
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

TERMO DE COLABORAÇÃO

I'ermo de Colabore\ção Técnica c linailceira

celebrado entre o l\'lUNICll'lO l)E

1)1ADEMA e a Associação de I'ais c Amigos

dos Excepcionais AI'AE Diadema, I'roccsso

Administrativo Interno n' 15.798/201 7.

Pelo presente Termo dc Colabontção. de um lado o NIUNICll'lO DE l)IAI)EN'IA. pessoa

.jurídica de direito público interno. com sede na I'iet'eitura Municipal. situttda a Rua Alinirailtc

13altoso. n' 1 1 1. Vila Santa Dirce. inscrito no Cadastro Nacional da I'cssoa .jurídica tlo

Ministério da Fazenda sob n' 46.523.247/0001-93. neste ato representado pela Sccrctália clc

Assistência Social c Cidadtulia. Sra. Carolinc Alvos Rocha. em razão cla delegação tlc

compctêncitt club Ihe lbi atribuída pelo Decreto n' 4.849. dc 3 1 dc .julho clc 1 .996. clara\ante

designado simplesmente IWIJNICll'lO. e de outro lado. a Associação dc I'ais c Amigos tios

Excepcionais AT'AE Diadema. associação sem fins cconõinicos. situada no h,lunícípio clc

Diadema. na A\.unida Dr. Ulisses Guimaraes. 316 .Jardim TiracJcntes Diadema/SP. inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoa .jurídica do Ministério da Fazenda sob ]l" 5 1.1 19.584.'0001-

50. neste ato ieprcscntado por seu presidente. Andlé Ailtuncs Garcia. [)lasi]cilo. casat]o.

advogado. portador da cédula dc identidade RG n' 27.210.430-9. inscrito ilo C:adaslio clc

Pessoas [;ísicas CPF. cjo Ministério da Fazcncla sob o n' 292.281.648-67. icsiclcntc c

domicíliaclo ã Rua Lauzaitc. 49 -- Apto 13 .lardiill Suíça São llcrnaido do ('ttnll)o,/SI)

dou\ante designada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SoCllCDAI)E CIVIL. tcm biltre

si. .justo e acordado. as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRll\'LEIRA 1)0 013JETO P
O prcscitte Termo dc Colatloração tem por obleto o alcildimcnto ao Ceillro [)ia dc RclRrêilcia

Ser\iço de Protcção Social Especial para pessoas com deficiências. suas lan

cuidadores rcsidcilLcs no município de DiadeiTla.
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Parági'afo Primeiro - A ORGANIZAÇÃO 1).4 SOCIEI)AI)I': CI'\'ll, atenderá 80 (oitenta)

usuarios

Parágrafo Segundo - todos.'as os,/as usuários deverão estar referenciadas de acordo com as

proteções: básica e/ou especial, ou seja: no Centro de Retêrência de Assistência Social

CRAS, Centro de Retêrência Especializado de Assistência Social -- CRUAS e'ou Centro POI'

Centro de Referência Especializado de Assistência Social para pessoas em situação de rua

CI.A tJStÍLA SEGtj NDA DA FUNDANIENT.4ÇAO LEG.41

O presente Termo tem sua fundamentação legal na Constituição da República, em especial os

artigos 203 e 204; Lei Orgânica da Assistência Soc]a] (Lei Federal n.' 8.742. de 07 de

dezembro de 1993) e suas alterações; Lel federal N' 13.019 de 31 de julho de 2014: Lel

Federal N' 13.204 de 14 de dezembro de 2015 e suas alteraçõesl pelo Decreto Federal N'

8.726 de 27 de abril de 2016: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069.'1990):

Norma Operacional Básica de Recursos }Jumanos do Sistema t-único de Assistência Social

NOB-RH./SUAS, aprovada peia Resolução do CNAS n' 269, de ]3 dc dezembro de 2006;

Norma Operacional Básica do Sistema União de Assistência Social NOB/SI.,rAS, aprovada

pela Resolução CNAS n' 33, de 12 de dezembro de 2012; Tipíflcação Nacional de Será'aços

Socloassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS n' 109, de 1 1 de novembro de 2009

Decreto Federal n' 6.308, de ]4 de dezembro de 2007 e demais disposições (municipais,

estaduais e federais) aplicáveis.

(:LÁIIStJL.4 TERCEIRA DOS RECtJRSOS FINANCEIROS

O MUNICÍPIO repassará ]nensalmente o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mll

reais), por meio do depósito bancário na conta corrente n' 003.000.23 1 4-4, agência 0248 do

Banco 1 04, utilizada exclusí-.,amante pela ORGANIZAÇÃO DA SO(:IED.4DI. (ll'\''ll para

execução do presente Tendo de Colaboração;

11 - 0 valor repassado será destinado integralmente ao custeio do atendimento de que trai;

este tenno de colaboração

»''
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111 - 0 rcpasse da primeira parcela será etêtuado até o cluinto dia útil ap(}s a publicação do

I'ermo dc Colaboraçlio. As demais parcelas serão nlensalmentc repassados ilo quíllto dita útil

de cada mês. desde club satisfeitas as condições previstas neste Termo e no I'largo clc 'leal)alho

aprovado.

IV - O repassa da terceira parcela fica condicionado a {tpreselltação da prestação de contas cla

primeira parcela. o da (quarta parcela liça condicionado à apresentação da scguncla c. assim

sucessivamente.

CLAtJSULA QUAI{TA 1)0 PLANO DIC TRABALI IO

O Plan(

conter:

1 - diagnóstico da realidade (luc será objeto Lias atividades da parccritt. dc-.encho scr

demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividadcs ou metas a serem atingidas;

11 - descrição ponllctlorizada de metas quantitativas c mensuráveis a sclcm atingidas c dc

atividades a serem executadas. devendo estar claro. flreciso e detalhado o club sc l)rctcildc

realizar ou obter. [lcm como quais serão os meios uti]izados para tanto;

111 - pritzo p:ua a execução das atividades c o cunlprimeilto dt\s metas:

IV - definição dos inclicadorcs. qualitativos e quantitati\'os. a serem utilizados para a alêiição

do cumpiimcnto (]as metas=

V - elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços piaticitclos ilo

mercado ou com outras parcerias da mesma natureza. devendo existir indicativos dl

mcnsuração desses custos. tais como: cotações. tabelas dc preços dc associações prolissioitais

publicações especializadas ou cluaisqucr outras tbntcs de intlormação dispoilívcis ao l)úl)ligo

