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TERMO DE FOMENTO N" 11/2021 QUE ENTRE
sr cELEBRAM o MUNICÍpro un r¿.ivlnnÚ n
snRvrÇo DE oBRAS socIAIS DE r¡.vrnaÚ -

s.o.s.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE feN¿gRÚ, inscrito no

CNPJ n'46.373.44510001-18, com sede na Praça Carlos Gomes, no 40, Bairro Centro,

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Leonardo Teixeira Spiga Real,

brasileiro, solteiro, portador do RG no 41 .121.604-1 SSP/SP e inscrito no CPF no

214.509.978-64, com endereço a Rua Carlos Guimarães, no 86, Bairro Patrimônio, em

Tambaú/SP, em razão da delegação de cornpetência que lhe foi atribuída, doravante

designado MUNICÍPIO, e de outro lado, StrRVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE

TAMBAÚ - S.O.S, inscrita no CNPJ n" 44.727.82;410001-33, com sede na Rua Santo

Antônio n" 246 - Centro, nesta cidade de Tambau/SP, neste ato representada por seu

Presidente, o Senhor José Luiz Furtado, brasileiro, casado, portador do RG n'I9.072.343-

1 SSP/SP e inscrito no CPF n" 059.081.538-50 , oom endereço na Rua Serafin de Oliveira

Neves, no 447, Bairro Jardim São Lourenço, em TambaúlSP, doravante designado

ENTIDADE, celebram na melhor forma de direito, o TERMO DE FOMENTO N"

lll202l, conforme Chamamento Público no l5/2A.2.1 e em consonância com a Lei
Federal n" 13.019 de31 de julho de2014 e alterações, Decreto Municipal no 2.724, de 19

de outubro de2016 e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tom por objeto exeeução do Pr,ojeto "Novo Olhar para a

Longevidade" tendo como objetivo acolher usuários em atividades socioassistenciais de

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, promover atividades
intergeracionais, lúdicas, socioeducativas, arlísticas, culturais, esportivas, recreativas e de

lazer, visando à autonomia, a integraçáo social, convívio social, prevenção de situações de

isolamento social, bem-estar fisico e mental e melhor qualidade de vida, contribuindo
assim para um envelhecimento ativo e saudável.

Parágrafo Único: Fica reservado ao MUNICÍPIO, através da Coordenadoria de Assistência
Social, o direito de encaminhar pessoas que se enquadram no objeto deste termo de

fomento para atendimento na ENTIDADE, desde que respeite a capacidade máxima de

usuários.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPTO

I - Efetuar mensalmente à ENTIDADE o repasse financeiro para custeio do objeto deste

Termo de Fomento de acordo com o Cronogtama de Desembolso abaixo, por meio de

depósito bancário no Banco do Brasil - Agência: 2706-5 - Conta-Corrente n" 14.774-5,

utilizada pela ENTIDADE para execução do presente Termo de Fomento, mediante

apresentação dos comprovantes, referentes às despesas efetuadas;
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

Setembro Outubro NovembroR$ 4.236 39 R$ 4.236 39 R$ 4.236 39 R$ 4.23 9 R$ )74 96,3

Parágrafo Único: É obrigação da ENTIDADE manter e rnovimentar os recursos na contabancária específica d* pu"r"åriu r ç rrl

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçOES DA ENTIDADE
I - Executar o serviço socioassistencial a que se refere à crá"r;; primeira, conformePlano de Trabalho;

rl - Zelar pela manutenção de gualidade. 
,dos 

se.rviegs presr,ados, de acordo com asdiretrizes técnicas r 
"plru*i*uä' ¿"nu¿", p.r" 

