
MUNICipIO DE CANUDOS DO VALE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

攫蝿軸些些塑蛙曲
TE則MO DE COLABORACÅo cELEBRADO ENTRE O

MUNICipIO DE CANUDOS DO VALE E A APAE　-

ASSOCIACÅo DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DE LAJEADO.

o MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE, inscrito no CNPJ sob o nO

o4.218.263/0001-22, COm Sede a Rua Jofro Jos6 Briesch, 457’Bairro Centro・ neSte atO rePreSentado pelo

prefeito Municipal em Exercicio, Senhor Vilson Pedro Schmitt’brasileiro, agricultor’POrtador do CPF

no 479.770.270-20, reSidente e domiciliado na cidade de Canudos do Vale - RS, doravante denominado

simplesmente MENIC壬pIO, e a Associa尊o de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, entidade

inscrita no CNPJ sob o nO 87.298.188/0001-84, COm Sede na Rua Waschington Luiz nO 270, na Cidade

de Lむvado - RS, rePreSentado neste ato pelo Senhor R6gis Luis Kunrath’POrtador do CPF sob o nO

366.81 6.100-30, reSidente e domiciliado na cidade de Ledieado - RS, doravante designado ENTIDADE,

celebram o presente Termo de Colabora9aO, que Se reger各pela Lei Federal n.O 13.019, de 31 dejulho de

2.O14, COm aS altera96es introduzidas pela Lei Federal n.O 13.204, de 14 de dezembro de 2015, mediante

as cl餌sulas e condi96es a seguir estabelecidas, COm O同etivo de prestar serv19OS aSSistenciais as pessoas

portadoras de de触encias m批iplas que necessitam de educa9aO eSPeCial, PrOPOrCionando-1hes um

melhor desenvoIvimento fisico, mental, emOCional言nte!ectual e social, juntamente com a familia e a

comunidade, COm reCurSOS alocados na Assistencia Social・

CLÅ廿s廿LA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o匝to deste termo o de§enVOIvimento pelos participes, de atividades

destinadas a presta9気O de servi9OS aSSistenciais, educacionais e de sadde as pessoas portadoras de

deficiencias m批iplas que necessitam de educa9aO eSPeCial, PrOPOrCionando-1hes um melhor

desenvoIvimento fisico, mental, emOCional, intelectual e social, juntamente com a famflia e a

comunidade.

CLÅusuLA SEGUNDA - DAS OBRTGACOES DO MUNICipIO

I - tranSferir os recursos financeiros consignados na Cl如sula Qし一arta do presente Termo

de Colabora9fb, mediante repasses’Sendo que nao caber各ao Municfpio qし一alquer responsabilidade por

despesa excedente aos recursos a serem transferidos.

II - dar conhecimento a ENTIDADE das normas program各ticas e administrativas dos

Programas Assistenciais o匂eto do Plano de Trabalho.

III - apOiar tecnicamente a ENTIDADE na execu9aO das atividades oqieto deste Tel.mO

de Colabora9着〇・

IV - PrOmOVer O treinamento d鈍recursos hl]manOS neCeSS緬os a execu確O do otyieto

COnVeniado sempre que necessdrio.

V - SuPervisionar, aCOmPanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, OS SerV19OS

prestados pela ENTIDADE em decorrencia deste Termo de Colabora9肴O.

VI - eXaminar e aprovar as presta96es de contas dos recursos financeiros repassados a

ENTIDADE.

VII - aSSinalar prazo para que a ENTIDADE adote as providencias necess誼as para o

exato cumprimento das obriga96es decorrentes deste Termo de Colabora9客O) SemPre que Verificada

alguma irregularidade, Sem PrQjufzo da retencfro das parcelas dos recursos financeiros, at6 o saneamento

das impropriedades ocorrentes.

VⅢ - COmunicar ao Conselho Mしmicipal de Assistencia

Verificadas e n易o sanadas pela ENTIDADE quanto a

aplica印dos recursos fi脚ceiros transfendos, P#夢

回国

as irregularidades

PreStados e quanto a
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CLÅusuLA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA ENTIDADE

I - eXeCutar O PrOgrama aSSistencial a que se refere a Cl血sula Primeira・ a quem deles

necessitar, na COnformidade do Plano de Trabalho.