VI - plano dc aplicação dos recursos a serem repassados pela adininislração pút)liga:

Vll - estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento clc cncítlgos l)icvidcnci:trios c

tnlbalhistas das pessoas envolvidas diretal-Rente na consecução do ot)loto. duiantc o pcríoclo dc

vigêllcia proposto:

Vlll - valores a serem repassados pelo MUNICÍPIO. mcdiailtc cronograma dc dcscinl)olho

compatí\cl com os gastos tias etapas vinculttdas às metas do croilogiama físico: l 'l
IX - modo e periodiciditde clãs prestações de contas. compatíveis com o pciíoclo dc icaliza(Xià

das cta})as \ inculadtts às metas e com o período dc x'agência da paiccria. irão sc adllliJMíllol

proposto pe10 OP() C C
[ ,. '] '..,. L .. ] ] la Ol{(l;ANIZACA(1) 1)A SOCIEI)AI)E CIVIL clcvcrã
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periodicidade superior a l (um) ano ou que dit]cu]te a vcrit]cação física do cumprimento clo

o bjeto .

CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇOES

Competirá ao l\'lUNICI I'10:
a) Proceder à publicação do presente termo de colaboração no jornal local:

b) Acompanhar. super''-'isioilar. avaliar. orientar e llscalizai periódica e sistemaLicaillentc

qualitativa e quantitativamente. bem como apoiar tecnicamcllte os serviços prcstaclos

l)ela ORGANIZAÇÃO l)A SOCIEDAI)E CIVIL« as ações sociais e aclminislrativas.

relata\as à execução deste termo dc colaborttção. zelando pelo cume)iimcnto dc todas

]s suas Cláusulas. em decorrência deste Tenho cle Colaboração;

c) Analisar e deliberar quanto à aprovação dos Relat(Irmos de Atendimentos apresentados

pela ORGANIZAÇÃO l)A SOCllCDADE CIVIL e proceder tt avaliações

sistemáticas das metas de atendimento. emitindo relatórios:

d) I'rapar alterações no l)largo de Trabalho quando houver necessidade l)ara inclllot

adequação dos objetivos a serem alcançados referentes a este instrumcllto:

e) Receber e analisar. por meio do Núcleo de Con''«ênios e Parcerias c Coinissào dc

Monitoramento c A't'filiação. prestação de contas c emitir parecer técnico. mediante a

iulálise c regularidade de toda a documentação exigida c atendimento às clisl)osiçõcs

legais vigentes:

1) Receber e analisar os relatórios mensais por meio dos instrumentais uilíllcados. da

execução do objeto da parceria. através do Setor de Vigilância Socioassistcncial. c

cnlitir parecer técnico conclusivo semestral c anual:

g) fiel)assar mcnsa]mcnte à ORGAN]ZAÇAO DA SOCll:l)AI)E CIVIL p:ua custeio

do obicto dc colar)oração o valor estipulado na Cláusula Dez:

la) Eletuat o rep:ésse dos recursos financeiros na turma estabelecida no Clonogranla dc

Desembolso. constante no Plano de Trabalho. mediante clcpósito cn] conta cotientc cm

banco ollcial exclusiva deste termo de colaboração. clcsdc club. haja sitio aprovada fl

prestação de contas da pcllúltima parcela repassadít;

i) Fiscalizar a utilização dos recursos. observando o Plano de I'rabttlho:

.i) Desenvolver. em parceria com a ORGANIZAÇÃO l)A SOCll:l)AI)I':
atividades voltadas à formação })ennanentc tios profissionais

&
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k) Dellnii prazo para que a ORGANIZAÇÃO DA SOCllCDAI)E CIVIL adore

})rovidêitcias necessárias })ara o exala cumprimento das obrigações dccoirciltes clestc

I'ermo dc Colaboração. sempre que verific&tda alguma impiopriedacle. scm prejuízo da

retenção dtts parcelas elos recursos llnancelros. atc o sancanlcnto desta:

1) Disponibilizar a ORGANIZAÇÃO l)A SOCIEDADE CIVIL-, por meio cletrõnico.

os modelos de instlumcntais unificados da Vigilância Socio:tssistenci:.ll para registros

de inlbrmações;

m) Ofbrcccr cooperação técnica à ORGANIZAÇÃO l)A SOCIEI)ADl{ CIVIL.
disponibilizando data c horário. bcm como inf'omlações neccssáritts l)aia a
clualiflcação do serviço e cumprimento das metas. con]ormc o P]ano de ]'iabalho.

Competiria à ORGANIZAÇÃO l)A SOCIEDAI)E CIVIL:
a) Executar o serviço socioassistencial a club se refere à C'ltlusula l)limcira. coillbnnc

Plano dc Traball10;

b) lixecutal o ser'teço de acordo com a gestão do SUAS no Município coillbn c sutts

diretrizes e eixos estruturantes:

c) Encaminhar os relatórios mensais. por meio dos instrumentais unillcados. la execução

do objcto da parceria até o 5' dia útil de c:tda mês. ao actor clc Vigilailcia

Socioassistencial da Secretaria dc Assistência Social c Cidadania - SASC

d) Zelar pela manutenção da qualidade dos serviços prestados. dc acordo cona as

diretrizes técnicas e opclacionais definidas pelo NIUNI('lPIO e al)lo\idos pelo

Conselho Municipal dc Assistência Social. em consonância com a l)olítica Nacional

dc Assistência Social 'ç'agente:

e) Proporcionar amplas e iguais condições de acesso ã população

serviços socioassistcnciais. sem discriminação dc qualclucr nt\dureza:

1) Mantc] quadro clc pessoal. maLerit\is e equipamentos aclccluados e coinpatívcis com as

especificações tios serviços socioassistcnciais quc a obriga a prestar. canil)nllc

descrito no Planto dc Trabalho. de forma a dar plena condição dc realização do ol)isto

do terno dc colaboração:

g) Aplicar integralmente os recursos llnancciros repassados pelo MIJNI(.'ll'lO iR
prestação dos serviços objcto deste Termo de Colaboração. coill\)rmc cstatlclecido nài

(. láusula Primeira;

al)ungida l)elos) I't } 1(

»':
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1) Apreselltar. mensalmente. ao MUNICÍPIO. até o 5' cita útil do mês subseclucnte. a

prestaçiio de contas dos recursos recebidos. por meio de relat(1)rio das atividadcs

desenvolvidas. relação nominal de todos os atendidos c. toda documentação

pertinente. confbime Cláusula Décima Terceira do presente Tenho dc Colaboração.

