Se do apoio t6cnico de terceiros’delegar competencia oしI

fimar parcerias com orgaos ou entidades pf巾licas.

cLÅusuLA DEcIMA SEGUNDA - A execucao do objeto deste Temo de Fomento sera acompanhada pela

gestora designada pela portaria n.O 25・309′2018 que serねservidora Ceci Maria Rodrigues Ger萱ach・ qしIe

tem por obriga96es:

I - Acompanhar e fiscalizar a execu辞O da parceria;

II - Informar ao seu superior hierarquico a exist台ncia de fatos que comprometam ou possam

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularidades na gest肴o dos recursos・ bem

como as providencias adotadas ou que ser肴o adotadas para sanar os problemas detectados;

IIエ- Emitir parecer conclusivo de analise da presta9aO de contas mensal e final, COm base no relat6rio

tecnico de monitoramento e avalia確O de que trata o art. 59 da Lei Federal nO 13.019/2014;

IV - Disponibilizar materiais e equlPamentOS teCnO16gicos necess緬os as atividades de monitoraInentO e

avalia9aO.

§ lO - A execu確O tamb6m serfrocompanhada por Comiss奮o de Monitoramento e Avalia9各O eSPeCialmente

designada.

§ 2O - A gestora emitir各relat6rio tecnico de monitoramento e avaliacao da parceria e o submetera a Comissao

de Monitoramento e Ava-ia9肴O designada’que O homologara’independentemente da obrigatoriedade de

apresentacあda presta9肴O de contas pela OSC.



1 - descl・i9aO Sumdria das atividades e metas estabelecidas;

II - analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio social obtido

em razfb da execu辞O do o助eto at6 o periodo, COm base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de

trabalho;

III - Valores efetivamente transferidos pela Administra辞o P心blica;

IV - an描se dos documentos comprobat6rios das despesas apresentados pela OSC na presta亨aO de colltaS.

quando n気o for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste Termo de Fomento.

V - analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles intemo e extemo, nO ambito da fiscalizacfb

PreVentiva, bem como de suas conclus5es e das medidas que tomaram em decorrencia dessas auditorias.

§ 4O - No exercicio de suas atribui96es o gestor e os integrantes da Comissao de Monitoramento e Avaliacao

POder肴o realizar visita in loco, da qual sera emitido relat6rio.

§ 5O -　Sem prQjuizo da fiscaliza9訊o pela Administra9詠o P心blica e pelos 6rg肴os de controle, a eXeCuCaO da

ParCeria sera acomPanhada e fiscalizada pelo conselho de politica p心blica correspondente.

§ 60 - Comprovada a paralisacfro ou ocorrencia de falo relevante, que POSSa COIocar em risco a execucao do

Plano de trabalho, a Administrac奮o P心blica tem a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela

execu辞O do objeto, de foma a evitar sua descontinuidade.

CLÅ廿s廿LA DEcIMA TERCEIRA -丘facultado aos parceiros rescindir este Termo de Fomento, deveIldo

COmunicar essa illten9呑O anteCipadamente, Sendo-1hes imputadas as responsabilidades das obriga96es e

Creditados os beneficios no perfodo em que este tenha vigido.

Par各grafo Unico - A Administra9aO POdera rescindir unilateralmente este Termo de FomelltO qua11do da

COnStata9訊o das seguintes situa96es:

l - Utiliza辞O dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;

II - Retardamento i可ustificado na realiza9わda execu9都o do objeto deste Temo de Fomento;

III - Descumprimento de cl如sula constante deste Temo de Fomento.

CLÅusuLA D血CIMA QUARTA ・ O presente Termo de Fomento devera ser executado frolmente peios

parceiros, de acordo com as cl丸sulas pactuadas e a legisla9肴O Pertinente, reSPOndendo cada um pelas

COnSequenCias de sua inexecu9肴O tOtal ou parcial・

Par縫rafo bnico　-　Pela execu辞o da parceria em desacordo com o plano de trabalho, a Administra辞o

POdera, garalltida a prさvia defesa, aPlicar a OSC da sociedade civil a sal19aO de∴advertencia, SuSPe11SaO

tempordria da participa9各O em Chamamento p的lico e impedimento de celebrar parceria ou contrato com orgaos

e oscs da esfera de govemo da Administra辞O P的lica sancionadora ou declara9あde inidoneidade para

participar de chamamento p皿ico ou celebrar parceria ou contrato com 6rg都os e OSCs de todas as esferas de

govemo, enquantO Perdurarem os motivos determinantes da puni確O Ou ate que S♀la PrOmOVida a reabilita車o

perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade’que Ser各COnCedida sempre que a OSC ressarcir a

Administracao P品olica pelos pr♀甲ZOS reSultantes e depois de decorrido o prazo da san鈎O aPlicada com base

no inciso II, a Seu Criterio.

CLÅus廿LA DEcIMA QUINTA - O foro da Comarca de Lqieado-RS 6 o eleito pelos parceir

qualSquer d血idas oriundas do presente Termo de Fomento.
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1egais, na PreSen9a de duas testemunhas.

)rO de 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

paragrafo bnico - Antes de promoYer a a9肴O judicial competente’aS ParteS・ Obrigatoriamente’farao tratativas

para previa tentativa de solu9aO administrativa. Referidas tratativas se融realizadas em re皿iわ’COn‥一

participacao da Procuradoria/Assessoria do Municipio・ da qual sera lavrada ata・ Ou POr meio de documelltOS

expressos, SObre os quais se manif料ar各a Procuradoria/Assessoria do Municipio.

cLÅ廿s廿LA DEcIMA SEXTA - Faz parte integrante deste Temo de Fomento o plano de trabalho col↑StaIlte

do processo administrativo n.O 27471/201 8.

E, POr eStarem de acordo’firmam os parceiros o presente Termo de Fome11tO・ em O4

PI.eSidente.

l七stemun has :

CentroAdministrativo R胴Cel J品o May, 242臆Ce両o - eEP95 900」78 Layeado爪S - Fone (51) 3082 - 1025

Home-Page httD方…W laIeado IS HO‘ br Ermail procuradorin@layeado rs govbr

㌢ DOs率先