II - Zelar pela manuten辞o dos padr5es de qualidade dos servi9OS PreStados’de acordo

com as diretrizes t6cnicas e operacionais definidas pelo MUNICipIO e aprovadas pelo Conselho

Municipal de Assistencia Social・

III - ProPOrCionar amplas e lgualS COndic6es de acesso a popula印abrangida pelos

servi9OS aSSistenciais’Sem discrimina9訊o de qualquer natureza.

IV - manter reCurSOS humanos e materiais e equipamentos sociais adequados e

compativeis com o atendimento dos servi9OS aSSistenciais que se obriga a prestar, COm Vistas ao alcance

dos o勘etivos deste Temo de Colabora確o.

v - aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICipIO na

PreSta9aO dos s露悪‡慧罵霊諾認諾豊諸芸霊謹謙語
da aplica9aO dos recursos financeiros recebidos’bem como declara9fro quantitativa de atendimento

mensal, aSSinada pelo representante da ENTIDADE.

VII - PreStar COntaS aO MUNICfpIO, nOS mOldes das instru96es espec綿cas do Tribunal

de Contas do Estado, ate 31 de Janeiro do exercicio subsequente’dos recursos repassados durante o

exercicio anterior, e, Se for o caso, at6 30 (trintかdias do t6mino da vigencia deste instrumento, Ou de

詩誌詰諾蕊詫Jena de fiou impedida de receber qualSquer OutrOS reCurSOS
VⅢ - manter a COntabilidade, OS PrOCedimentos cont細eis e os registros estatisticos’bem

como a rela9aO nOminal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, SemPre a disposi9あdos agentes

p的licos responsaveis pelo controle intemo e extemo e do Conselho Municipal de Assistencia Social, de

foma a garantir o acesso ds informa96es da correta aplica9aO e utiliza9肴O dos recursos financeiros

recebidos.

IX - aSSegurar aO MUNICipIO e ao Conselho Municipal de Assistencia Social as

condi96es necess征as ao acompanhamento’SuPervisao, fiscaliza9aO e aValia9aO da execu9fo e dos

resultados dos servicos objeto deste Temo de Colabora確O.

X - autOrizar a afixa9fb, em SuaS dependencias, em local de facil visualiza9aO, aS

infoma96es e orienta96es sobre os servi9OS PreStados e da participa9fo dos Govemos Federal, Estadual

e Municipal nos programas c可OS reCurSOS tenham origem nas disposi96es deste Termo de Colabora9aO.

CLÅUSULA QUARTA - DO VALOR 績囲背
O valor total estimado do presente Temo de Colabora9脅o e de R$ 24.764)16,

desemboIsavel em 12 (doze) parcelas de R$ 2.063,68, Para atendimento de 4 (quatro) pessoas indicadas

Pelo Municipio.
Sub Clausula la - Havendo a necessidade de atendimento de mais pessoas por parte da

APAE oriundas do Municipio de Canudos do Vale, O meSmO Se dar各por Termo Aditivo’COntemPlando

os novos valores e quantidade de usuarios, quando tamb6m ser各efetuado Temo Aditivo ao presente

instrumento. O mesmo ocorrera devido a diminuic款o de usuむios.

Sub Clausula 2種- O valor do presente Termo 6 sem condi96es de re牽iustamento. Caso

houver prorroga9aO de prazos) OS Valores poder肴o ser corrigidos somente aplicando-Se O indice IGPM

apurado, aP6s decorridos doze meses, de conformidade com o estipulado na Lei 8.666/93.

CLÅusuLA QUINTA - DA FONTE DE RECURSQS.

As despesas resultantes do presente Convenio) nO que CO`一ber ao Municipio de Canudos

do Vale, Ser款o suportadas por dota96es anuais especfficas de cada exercIcio financeiro, Sendo

presente, COrrel.款o a conta dq seguinte dota9aO Or9ament誼a‥

08 - SECRETARIA DA SAUDE, HABITACÅo E

O2 - ASSISTENCIA SOCIAL

臨

IA SOCIAL /班二一㌦
圏園

//辞乙クレイ
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O8.244.00 10.2005 - Subven96es Sociais

3.3.3.50.43 - Subvene6es Sociais -〇一一reCurSO OOOl.