compro'''ando que os recursos financeiros recebidos foram aplicados nas tições

previstas no Plano de Trai)alho. confbime roteiro tbrnecido pela Secretaria dc

Assistência Social c ('idadania;

i) Manter a contabilidade c registros regulares. devidamente tttualizados c ein l)oa ordem.

bcm como relLtçào nominal dos bcitellciários das tições desta parceria à disposição dos

agentes públicos. e ainda. manter registros contábeis espccíllcos relativos aos

recebimentos de recursos oriundos do prescilte Termo dc (-elaboração;

.i) Assegurar ao MUNICÍPIO por meio do Sctor de Vigilância Sociotissistcncial da
Secretaria de Assistência Social e Cidadania - SASC' as condições ilcccssárias ao

acompanlltunento. super''-irão e avaliação da execução e dos resultados Lias ser\idos

objcto deste Temi)lo dc Colaboração;

k) Assegurar ao MUNICÍPIO por meio do Conselho Municipal dc Assistência Social as

condições necessárias à liscalização da execução e dos resultados dos scrxiços ob.loto

deste Tenho cle Colam)oração;

1) 1;orilccer as iníbrmações necessárias parti o acompanhai lento. moilitoramcilto.

controle c tlscalização da execução do termo dc colaboração aos 'lécnicos

credenciados pelo MUNICÍPIO. e Comissão de Monitoramcllto c Avaliação para

atenda a eventuais solicitações aceita de levantamentos de duelos Jbrmulados l)cla

Secretaria de Assistência Social e Cidadailitt com -.,estas a contrilluir com o

plancjamcnto do atendimento no âmbito municipal;

m) Retbiltlular. em carátel excepcional. o Plano de Irai)alho. solncttte :tl)(is ailálisc c

inanit'estação da Coillissão de Monitoiamcnto c A\aliaçào e Núcleo cle Convénios c

Parcerias da Secretaria de Assistência Social e Cidaclttnia c. alitorização cxl)tcssa clo

titular da Pasta. sendo vedada a mudança de olHcLo. O prazo máxiillo parti

nlanitêstttção da Secretaria de Assistência Social e Cidadania será dc trinta dias a
contar da data do recebimento cla solicitação: n

n) Apresentar a seguinte documciltação. em cumprilncnto ao disposto ilo artigo iljJ
Cláusula A. incisos l e ll do Decreto n' f).496 dc 1 2 dc março cle 201 0: .....3

@

X
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1 - No ato da assinatura da parceria. lista comi nome c número da Cítrtciia dc

Identidade c Pre\idência Social dc cada uin dos trai):ilhadores l)or elc

recrutados para exccutttr o cona.ênio. mediante prévio registro com base na

legislação trabalhista. beill como. declaração llnnacla por seu rcpresciltitnte

legal. sob as penas da lci. de que nenllum outro empregado seu. além daqueles

disciiminaclos na rclbrida relação. trabalharão na execução da parcciia. exacto

se a substituição ou a inclusão dc um deles tbr previamente comunicada à

Administração. obter''.'ando-se a mesma exigência clc iclcnlillcação com nome

c número da Carteira de Identidade e da Carteira de Tratlalllo c Previdência

Social do cnlptcgado substituto ou incluso:

2 - Declaração dc idêntico teor. sob as penas da lci. como condição para o

pagttmcnto de cada parcela mensal do valor a se] repassado. cxccLo (luallclo

ctêtivamcnte algum dos empregados tenha sido substituído ou llouvcr a

inclusão de novo empregado. hipóteses nas tluais o p:ucciro dc\crá idcntillcá-

lo na tbrnla prevista no inciso anterior:

AI)rir c manter conta corrente específica e exclusiva junto a um l)cinco ollcial. para

icccbimcnto c movimentação dos recursos destinados à execução do ol).loto deste

tenho clc colam)oração:

Adorar proa'idências cluanto ao regular atendimento dos bencllciários do l)rcscntc

termo dc colaboração. de íl)ima a atender plcnanlcnte o scu ob.acto. conloiinc

cstabcleciclo no Plano de Trabalho;

Comprovar através de prestações de contas de acordo com o rcccbimcilto das paicclas

tlo recurso. aplicação dos recursos financeiros de conlornlidadc com o ot)isto do tciino

dc colaboração:

Responsabilizar-se pela carreta aplicação dos recursos quc ttão podcião sci destinados

a quaisquer outros rins quc irão estejam estabelecidos na (,láusula Primeira deste

termo dc colaboração e no Plano de Trabalho. sob pena dc rescisão deste instiumcnto

c responsabilidade dos seus dirigentes:

responsabilizar-sc pelos encargos cJe natureza fiscal. trabalhista c prc\.idcncií\ri(#l

danos causados a terceiros e pagamentos de pessoal e dc seguros cill gcrttl. cxiillinclo (1)
MUNICll'lO de quaisclucr ónus de reivindicações. perante terceiros. cln .juízo ou [tntK.

dele:

0)

P)

(1 )

r)

&
s)

b
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t) Rcsponsabilizai-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos com relação à

execução dos serviços;

u) Os recursos recebidos em recorrência da parceria serão depositados c geridos cm

conta bancária específica. cm instituição tlnanceiia públictt indiciada l)cla

ttdministração pública. e. enquanto não empregados na sua llnaliclade. sótão

obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança. se a previsão de seu uso lbr

igual ou superior t\ 01 (um) mês. ou enl tunclo cle aplicação tlilanccira dc curto prazo

ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública. cluando o prazo

previsto pala sua utilização for igual ou inlcrior a 01 (uln) illês:

v) M:ulter a llcha incli-.'igual de matrícula dos atendidos:

w) Manter pelo prazo dc 05 (cinco) anos. registro das })rotas dc afllicação tios rccuisos

assim como notas llscais e demais demonstrativos das dcsl)asas. os duais

permanccetão à disposição dos órgãos públicos competentes para eventual

apresentação. quando solicitada. de acordo com a conveniência da administração:

x) Colocar c manter placa cedida pelo nluiticípio. cm local \isíx'el c frontal cla

organização nos serviços em que é permitida a divulgação destes:

y) fazer constar em todas as suas publicações. materiais proillocionais e clc tlivulliação dc

suas atividades c c-.'entos. informações sobre o teimo de co]aboração cc]cbnl(]o caiu a
Scctctaria de Assistência Social e Cidadania. observando os pieccitos coilstitucioilais

dispostos no l$i'. do art. 37. da Constituição Fedcial:

z) Comunicam à Secretaria dc Assistência Social e Cidadania. toda c qualclucr alteração

oconida em seus estatutos. mudanças de diretoria ou clualqucr sul)stituição dc seus

tnelllbros;

aa) Zelar pelo imó\.el e mobiliário municipal. quando ft)r o caso. os duais clcvcrão scr

mantidos cm aclccluadas condições dc uso c pcrtbito luncionamcnto.