^'iruNlciplo 
e aprovados pelacoordenadoria de Assisicncia- ilriul, 

"* 
'"nnîonãn"iu 

com a política nacional deAssistência social vige'te; v'¡ vv'ùuu'trçl

III - Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida perosserviços de assistência sociar, r.i-t àir.¡,niõ;; ;""q;iq, er natureza;
IV - Manter recursos hurnanos, materiaive õ;ä: socjar¡ adequados e compatíveiscom o atendimento dos sen'iços de assistcncia';ä;iö;s obriga a prestar, com vistas aodos objetivos deste Termo d.'F;;;;;
v - Aplicar integralmente nu ,uonT-:s financeiros repassados poro MuNrcÍplo na
äiï:: 

dos serviços objeto deste rennã i; Foää,iå,,ro*, 
"iãù"r""iãå na cráusura

vI - Apresentar mensalmen te até o 
.5" 

d]a útil do mês Relatório circunstanciado do
!il,:li*to oferecido, conrormr-ro1"iro t"-..i¿ã"pïiä coord"nadoria de Assistência

Jil;"t"îttar 
contas ao MUNICÍPIO, conforme cláusula décima do presente Termo de

vul - Manter a contabilidade e registros atualizados e em boa ordem, bem como reraçãonominal dos beneficiários das açõei 
"Àruu*uá"rilõ;;ão dos órgãos fiscalizadores, eainda' manter registros contábeis específicos relativos äos recebimentos de recursosoriundos do presente Termo A" fo*"rrtå;

IX - Assegurar ao MUNICÍPIO através do conselho de Assistência social as condiçõesnecessárias ao acompanflmento, supervisão, fir.uii;;ção e avaliação da execução e dosresultados dos serviços objeto deste ËoÀento;
X - Apresentat, na ocasião da prestação de contas, cópias: certidão de Débitos Relativos
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de Débitos Tributários Federais e da Divida Ativa da união - cND, certidão Negativa deDébitos Trabalhistas, certificado de Reguraridade do r,crs - cRF atuarizad,as;
XI - Atender a eventuais solicitações acerca de levantamentos de dados formulados pelacoordenadoria de Assistência sécial com vistas a contribuir com o planejamento doatendimento no âmbito municipal.

CLÁUSULA QUARTA _ DO PLANO DE TRABALHO

o Plano de Trabalho proposto pela ENTIDADE deverá atender o artigo 22 dalei Federalno 13.019, de 31 de julho de 2oi4 earterações subsequentes contendo:
I - Descriçã:.gurealidade que será objeto d,aparceria, devendo ser demonstrado onexo entre essa realidade e as atividades ou piojetos e ro.tas a serem atingidas;

.*.."1åo"rlescrição 
de metas a serem atingidas e de atividades ou l*.ro, a serem

II'A - Previsão de receitas e de despes.as a serem realizadas na execução dasatividades ou dos projeros abrangidos p;iu;;;;;;; - ""'
III - Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas aeles atreladas;

,n.rurlu 
- Definição dos parâmetros a serem utilizados pa.* aaferição do cumprimento das

Parágrafo Único -,fxcePcionalmente, admitir-se-á a ENTIDADE propor a reformulaçãodo Plano de Trabalho, sendo vedidat 
"a*u-ouoæ 

¿. 
"uj*". cabeú¡a coordenadoria deAssistência social, apreciar a solicitaçã; ;;ìf*räi-.""ï*.rpeito no prazomáximo de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUTNTA - DO GESTOR DA PARCERIA
Em curnprimento do disposto na arínea.,g,,* artigo 35 da Lei Federar n. 13.019, de 3l dejulho de 2ol4 e alterações subreqr,errte. , .fi,ca aäignuà; a servidora Nathália da silvaAndrade, coordenadora de Assistência social, Gestora da presente parceria.

CLÁUSULA SEXTA _ DA COMTSSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Em cumprimento do disposto na alínea"h" do artigo 35 da Lei Federal n. 13.01g, de 31 dejulho de 2014 e alterações subsequentel, 

_fica d.rË;;ã; comissão de Monitoramento eAvaliação, regulamentada pelo Decreto Municipal Á" 2.75,0, de 02de janeiro de 2017, quercalizará o monitoramento è avaliação da presente p;"*i;
CLÁUsULA SÉTIMA - DAS IRREGULARIDADES

Qualquer inegularidade concernente às cláusulas deste Termo de Fomento será oficiada àcoordenadoria de Assistência social, que deliberura qrãnto à implicação de suspensão edemais providências cabíveis

Parágrafo Único: os casos omissos serão solucionados de comum acordo entre ospartícipes.