CLÅus廿LA SEXTA　-　DA LIBERACÅo DOS RECURSOS FINANCEIROS E SUA

肌ICACÅoo MUNICipIO efetunr壇asses de recursos firmceiros a ENTIDADE, de acordo com

o cronograma de desemboIso estabelecido no Plano de Trabalho’Observado o anL 48 da Lei Federal n.O

13.019, de 31 de julho de 2014, COm aS altera96es introduzidas pela Lei Federal n.0 13.204 de 14 de

dezembro de 2015. Os recursos recebidos ser訊o movimentados em institui9訊o financeira oficial, COm

abertura de conta espec綿ca. os recursos poderao ser movimentados em agencia banc餌a local,

observada a legisla9あpertinente.

CLÅusuLA SETIMA _ DA VIG宜NCIA

圃堅塁国璽醒

鰯富葦‡詩誌黒雲悪霊葦s窪蕊置ados

‡盤鎧蕊灘茶器器m a ,
I - Presta9aO de contas parcial, nOS mOldes das Instru96es espec綿cas do Controle Intemo

do Municipio e do Tribunal de Contas do Estado, em ate 30 (trinta) dias contados ap6s o recebimento do

repasse do TRTMESTRE, mediante apresenta9肴O dos seguintes documentos:

a) Ofroio de Encaminhamento da Presta9aO de Contas ao Senhor Prefeito

Municipal;
b) Demonstrativo Mensal das Receitas e Despesas;

c) Extratos bancarios da conta referente a movimenta9fo dos recursos recebidos;

d) Notas fiscais de compras ou presta碑o de servi9OS, em nOme da Entidade,

devidamente atestadas pela pessoa competenteタCOm identifica9aO do ndmero de Temo de Colabora9あ,

observando a legisla鈎O Vigente sobre os impostos devidos e sobre as informae6es que as notas fiscais

devem conter;

e) Recibos, nO CaSO de trabalhador avulso sem vinculo empregaticio, COm

identifica9aO do servi9O PreStado, COntendo RG’CPF e ENSS, em nOme da entidade, COm iden捕ca9aO

do ndmero do Temo de Colaboracfo observando a legisla辞o vigente sobre os impostos que devem ser

recolhidos de competencia do empregado e do empregador;

D Relat6rio das atividades desenvoIvidas e da aplica9aO dos recursos financeiros
recebidos, bem como de declara確O quantitativa de atendimento nesse periodo, aSSinada pelo

representante da ENTIDADE;

II - Presta9aO de Contas Final’nOS mOldes das instru96es espec縦cas do Tribunal de

Contas do Estado, ate 30 dias ap6s o temino do prazo final do presente Temo’dos recursos repassados

durante o exercicio anterior, COnStituida dos seguintes elementos:

a) Oficio de Encaminhamento da Presta9あde Contas ao Senhor Prefeito

Municipal;

b) Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por fontes de

recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no obieto do ato concess6rio;

C) Relat6rio consolidado de dados quantitativos dos atendimentos mensais e de

informa95es relacionadas a a96es que demonstrem o atingimento das metas de qualidade definidas no

Plano de Trabalho;

d) Relat6rio nominal dos beneficiados;

e) C6pia dos demonstrativos cont糾)eis e financeiros da bene上

indica9aO dos valores repassados pelo 6rgfb concessor e a respectiva concilia9訊o bancaria,
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exercicio em que o numerario foi recebido, de acordo com as Nomas Brasileiras de Contabilidade

aplicaveis ao Terceiro Setor;
f) Manifesta確o expressa do Conselho Fiscal ou 6rgao correspondente do

beneficidrio sobre a exatidfo do montante comprovado, atestando que os recursos p的licos foram

movimentados em conta espec窺ca, aberta em instituic§o financeira oficial, indicada pelo 6rgao p的lico

COnCeSSOr;

g) Relat6rio de cumprimento do o助eto;

h) C6pia dos extratos da conta banc細a;

i) Comprovante de recolhimento dos recursos nfo aplicados, quando houver, na

conta bancaria indicada pelo MUNICipIO.