rcspons:tbilizando-se pela necessária manutenção. reparos c reposição cicstcs. arfando.

inclusive. com o pagamento tias contas rel'Crentes às concessionárias de sei-«içou

públicos:

bb)Participar dos processos de formação. viabilizados pela secrctaiia clc /\ssistênRia

Social c Cidadania por meio ieprcsentantes da equipe técnica c dcnlais ptotlssion:\\i

envolvidos diretalnenLe nas ati'ç'idades otêrtadas:

cc) I'arlicipar das coopcrações técnicas olbrtadas pela Secretaria clc ,\ssistência Social c

Cidadania -- SAS(' con t\)rme o Anexo VI

#
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Parágrafo I'rimciro - Em atendimento ao artigo 2' da Lei Fcclcral n' 12.527/201 1. Lci clc

Acesso à litlomlação. a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDAI)E CIVIL cle\críl divulgar em

seu sítio eletrõnico o recurso recebido c a dcstinação a cle atribuída. scin prejuízo clc outras

íbnnas de divulgação.

CLAUSUI.A SEXTA 1)0 GESTol{ DA I'AliCEltIA

Fica designado (a) o (a) servidor (a) .rosé Luiz Rizzo. Assistente cle Secretario. junto a

Secretaria de Assistência Social e Cidadania. noincado (a) pel:t Portaria GI' n' 384 dc 1 5 clc

tcveieiro dc 201 7. Gestor da presente parceria.

CLÁUSULA Sl::TIME
FINANCElltA

DA RESPONSABILIDAI) ll ADMINISTRA'l'l VA

E de rcs})onsabilicladc exclusiva da ORGANIZAÇÃO l)A SOCllCI)AI)E CIVIL o

gcrenciamento administrativo e financeiro dos recursos rccel)idos. inclusive no club diz

]cspcito its despesas de custeio. de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILll)ADE DoS

TRABALlllSTAS, I'RICVIDENCIARIOS, FISCAIS E COl\'l ltRCIAIS.

ICNCAl{(;oS

E dc responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO l)A SOCIEI)ADlt CIVIL o

l)agamento tios encargos trabalhistas. plevidenciários. llscais e comerciais rclati\,os ao

luncionaincilto da instituição e ao aclimplemcilto do termo dc colaboração. não sc

ciuacteiizando rcspoilsabilidadc solidária ou subsidiária da administração l)ública l)elos

respectivos pagamentos. qualcluer operação do objeto cJa parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA NONA l)A COMISSÃO DE NIONIToliAN{ENTO 1; AVALIAÇÃO

liça designadit a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria dc Assistêllcia Social

c Cidadania. ilomcada pelo Edital n' 07/2017/SASC. para realizar o monitoramcllto\c

avaliação da presente parceria.

//
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CLAUSUI,A l)ECIMA l)A VIGENCIA

1 0 presente Termo de Colaboração terá a vigência dc 01/01/2018 a 31/'12/2018. l)odelldo

ser prorrogada de acordo com interesse público. após manilêstação por csclito clo titular cla

Secretaria de Assistência Social e Cidadania. posterior t\o parecer do actor dc Vigilância

Socioassistencial. Núcleo de Convénios e Parcerias cla SASC c anuência do Consclllo

Municipal Assistência Social CMAS.
11 - Em caso cle pronogação. será indicado nos termos aditivos. os créditos c empenhos l)ara

sua cobertura. dc cada parcela da despesa a se] tianslbrida cm exclcício futuro. cm

consonância com a aludi legislação.

CILAUSI.ILA DEFINIA PRIMEIRA DA l)OTAçÃO OliçAN'IENTÁliIA

As despesas decorrentes clestc termo de colaboração corlcrão à conta dc dotações consignttclas

ao Projcto/Atividadc Código 012/2142 Elemento de Despesa 335043 1;ante de Recurso

15100000. 25000166 e 55003166 do orçamento da Sccietaria de .\ssistêilciti Social c
Cidadania.

CLAUSI.ÍLA l)ICCI IRIA SEGUNI)A DO VALOl{

O valor total estimado da presente Ternao de Colaboração é dc R$ 576.000.00 (quinhentos c

setenta c seis mil reais). oneraildo a rubrica orçamenlária do Fundo Municipal clc Assistênciít

Social - AMAS. empenhos Municipal. Estadual e Federal.

CLÁUSLÍLA DÉCINIA Tl:liCElliA DA I'RESTAÇÃO DI( CONTAS

A OliGANIZAÇAO l)A SOCIEDADE CIVIL apresentará ao Núcleo tlc C'oilvênios c

Parcerias. constante no Teimo de (,elaboração: a prestação de coittas parcial c anual. clc

acordo com as instruções da Secretaria de Assistência Social c Cid:tdania c ilormaLivas

vigentes do Tribunal de Contas do Estado:

1) Prestação de contas mensal - até o dia lO (dez) do mês subsequente {io impasse. dcvcnl

conter a documentação comprobatólia ('ç'ia original c uma cópia) da aplicação tios lcli1!!=

[)i(]os mcnsa]mcilte. collt\)rale descrito no Plano clc Trabalho. enuillcitlclos al)Hino:i'cce

&
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

a) Ofício dc Encaminhamento em nome clo Secretário dc Assistência Social c Cidadania

b) Balancete Contábil. conta)rmc legislação vigente:

c) Originais da I'olha de pagamento:

d) Ccrtillcado de Regularidttdc do Fundo dc Garantia clo Tempo dc Scr''.'iço C'Rl:

Certidão Negativa dc Débitos Relativos às Contribuições Prcvidenci:irias e às dc

I'crccilos. Certidão Negativa de Déllitos da Dívida Atava da União. Certidão Ncgatixa

dc Débitos Trabalhistas c Certidão Negativa dc Tributos Municipttis:

c) Documentos fiscais. originais c cópias. na fl)nna da legislação regulamentar. emitidos

cm nome da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDAI)E CIVIL. idcntillcando o TERÁ/IO