U
Gåbinete cJo prefeito - praça Carlns Sðffies, 4t _ Cèntro
C{ ÿ : 137 t}^ût}rt I Tlrrnb*ú/Sf}
Telefr¡n*: {tg) jÕ73.99Ð1

Csordenadaria dr Captação de Rscursos
Convênios e Prostaçãei cl* tûntðs

"' 
* u" Y:!:, :!.:' :,,: :. 1:: : l": 1

b

^ù



Caordenadoria de
Convênics e p

pRËfË¡TUtqA fd

Captaçãn de fiecursos,
restaçäo de Contas
rJfi¡tctpAL rr r¿n¿nnú

cr,Áusur,A oITAVA _ DA vrcÊ¡vclt
Este Termo de Fomento terá a vigência até 3r de dezemb ro d,e 202r.
Patá'grafo Único: Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, devidamentejustificados, o presente Termo de Fomento poderá ìå, ,.u praTo.prorrogado, pelo período
ilï1ä,Í: 

até 05 (cinco) uno', m"¿iante tä.mo ãiirjr" e prévia autoizaçãodo prefeito

CLÁUSULA NONA - DO VALOR
o valor total do Termo Fomento é de R$.21.r8r,95 (vinte e um mil, cento e oitenta e umreais e noventa 

" 
.i::o centavos), ã" a"ordo 

"9;;r"g";rte rubrica orçamentária:unidade orçamentária: 0 I . 0g.ó0 --ðoord.naooriu ã"ïrsistência Sociarunidade Execurora: 0r.08.01 - Fundo ilõilä.**"ia SociarFuncional programáti ca: 0g.24¡4.g00_2.0i6 
--rw^ Ýv ¿ rùù¡

Elemento da Despesa: 3.3.50.43-02
Fonte de Recursoì. 02 _ Estadual 

--

Parágrafo Único: o repasse das parcelas refer.entes a este Termo de Fomento está previstopara ser eferuado até o,dia 30 (trfuÐ ¿, .uJ" *èi. 
v Ý wr

CLÁUSULA DÉCIMA _ DAS PREsTAçÕTs un CoNTAS
A ENTIDADE prestará contas ao MtTNICÍpIo, da seguinte forma:
A ENTIDADE apresenrará à coordenadyia de ;r";"-;; *""rrro, convênios ePrestação de contàs prestação d.-¿o-*u, d.a boa 

" 
,Lg,ilä"uglicação dos recursos recebidosaté e0 (noventa) dias apóslo t¿""i"u^g::ç:tÈ å*"n-;r,.d9 acordo"á. u, instruçõesda mesma coordenadoiiu , u* noäoiuas vigentes do Tribunal de contas do Estado:

I o prazo,disposto nocaputnão imped: qy" a administração pública promova amstauração de tomada de con'tas 
"rprriuf 

uni"*ä r*"ir da parceria, ante evidências deinegularidades na execução ¿o ãulãã".-¡s¡ 
s'Lvù uu ts{rntn(

II) manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração públicaobservará os prazos previstos rro 
"ufuq 

d;;rð;"ìäö'"rr.-arivamente, pela:
:ì aprovação da prestação de contas ;

3lrr":"¿:fåîda 
prestação de contas e ãeterminação de imediata instauração de romada de

Parágrafo 1o: Para fins de comprovaçãodos gastos, não serão aceitas despesas efetuadasem data anterior ou posterior a uigen.lä do Termo de Fomento.
Parágrafo 2': Afaltadeprestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula, oua sua não aprovação pela cooidenadoria d" cupt;ção'äl"n""urso, convênios e prestação

Parágrafo 3o: Fica estabelecida a responsabilidade exclusiva da ENTIDADEgerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz
pelo

respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
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CLÁUSULA ONZE _ DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃODA EXECUÇÃO
DO TERMO DE FOMENTO.

o controle e a fiscalização da execução do presente Termo de Foment o rtcarão sob encargo
da Coordenadoria Municipal de Assistência Social, órgão municipal responsável pela
execução da Política de Assistência Social.