Sub Clausula: naO §e COnCedera novos repasses, nOS CaSOS em que:

I - A Entidade que estiver em alcance, Ou S祖que nむo tenha prestado contas da parcela

recebida no prazo estipulado no inciso I desta clausula;

II - A Entidade que nao tenha apresentado jus描cativa para os atos considerados

irregulares apontados atravさs de ofroios enviados pela Secretaria responsavel dentro do prazo estipulado

cLÅusuLA NONA - DO CONTROLE E DA FISCALIZACÅo DA EXECUCÅo DO TEREO

DE COLABORACÅo

O controle e a fiscaliza9aO da execu辞o do presente ajuste ficarao sob encargo do 6rgao

municipal responsivel pela execu9aO da Polftica de Assistencia Social, Conselho Municipal de

Assistencia Social e da Comissao de Avalia9脅O e Monitoramento.

CLÅ廿suLA DECIMA - DAS VEDACOES

S奮o vedadas as seguintes despesas com recursos do presente Termo de Colabora9aO:

1 - multas, juros ou corre95o monet細a em virtude de atraso de pagamentos, Ou POr

qualquer outro motivo;
II - equipamentos e materiais pemanentes; (Salvo exce96es, que deverfro con§tar nO

plano de trabalho pactuado’durante a vigencia do Temo de Colabora95o e que visem a96es de

melhorias no Iocal espec純co onde ser各ofeutado o servi9O S6cio assistencial;

III - etilicos ou quaisquer subst金ncias consideradas entoapecentes;

IV - qualquer despesa que nao se jus舶que em razao deste Temo de Colabora9着O;

V - Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB,

CREA, CRC, entre OutrOS;

VI - PagamentO de tarifas.

CLÅ廿suLA DECIMA PRIMEIRA - DA RESTITUICÅo

A ENTIDADE compromete-Se a reStituir, nO PraZO de 30 (trinca) dias, OS Valores

repassados pelo MUNICipIO, atし一alizados pelos (ndices de remunera碑O das cademeta§ de poupan9a’a

partir da data de seu recebimento, naS Seguintes hip6teses:
a) Inexecu9aO do o切eto deste Termo de Colabora9訊o;

b) N各o apresenta9aO do relat6rio de execu9肴O鯖sico-financeira;

c) Utiliza碑O dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida;

d) N為o apresentacao, nO PraZO eXigido, da presta9aO de contas parcial ou final・

cLÅusuLA D屯CIMA SEGUNDA - DA RESCISÅo E DA DEN寄NCIA

Este Temo de Colabora9aO POder各, a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos

a hip6tese/ de
participes, Serem denunciado mediante no舶ca確o pr6via de 10 (dez) dias, re…Salvada

rescisあpor descumprimento de suas Cl釦sulas ou por infracfb legal. Em qualquer

cada participe pelas obriga95es assumidas, atさa data do rompimento do acordo.

CaSO, reS
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cLÅ廿suLA DEcIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES

Este Temo de Colaboracao poder鉦er aditado, POr aCOrdo entre os pa血cipes’nOS CaSOS

de acrescimo ou redu9aO do ndmero de atendidos’bem como para prorroga9aO do prazo de vigencia ou

suplementa9aO de seu valor.

cLÅ廿suLA DEcIMA QUARTA - DA EFICÅcIA

A eficacia deste Termo de Colabora印fica condicionada a publica9aO do respectivo

extrato na imprensa oficial do Municipio.

CLÅusuLA DEcIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Lateado - RS para dirimir quaisquer quest6es

resultantes da execu辞O deste Temo de Colabora9aO.

E, POr estarem de acordo com as Clausulas e condi96es牽iustadas, firmam o presente

T。。mO de Colabora9あem 3 (tres) vias de igual teor, na PreSen9a qaS teStemu血as abaixo assinadas.

APAE - LA」

ENTIDADE