DE COt,A[30RAÇAO e número do ]'rocesso ]nterno (cttrimbo dc atcsto c carin]bo (]c

identitlc:\ção do termo dc colaboração);

1) Follla mcilsal de l\equêilcia ollcial dos atcildidos;

g) Ttelatório circunstanciado das atividades desen''-'olviclits:

h) Relação de pagamelltos etetuados:

i) I'lanílha de conciliação l)arcaria - pendência:

.i) I'lanilha de concilit\ção bancária - sintética;

k) I'lanilha dc programado x realizado

1) Demonstrativo dc rendimento dc aplicação financeira;

m) Bítlanccte de ReceitLt c [)esposas;

n) (-(5pia legível dos extratos bancários da conta cotrentc c conciliação:

o) Cópia lcgí'' el dos cxtratos bancários das aplicações llnancciras c dci)lonstrativo clc

rendinlcntos;

p) Cópia legível dos checlues nominativos c/ou trailsJeiência clctrónictl ou outra

modalidade clc saque autorizada pelo Banco Central do Brasil cn] club lltluc

idcnti llcacla sua dcstinação c. ilo cítso de pagaineilto. o credor:

q) Em casos específicos e exigidos pela Lei Federal 8666/93. bcill como l)or

determinação do Tribunal dc Contas a ORGANIZAÇÃO DA SOCllCI)AI)l: CIVIL,
de\,erá apresentar as Certidões negativas de tributos do INSS. I'(iTS. Receita Estadual

c Receita Federal da empresa club realizar o fhtununento da colHI)ra ou sciviço: #
11) Plcstação de contas anua] - deverá ser apresentada até 28 (]e f'cvcrciro do cxercíc\o

sul)sccluentc. obser\ando as disposições ''.'agentes do Tribunal de Contas do Est:tolo dc Sãl

Pílula (pieslação de contas do recurso total reccl)ido no exercício. incluindo rcnLat)ili(Jããc).\

11
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

llventuais saldos não utilizados dc\Grão ser destituídos aos cot\es municipais até 31 dc

clezeinbro do exercício a (lue sc relcre o repassa.

111) Das prestações de contas serão afeitos custos indiretos necessários à execução do objcto

da parceria. coilfomle estabelecido cm Plano de Trabalho e Cronograitla clc Descmbolso.

Parágrafo I'rimciro - Para fins de comprovação dos gastos. não serão aceitas despesas

eletuadas cm data anterior ou posterior à vigência do termo de colaboração.

I'arágrafo Segundo - Nas prestações de contas, é vedado a:

]) Utilização tios ieculsos cm flnalidaclc diversa à estabclccicla neste tcnt o dc

colaboração. ainda que cm carátci de emergência;

b) Realização dc despesas cm dcsconlormidade com o Pl:\no dc 'lrab:tÍlIa/Planto clc

Aplicação. parte integrante deste instrumento:

c) Realização clc despesas com taxas bancárias. multas. .luras dc coacção monetária.

inclusive retetcnte a pagamentos de recolhimentos lona dc prazos cm conta especifica

do objeto clc parceria e alheios ao objeto de parceria:

c]) Realização dc despesas de capital;

c) Pagamentos antecipados e/ou posteriores

expressamente autorizados pelo MUNICll'10:
1) 1'aganlcntos dc despesas seno a colnpr(

translêrência bancária;

U) Rcttlização de despe

sal\oclcspcsagelado r clafato10 (1(

dc cllcclucnlccl i :lnt c 0LI(col) líi)''-'açao l ((

de gerência ou similarsas a título de taxa dc administração11(L

Par:ígrat'o Terceiro - Apresciltaclas as prestações de contas. parcial c anual. :t (.'omissão clc

N,{onitolamento e Avaliação emitirá parecer:

a) técnico. quanto à execução tísica e atingimcilto dos objctivos clo 'l'Cimo clc

Colar)oração.

b) financeiro.

Colttl)oração

qutDito à cora'eta e regular aplicação dos lccursos do lcrmo clc

I'arágrafo Quarto - A Ihlta de picstação de contas nas condições estabelecidas\l\sta

Cláusula. ou a sua não api'ovação pela Comissão de fvloHitorumcnto c Avaliação. iml)ol.!!!bi!\la

suspensão das libcrações sul)sequentes até a correção (]as incgulaiidadcs ocorriclíü

/ R-.../
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Par:lgrafo Quinto As despesas mensais pagas indevidas aellte c/ou glosas clêtuaclas ilo

período da execução do Dueto. de't'farão ser restituídos e/ou rcprogtainados. canil)nnc

observância do Gestor do Serviço. Núcleo de Convénios e I'arcarias e Sctor de Vigilância

Socioassistcncial. Ressalvadas despesas clo mês de dezeml)ro do exercício quc clcx.grão ser

de't'olvidas aos col\es púl)lidos até 3 1 dc dezemt)ro dc cada tino.

I'ar:ígrafo Sexto - l:ica estabelecida a responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDAI)IC CIVIL pelo gerenciamento administrativo e llnancciro tios recursos

recebidos:

Par:ígrato Sétimo Fica cstabclccicla a responsabilidade exclusiva cla ORGANIZAÇÃO
l)A SOCIEDADE CIVIL pelo pagamento dos encargos traballlistas. prcviclcnciários. llscais

c comerciais rclati\os ao tuncionainento da instituição e ao adimplcmento do termo dc

colaboração. não se caracterizando rcsponsal)ilidade solidária ou subsidiária da adn inistração

pública pelos respectivos pagamentos. qualquer operação do ol)jcto dtt parcciiít ou restrição ii

sua execução.

CLÁLTSULA i)ÉCIMA QUAKTA l)A RESTI'l'UIÇAO DE RECLrliSOS

Os valores repassados a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDAI)E CIVIL até 3 1 dc dc,/.cinbro dc

cada ano e não utilizados. deverão scr restituídos aos cot\es pút]licos ci]] conta cspccillca a sci

inclicacla pelo Gestor do Scr''.iço. Núcleo dc Convêitios e I'arcarias c Selar clc Vigilância

Socioassistencial. O saldo deverá ser restituído até o último dia útil clc cada alia. 0

comprovLtille dc devolução dc''.'erá ser apresentado na prestação dc contas do l lês quc sc

iclc le .