Parágrafo 1o: Fica assegurado o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades
públicas repassadoras dos recursos, do controle intemo e do Tribunal de Contas
conespondentes aos 

^ 
processos, aos docwr:rentos, às informagões referentes aos

instrumentos de transferêneias regulamentados pela iei vigente, Urtn ro-å ààs locais de
execução do objeto.

CLÁUSULA DOZE _ DA RESTITUIÇÃO

Cccrdenadoria de Captaçäa de ttecursoso
tanvêniûs I Pnestaçäo de Csntas

'}RTFTITURA 
MUNICIPAL ü[ TAMßP,Ú

Parágrafo 4o: Fica estabelecida a responsabilidade exclusiva da ENTIDADE pelo
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao
funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, não se
catacterizando responsabilidade solidária ou subsidi ëria da administração pública pelos
respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceriu ou ,.rtrição à sua
execução.

Csardenadoria de Captação de Reeursøs
Convênios e prestaçâo dc Contas
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A ENTIDADE co_mpromete-se a restituir -îo prazo de 30 (trinta) dias os valores
repassados pelo MUNTCIPIO, atualizados pelos ínãices de remuneração das cadernetas depoupança, apafür da data de seu recebimento, nas seguintes hipéteses:

A inexecução do objeto deste Tenno de Fomento;
Não apresentação da prestação de contas no pr,azo exigido;
utilização dos recursos financeiros em finaliãade diveisa áa estabelecida.

CLÁUSULA TREzE, _ DA RasCIsÃo tr DA DENÚNCIA

o presente Termo de Fomento poderá ser rescindido por infração legal ou descumprimento
de suas Cláusulas e condições exesutórias, bern- eoffìo por dãnúncia precedida denotificação no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, poi desinteresse unilateral ou
consensual, respondendo^ cada partícipe, em qualquer hipótèse, pelas obrigações assumidas
até a data do efetivo desfazimento.

Patárytafo 1o: Quando da denúncia, rescisão ou extinção do Termo de Foment o, caberâ aENTIDADE apresentar ao MUNICÍpIO no prazo de 10 (dez) dias, documentação
comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data, bem como
devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive dos provånientes dás aplicações
financeiras.

Parágrafo 2 - E prerrogativa do MUNICÍPIO, assumir ou transferir a responsabilidade
pela execução do objeto colaborado, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato
relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

Parágrafo 3o - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo poderá ser
reduzido até a etapa que apresente funcionalidade. fù
CLÁUSULA QUAToRZE _DAS ALTERAÇoES L-,

a)
b)
c)
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Este Termo de Fomento poderá ser aditado, por acordo entre os partícipes, nos casos de
acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para prorogação do prazo de
vigência ou suplementação de seu valor.

CLÁUSULA QUINZE _ DA PUBLICAÇAO

A eficácia deste Termo de Fomento fica condicionada a publicação do respectivo extrato
no órgão de imprensa oficial do MUNICÍPIO, no ptazo ¿e OS (cinco) dias a cont ar d,a data
de sua assinatura.

CLÁUSULA DEZESSEIS _ DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Tambauparudirimir quaisquer questões resultantes da
execução deste Termo de Fomento.

E, por estarem de acordo com as Cftíusulas e condições ajustadas, firmam o presente
Termo de Fomento em 04 (quatro) vias de igual teor, nu p.r.änça das testemunhas abaixo
assinadas.

Tambaú, 26 de agosto de202L

LEONARDO TE SPXGA, REAL
Prefeito Muricipa{ da Entidade

Testemunhas

RG:27.473.162-9
Nathália da
RG: 40.399.872-4
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