A ORGANIZAÇÃO l)A SOCIEDAI)ll: CIVIL compromete-sc a restituir no prazo dc 30

(trinta) dias os -.,alorcs repassados pelo MUNICll'lO. aLualizticlos pelos íncliccs clc

remuneração das cadernetas de poupança. a partir d:t data de scu recet)imenso. nas seguintes

llip61cses:

1) A incxecução do oljcto desta parceria: l

11) Não al)iescntação do relatório de execução tísico-tlnallccirii e prestação de contas no ill,!!p

exigido:

r

»
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

111) Utilização dos recursos financeiros cin finalidade divcisa da estitbelecicla

CLÁUSULA I)ACIMA QUINTA DO CONTI{oLE DE EXECUÇÃO
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TEliMO DE COLABORAÇÃO

O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo da Secrctalia

dc Assistência Social c Cidadania. órgão municipal iespoilsá'ç'cl pela execução I'olítica clc

Assistência Social c do Conselho Municipal cle Assistência Social.

Par:lgrafo l)rimein) - Fica assegurado o livre acesso dos servidores dos (órgãos ou das

entidades públicas repassadoras dos recursos. do controle illtenlo e do Iribunal dc Contas

correspondentes aos processos. aos documclltos. às inl\)imaçõcs rclcrentcs aos instrumentos

de translbiêllcias regulamentados pela lei 'ç'agente. bcm como aos locais dc execução clo

objeto.

Parágrafo Segundo - Fica estabelecida a ol)ligação dt\ OR(;ANIZAÇAo 1)A

SOCIEI)AI)E CIVIL cle inserir cláusula. no contrato club celebrar com it)ntccccloi dc [aclls

ou scr'ç'aços com a llnalidade de executar o objcto cla parceira. club pcnllita o livre acesso dos

servidores ou cnlpregaclos dos órgãos ou dt\s enticJades públicas repasstl(taras tios recursos

púl)lidos. bcm como dos órgãos cle controle. aos documentos e rcgistlos contábcis (]a empresa

contratada. nos termos desta Lei. salvo tluando o contrato obedecer às Rondas unir)rmcs pala

todo e qualquer contnttantc

CLÁUSULA l)ÉCINIA MEXI'A DAS PENALIDAI)ICS

Vcritlcttdo o não cumprimento dos compromissos expressos nas (l:láusulas ailtciiorcs. o

NIUNICIPIO. l)or meio da Secretaria de Assistência Social e Ciclatlanía notificará a

ORGANIZAÇÃO l)A SOCIEI)AI)E CIVIL para. ilo prazo dc 30 (trinta) dias aprcscittar a

regularização sob pena dc suspensão do repassa financeiro a partir do mês sul)scclucntc. .Z#r

Pariígntfo I'cimeiro A ORGANIZAÇÃO l)A SOCllCDAI)E CIVIL. acvc:ib. scr

cicnLI [lcada. por intem]édio de Notificação de Ocorra)leias emitida pela flr(11)iia SecictariíB

14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

Par:ígrafo Segundo Não iegularizaclo- porém .justillcado a oc

critério dc parecem emitido pela Comissão cje Monitoramento e A

I'ariigrafo Terceiro O MUNICÍPIO encaminhará ao Ministé

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEI)ADE CIVIL quc aplicar o

previsto neste termo de colaboração e a Procuradoria Geral d

judicial. visando o icssarcimcnLo aos cofres públicos dos recuos(

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTINIA DO LIVliE ACESSO

oliGANIZAÇÃO l)A SOCIEDAI)E Cl\'11.

E assegurado o livre acesso do Tribunal de Contas. do Gestor

Selar de Vigilância Socioassisteilcial. do Núcleo dc Con\,êni

Monitoritmento c Avaliação e da Controladoria Interna do M

pioccssos. aos documentos. às inlbinlações tctercntcs aos li
regulamentados por esta Lei. bem como aos locais de execuç

colaboração;

CLAUSI.rLA l)ÉCINIA OITAVA l)A AVOCAÇAO DA GI

Vcrillcada inegularidaclc na prestação de contas. sem o

al)tentadas. quc cnseje a aplicação das penalidades. a Secrct

Cidadtulia. a coiltiiluidade do ittendimento aos usuários poder



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

I'arágrafo Terceiro Quando da gestão poi tcrcelios. será abcl

das denúncias. podendo a ORGANIZAÇÃO l)A SOCll:DAI)
elos recursos. quando se fizer concluso c thvorál,el a referi(ta sin(

CLÁUSULA l)ÉCI NIA NONA l)A ltESCISAO E DA DEN

O presente Termo de Colaboração poderá ser rcscindi

descumprimcnto cle suas Cláusulas e condições executória:

precedida clc llotiücação no prazo i)mínimo de 60 (sessenta) dias.

conscltsual. respondendo cada participe. em qualquer hip(1)tese. l]

a data do elêtivo deslbzinlento.

I'arágrafo Primeiro - Quando da denúncia. rescisão ou extiilç;

caberá a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL aprcscit

de 1 0 (dcz) dias. docunlcntação conlprobatória do cuiTlprimcnto

aquela data. bem como de'' olução dos saldos financeiros l

provenientes das aplicações financeiras.

Parágrafo Segundo - E prenogatix.a do MUNICÍPIO
responsabilidade pela execução do objelo de parceria. no caso d

dc hto relevante. de Díodo a evitar sua descontinuiditde=

Parílgralb Terceiro - Na ocorrência de cancelamento de restos



ANEXO RP-13 - REPASSES AO TERCEll
CADASTRO DO RESPONSAVE

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOME

ORGAO/ENTIDADE PUBLICO(A): Prefeitura do Município de
Assistência Social e Cidadania

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Associação
Excepcionais de Diadema - APAE
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N'(DE ORIGEM): 1 5.798/2

OBJETO: Serviço de Proteção Especial - Centro Dia de Referência

Nome Caroline Alves Roca

Cargo Secretária

CPF 31 2 .71 2 . 348-58

Endereço(*) Rua Almirante Barr(

Telefone (1 1 ) 941 62-7038

e-mail rocha . ca roline(@ uol.c

(*) Não deve ser o endereço do Orgão e/ou Po
endereço onde poderá ser encontrado(a), caso
exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de
TCESP

Nome André Antunes Garcii



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEI liA l)A TITULAlil DAI

Na conclusão ou extinção dt\ })alegria. os bens e direitos remane

termo cle colaboração de'çcrão sei restituídos ao órgão cone(

houverem sido atJquiridos. produzidos ou transtbrmados com rcc

CLÁUSULA VI(;ESIMA SEGUNDA DA CONTINUIDAI

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania se responsabiliza

l responsabilidade pela execução do objeto. no caso cle paralisa

rclcx,ante. dc modo a evitar sua descontinuidade: garantind

atendinlcnto aos atendidos designando terceiro (ser''.'odor) para o

dos ]ccursos do termo de colaboração. até :} etctiva rcgularizaçã(

SOCll= 1)AI)E CIVI L.

CLÁUSUt.A VIGÉSI NIA TEliCElliA nA A l TRIZ ATAM)

O plescnte temia de colaboração poderá tcr suas Cláusulas altar

partes. através dc Termo Aditivo. nos casos de acréscimos d

como pala piolrogação do })rezo cle vigência ou suplcmentaçã



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DI

E. estando ãs partes clc pleno acordo com os termos do prc

assinam ein 03 (três) vias clc igual teor e lblma. na presença tias

Diadema. 28 de dezembro dc 20 1 7

:(12W, t't,C«-Z..,, &l..,C#"t-.z
PROF'EI'l'URA DO MUNICÍPIO DE DIA

Caroline Alvos Rocha

Secr(;lá4:ka dc Assistência Social c Cid:l

#

k Pais ejAmigos ài)s..b.cepcionais
A n (]J:ii...4nttiííê;G ãrc i a

Presidente

\

As:

FESTlCNI tJNlIAS
«. .. ..J. . n
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

l)aragralo Segundo - Não rcgularízaclo. porcnl .lustilicaclo a ocorrência. a suspensão :ligara tl

critério de parecer cinitido pela Coiníssão dc Monitoraillcnto c Avaliação

Parágrafo Terceiro -- O l\lLÍNICll'lO encaminhará ao Nlinistério Público denúncia contra a

ORGANIZAÇ/\O DA SO(:IEDAI)IC CIVIL quc a})ligar o recurso cm llns dí\casos do

l)revisto neste termo de colaboração e a Procuradoria Geral do Município para a cobrança

judicial. visando o ressarcimento aos cofres públicos dos recursos gastos irrcgulaimcntc.

CLÁUSULA l)iiCiN'iA Sf:TINTA - DO LIVltlC ACESSO AS Drl'lCNI)ÊX(:IAS l)A
ol{(;AN IZAÇÃO l)A SOCI EDAI)E CIVIL.

E assegurado o livre acesso do Tribunal de Contas. clo (icstor. da Cotnissão dc Sclcção. do

Sctor de Vigilância Socioassistencial, do Núcleo clc Convénios c I'arcarias, Cotltissão dc

Moilitoiamcnto e Avaliação c da Controladoria Intcrila do Município. concsponclcntcs aos

processos, aos documentos, às inll)rmaçõcs rclêrentcs aos instrunlciitos clc translürências

rcgulanlcntados por esta Lei, bcm como aos locais dc execução do objcto clcstc tcri 10 tlc

coral)oração;

CLAtíSULA i)ilCli\'iA OITAVA l)A AVOCAÇAO D/\ (;EST.ÃO l?IN.4N('l':IR,\

Verificada irregularidade na prestação dc contas. sem o atendimento das cliligêilcias

apontadas, club cnscje a aplicação das penalidades. a Scctctaria dc Assistência Social c
Cidadania. ít continuidade clo atendimento aos ust-vários poLIcia designar tciceiio (scrviclor)

l)ara o exercício da gestão fiilitnccira dos iccursos do tcrnlo clc colaboração. até a clLtiv

rcgulalizaçào llclaoRGANIZAÇAO l)A So('lEI)r\l)[(']V] ]

l)arágraro Prinlciro - A designação de gestor ílilancciio será preccdicla de notificação

ldministratixa da OliGANIZAÇÃO l)A SOCIEI)AI)E CIVIL« para (lue apresente suas

.justilicativ'as 110 piano dc 05 (cinco) dias úteis.

I'arágrato Segundo -- A não aceitação das .justiíícativas pela C'otnissão dc Moilitortilncilto c

Avaliação do termo de colar)citação c da Secrctalia dc Assistência Social c Ciclacli.teia. será

]cciditlu cm lclat(\iio ciicunstailciado e conclusivo. do tluül sela n o1{(;4NIZA(.'#\o 1).'\

Soca ICI)AI)E CIVIL notificada no prazo dc 03 (três) dias úteis.

#



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Par:igrafo Terceiro Quando da gestão por tciceiros. seta aberta sindicância pura a apuração

das denúncias. llodcndo a ORGANIZAÇÃO l)A SO(:11':1)ADE ('l'ç'll tcassumir a gestão

dos recursos, quando se llzcr concluso e I'avorá'\,-cl a referida sindicância.

CLÁUSLrl,A l)ÉCI \IA NONA DA lilCSCISAO E DA DENUNCI..:\

O presente Termo clc Colaboração poderá scr rcscindi(]o por inflação legal ou

clcscumprinacnto dc suas Cláusulas e condições cxectttótias. bcnl como poi' clcilúncia

l)rccedida de notillcação no prazo mínimo dc 60 (sessenta) dias. por clcsintcrcssc unilateral ou

consensual, rcspondcnclo cHeIa participe, enl qualclucr hipótese. pelas obrigações i.tssuiniclas até

a data do elbtivo dcslbzimcnto.

I':ti'agi':it'o Pi'iiilciro QLlalitlo da dcilullctii. I'esclsuo oLI cxtli)çatl (1{) Tcttllo dc ('c)Inl)oiiiç;lo.

caberá a OR(;ANIZAÇAO l)A SOCIEI)ADE CIVIL apresentar ao l\lUNICll'lO no prazo

dc lO (dez) Lilás, documentação conl})robatória clo cume)riincnto clãs obrigações assumidas até

aquela data. bcm como devolução dos saldos financeiros remanescentes. inclusi'\'c tios

prol,,cnicntcs das aplicações financeiras.

Parágrafo Segundo - E prerrogativa do N'll.JNI(.llPIO. ttssui]]ir ou trai]slbri] a

responsabilidade pela execução do objeto dc parceria. no ci.tso dc paralisação ou cla ocorrência

dc f'ato nele\ante. clc modo a evitar sua descontinuidade;

l)arágraR) 'lcrcciro - Na ocorrência dc cancclanlcnto dc lestos a pagar. o cluílntitativo poclcrá

ser rccluzido i,tté a etapa quc apresente t'uncionalidadc:

CLÁLÍSIILA VI(;ÉSINIA
1) A f= A 12

PRICVISAO DI CANCI«:LANllCNTo 1)1 1{ 1CS'l'oS A

Na ocorrência dc cailcclamcnto dc restos a pagar. o quantitativo deverá scr reduzido até a

ctal)a (lue apresente lüncionalidade do objeto pactuado no termo tlc colítlloiação, scn(io

avaliado atra'çés dc patccer técnico linancciro c técnico cinitido l)cla (,omissão

\lonitorantcnto c Avaliação e o Gestor do Serviço.

E



ANEXO RP-1 3 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CADASTRO DO RESPONSÁVEL

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura do Município de Diadema/Secretaria de
Assistência Social e Cidadania

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Diadema - APAE
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N'ÍDE ORIGEM): 15.798/2017

OBJETO: Serviço de Proteção Especial - Centro Dia de Referência

Nome l Caroline Alves Rocha

CargoSecretária

CPF 31 2 .71 2 . 348-58

Endereço(*) Rua Almirante Barroco, 96 - Diadema/SP

Telefone (1 1 ) 941 62-7038

e-mail rocha.ca roline(@ uol. com .br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o
endereço onde poderá ser encontrado(a). caso não esteja mais
exercendo o mandato ou cargo

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do
TCESP

Nome

Cargo

Endereço Comercial
Qrg ê9Í$gtor
Telefone/Fax

e-mail

André Antunes Garcia

Presidente

do Avenida Dr. Ullsses Guimaraes. 361
Jardim Tiradentes - Diadema/SP

(1 1 ) 4056-5522

adm@apaediadema.org.br

Diadema. 28 de dezembro de 2017.
RESPONSÁVEL: Caroline Alves Rocha Secretária

Assinatura: C,,tA,'b,l4,Ül-.,u X,4.., c/'l«'..



a

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CI,AI,}SULA VIGESINIA I'Rll\lEI l{.A l)A TI'l'L}LAltll)AI)l( DE BENS IC l)lliEI'l'oS

Na conclusão ou extinção dít parceria. os bens c direitos remanescentes na data da extinção do

teimo dc colaboração devctão ser restituídos ao (órgão cotlccdentc. quc cin lazão clcssa.

lloul.,erGUI sido adquiridos, produzidos ou transe'ornados com recursos repassados.

CLÀtíSULA VI(;llSINIA SICGUN l)A DA CONTINUI DAI)l 1)o AT ICN l)INI l«:NTo

A Secretaria dc Assistência Social c Cidadania se responsabilizará em assumir ou clc titinslbrir

espoilsabilidadc pela execução do objeto. no caso dc })ari,tlisação ou da ocorrência clc ílito

relevante. de HOclo a cl,,itar sua clcscontinuidade: gani]]tinclc] assim a contitluidtttlc clo

ltcnclinlcnto aos atendidos designando terceiro (servidor) para o exercício da gestão lii anccira

dos rcculsos do tenho dc colaboração. até a et'etiva regularização pela OR(;AN IZA(' Ao 1)A

SoCIEI)AI)l: CIVI l

CLÁtlSIJI.A Vi(;ilsiXtA TI(lidEI liA l)A ALTA(RAÇ:/\o

O presente termo de colaboração poderá ter suas Cláusulas alteradas mctliantc acordo ciltrc as

partes, através de lcrmo Aditivo, nos casos cle acréscimos clo número de atcndiclos. l)cnl

como para prorrogação do prazo de vigência ou suplcnlcntação do valor. cxccto cluallto ao

)Unto.

CLÁUSULA VIGESINIA QIJAI{TA l)A I'tJ13LICAÇAo

\ etlcácia deste termo dc colaboração liga condicionada à put)ligação clo respectivo cxlntto ilo

órgão dc imprcnsit ollcial cio l\lUNICIPIO. no prazo clc 20 (v'intc) dias a contar da data tlc

sua i.issinatt,lra. X
CI.AIISUI.A VI (;ESI FILA QtlIN'rA 1)o Fo1{o

Fica c]eito o ]loio c]a Cidade (]e Diadema, parti dirimir todos os conflitos oiiunclos do

cuilll)liialcllto das Cláttsttlêts cxl)icsstls llcste iilstltilllellto c (los 0111 iscos.

\
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.w.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

E, estando às partes de pleno acordo cona os termos do presente termo dc colaboração

lssinanl cin 03 (três) vias dc igual teor e fbmla. na presença das testemunhas abaixo firmadas

[)iadcma. 28 dc dczcmbio de 20 1 7

. /.' /
i'i<i:i 131 i'iJR( plo Din)iAI)ENI,\

Caroline Alvos lioclla

Secrçjii+Wt de Assistência Social c Cidadania

\
I'ais

:.í\ntOííi;;t:ircia

\

Amigos ài.)s.KExcc})ciolli.lis -- AI'AE l)iaclcint\

,\ndi

I'residente

I'l:STICi\lt iNlIAS :

Nonlc legível

Assinatura

ltG: .i e,. S .Z :2 . óc>q -.3

s . .-Z.., n \za:,b. ;?.

Nome lega\cl: }VtX-'a
,\.ssi natura: b'''nc'./-'...*

[tG: '.) .3 43 C1:3 .'
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ANEXO RP-1 2 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIOAOE PÚBLICO(A):
Assistência Social e Cidadania

Prefeitura do Município de Diadema/Secretaria de

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Diadema - APAE

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N'(DE ORIGEM): 15 798/2017

OBJETO: Serviço de Proteção Especial -- Centro Dia de Referência

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público (a) e Organização da Sociedade Civil
Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atou da tramitação processual. até julgamento final e sua
publicação e. se for o caso e de nosso interesse. para. nos prazos e nas
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o
mais que couber

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão
pt-iblicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. de conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de
então. a contagem dos prazos processuais

Diadema, 28 de dezembro de 2017

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A);
Nome e cargo: Caroline Alves Rocha
E-mail institucional: caroline.rocha(@diadema.sp gov.br
E mail pessoal: rocha.caroline(@uol.com.br

Assinaturas C4)vt,~/(*,ó-{.. }.,~rl=,LI,-h

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
Nome e cargo: André Antunes Garcia
E-mail institucional: adm(@apaediadema.org. br
E-mail pessoal: andre(@antunesgarcia.adv. br

Assinatura

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído


