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OF. CISJS Nº 022/19 Ecoporanga/ES, 20 de março 2019
DA: CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA

MUNICIPIO DE ECOPORANGA — ESPIRITO SANTO

AO: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
.........

A CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM [:: SANT'ANA? inscrita no C.N.P..J. sob o n.
04.353.478/0001-56, com sede na Rua ldalino Monteiro, 205 —— Bairro Nossa Senhora
Aparecida -— Município de Ecoporanga -— Estado do Espírito Santo —— CEP n. 29.850—

000, através de sua Coordenadora, Srta. KEILLA MENEGHEL TEIXEIRA vem expor
para após solicitar:

Considerando o OF. CISJS nº 010/2019, protocolado sob nº 851/19, dirigido ao
Prefeito Municipal de Ecoporanga/ES e após, encaminhado por este à Secretaria
Municipal de Assistência Social;

Considerando a resposta proferida pela Secretária Municipal de Assistência Social

Sra. Vanusa da Silva Bispo quanto ao repasse da terceira parcela do Termo de
Fomento nº 002/18, OF. SMAS nº 025/19, recebido por esta Entidade em 04/02/19;

Considerando o Relatório Circunstanciado elaborado por esta Coordenadoria a fim de

prestar esclarecimentos e demonstrar dentro da Legislação pertinente que os fatos
impeditivos apontados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho
Municipal de Assistência não procedem e expostas, em linhas gerais, as alegações
apresentadas por esta Entidade,
É que solicito por parte desse honrado Conselho Municipal de Assistência Social que
seja realizada a análise e apreciação dos documentos constantes deste, bem como
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todos os esclarecimentos prestados, para que seja RECONSIDERADA & decisão
anterior e proferido um novo PARECER em favor da Casa do idoso São Joaquim e
Sant'Ana quanto & Autorização/Liberação da Terceira Parcela do Termo de Fomento

nº 002/2018, no valor de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais),
considerando que este Conselho é autônomo em suas Decisões.
Atenciosamente,

iiiii
ªii/Mii?“
oordenadora
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

APRESENTA çÃo

Em obediência ao preceito da ampla defesa, a Casa do idoso São
Joaquim e Sant'Ana, Entidade Filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ. sob o n.
04.353.478/0001-56, com sede à Rua idaiino Monteiro, 205 — Bairro Nossa Senhora
Aparecida —— Município de Ecoporanga — Estado do Espirito Santo — CEP n. 29.850-000, a

qual possui 32 (trinta e duas) vagas de abrigamento para idosos em regime Asiiar, dentre

Homens e Mulheres, tendo atualmente 23 (vinte e três) internos, portadores de
Dependência Grau !, II e Iii, dentre eles, seis acamados; seis cadeirantes e três com
distúrbio mental, vem requerer RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA POR

ESTE CONSELHO quanto ao repasse da Terceira Parcela do Termo de Fomento nº
002/2018, firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES por
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao Repasse dos
Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEASIALTA COMPLEXIDADE
PISO PAC I - EXERCÍCIOS 2017 e 2018, no valor de R$ 53.200,00 (Cinquenta e Três
Mil e Duzentos Reais) mediante a resposta apresentada pela Secretária Municipal de

Assistência Social Sra. Vanusa da Silva Bispo através do Of. SMAS nº 025/19,
encaminhado a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana em 04 de fevereiro do corrente
ano.

O escopo da presente defesa está fundamentada em especial, na
Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014; no Decreto Municipal nº 6.131 de 19 de
junho de 2017; Termo de Fomento nº 002/18; Plano de Trabalho; Atas do Conselho
Municipal de Assistência Social; Pareceres Técnico e Jurídico; Termo de Homologação;
Termo de Ratificação e em cópias de outros documentos que subsidiaram a elaboração

deste Relatório e encontram—se anexados no presente. Encaminhe para apreciação do
Conselho Municipal de Assistência Social, o relatório dos fatos ievantados, nos termos que
subsegue:
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RELATÓRIO

O Termo de Fomento nº 002/2018 foi firmado entre a Casa do

Idoso São Joaquim e Sant'Ana e a Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES por
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e refere—se ao Repasse dos
Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social — FEAS/ALTA COMPLEXIDADE
PISO PAC | — EXERCÍCIOS 201? e 2018, fixadas em 03 (três) parcelas no valor de R$

53.200,00 (Cinquenta e Três Mil e Duzentos Reais) cada -— com vigência de 31 de
Agosto de 2018 a 30 de Julho de 2019, conforme extrato publicado no Diário Oficial do
Municipio. Apenas 02 (duas) parcelas foram repassadas a esta Entidade, sendo a última
negada conforme as alegações apresentadas no 01. SMAS nº 025/19 O qual passamos
a esclarecer por cada tópico levantado:
. PRIMEIRO TÓPICO l_JO OF. SMAS nº 025119 A SER ANALISADO

"! —— Conforme a ata 100/2018 em anexo, o conselho municipal de assistência

social deu cinco meses para a apresentação da documentação pendente da Casa
do idoso São Joaquim e Sant'Ana, que se encontrava irregular, na qual não foi
cumprida pela referida OSC, conforme a ata nº 123/2018 em anexo, também na

referida ata, consta que foi repassado recurso de forma irregular, após contado
com a SETADES, e informado a situação que se encontrava a OSC. Na ata
105/2018 em anexo, de três de julho, menciona que & OSC, não tinha conseguido

readequar a prestação de contas referente ao repasse do convênio 06/2016. ”

No tocante aos PRAZOS DE READEQUAÇÃO — a Casa do Idoso São Joaquim e

Sant'Ana tinha o prazo de cinco meses para estar regularizando algumas
documentações de normatização/aplicação interna as quais não são as mesmas
exigidas e descritas na Lei Federal nº 13.019I2014 e Decreto Municipal nº 8131/17 para

efeito de Celebração de Parcerias com os Entes Federativos. Essa documentação
descrita como PENDENTE, trata—se do POP; CNES; Plano Integrado (Entidade e
Municipio), Contratos de Prestação de Serviços (os quais serão refeitos quando sair a
Curatela); PIA e o cumprimento do que determina o Estatuto do Idoso no que tange aos

30% (trinta por cento) para gasto pessoal do ldoso. Ao término do prazo dado pelo
CMAS, este fora estendido em mais sessenta dias pelo Excelentíssimo Sr. Juiz de
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Direito da Comarca de Ecoporanga/ES, Dr. DOUGLAS DEMUNER. Voltando a

formalização do Termo de Fomento que é o ponto alvo desse esclarecimento, os
critérios a serem observados e os documentos a serem exigidos/apresentados, são
todos aqueles elencados na Lei Federal nº 13.019/14:
Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as

organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização
interna que prevejam. expressamente: (“Caput'ª do artigo com redação dada pela
Lei nº 13.204. de 14/12/2015) I - objetivos voltados a promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social; II — (Revogado pela Lei nº 13.204, de
14/12/2015) lll - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio
líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os
requisitos desta Lei e cujo objeto social seja. preferencialmente, o mesmo da

entidade extinta: (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.204. de 14/12/2015) lV —
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade; ("Caput'ª do inciso com redação dada pela
Lei nº 13.204, de 14/12/2015) &) (Revogada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015) b)
(Revogada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015) V — possuir: a) no minimo. um, dois

ou tres anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de

documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. com base no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ. conforme, respectivamente. a
parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios. do Distrito Federal ou dos
Estados e da União. admitida a redução desses prazos por ato especifico de cada
ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los; b) experiência prévia na
realização. com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante; c)

instalações. condições materiais e capacidade técnica e operacional para o

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento
das metas estabelecidas. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015) 5 1º

Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito

previsto no inciso !. (Parágrafo único transformado em 5 1ª com redação dada pela
Lei nº 13.204, de 14/12/2015) 5 2º Serão dispensadas do atendimento ao disposto

nos incisos I e lil as organizações religiosas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.204, de 14/12/2015) % 3º As sociedades cooperativas deverão atender às
exigências previstas na legislação especifica e ao disposto no inciso IV. estando

dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e Ill. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015) 5 4ª (VETADO na Lei nº 13.204. de
14/12/2015) 5 5ª Para fins de atendimento do previsto na alinea c do inciso V, não

será necessária a demonstração de capacidade instalada previa. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da

sociedade civil deverão apresentar: I - (Revogado pela Lei nº 13.204. de

14/12/2015)
ll — certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de

dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado; IIl -

certidão de existência juridica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do

estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; (inciso com redação

dada pela Lei nº 13.204' de 14/12/2015) lV - (Revogado pela Lei nº 13.204, de
14/12/2015) V — cópia da, ata de eleição do quadro dirigente atual; Vl - relação
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço. número e órgão
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas

Físicas - CPF de Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB de cada um deles;
VII » comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço
por ela declarado; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.204; de 14/12/2015)
Vlll — (Revogado pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015) Parágrafo único. (VETADO):
! - (VETADO); || - (VETADO); Ill - (VETADO)
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E no Decreto Municipal nº 6131/17:
Art. 34. Para a celebração da parceria. a administração pública municipal

convocará a organização da sociedade civil selecionada para, no prazo de quinze

dias, apresentar o seu plano de trabalho, que deverá conter, no minimo, os

seguintes elementos:
i — a descrição da realidade objeto da parceria. devendo ser demonstrado o nexo
com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;

Il - a forma de execução das ações. indicando, quando cabíveli as que

demandarão atuação em rede;
lII - a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
IV — a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados
para a aferição do cumprimento das metas;

V - a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na

execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a

discriminação dos custos indiretos necessários a execução do objeto;
VI - os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e Vll —

as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso, na forma
do art. 63.

& 1.º A previsão de receitas e despesas de que trata O inciso V do caput deverá
incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da

mesma natureza, tais como cotações. tabelas de preços de associações
profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de
informação disponíveis ao público.

ª 2.0 Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as
informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as condições

constantes no edital.

5 3.º Para fins do disposto no ª 2ª, a administração pública municipal poderá
solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho. observados os termos e as
condições da proposta e do edital.
5 4,“ O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de quinze
dias. contado da data de recebimento da solicitação apresentada à organização
da sociedade civil na forma do g 3ª.
% 5.“ A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da
parceria.

Art. 35. Além do plano de Trabalho as organizações da sociedade civil deverão

apresentar a documentação abaixo elencada, isenta de vícios de qualquer

natureza e que não tenham pendências de qualquer espécie para com o Municipio
de Ecoporanga/ES:

i - oficio dirigido ao administrador público municipal, solicitando o Termo de

Colaboração ou Termo de Fomento; (Anexo I -— A ou Anexo l— B).
II —— preenchimento do formulário "Dados Cadastrais" (Anexo ll);

lll - cópia do cartão do CNPJ atualizado, possuindo à organização da sociedade

civil, no minimo, um ano de existência. comprovando cadastro ativo;

iV — certidão negativa de débito tributario de qualquer natureza junto ao órgão
fazendário municipal; certidão quanto a divida ativa da união conjunta; prova de

regularidade para com a Fazenda Estadual; certidão negativa do Tribunal de
Contas do Estado Do Espírito Santo; certidão negativa com a Fazenda Estadual;
prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço —
FGTS (CRF/FGTS) e certidão de débito trabalhista (CNDT); a) Caso se verifique
irregularidade formal nas certidões negativas apresentadas ou quando estiverem
com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponiveis
eletronicamente. a organização da sociedade civil sera notificada para, no prazo

de quinze dias, regularizar a documentação, sob pena de não celebração da
parceria.
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V - Cópia do estatuto registrado obedecendo ao artigo 33 da Lei Federal

1301912014 e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa,
certidão emitida por junta comercial;
VI - Cópia da ata de eleição e posse do quadro dirigente atual;

Vll - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, contendo endereço
atualizado, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de
registro no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF da Secretaria da Receita Federal -

SRF de cada um deles (Anexo II).
VIII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço
por ela declarado:
IX - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou
de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e

operacional, podendo ser admitidos, sem prejuizo de outros: a) instrumentos de
parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos
internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; b) relatórios

de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; c) publicações,
pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela

organização da sociedade civil ou a respeito dela; d) curriculos profissionais de
integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros,
associados, cooperados, empregados, entre outros; e) declarações de experiência
prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos

relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por
órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil,
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou
comitês de politicas públicas; ou i) prémios de relevância recebidos no Pais ou no
exterior pela organização da sociedade civil;

X - apresentar declaração de que possui disponibilidade de instalações,

condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento

das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas: (Anexo III)

Xi — apresentar registro da organização da sociedade civil em Conselho
Municipal, Estadual ou Federal, quando a legislação assim condicionar sua
capacitação para atuar ou de firmar parceria com a Administração Pública;

Xll - declaração de que a organização não esteja omissa no dever de prestar
contas relativas as parcerias anteriormente celebradas com quaisquer órgãos ou
entidades (Anexo IV);

XIII - declaração que não emprega menor, conforme disposto no art. Tº, inciso

XXXIII, da Constituição Federal de 1988. (Anexo V);

XIV - declaração do representante legal da organização da sociedade civil

informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das

vedações
, previstas neste Decreto (Anexo VI).
Parágrafo Unico. As cópias que trata este artigo deverão ser autenticadas em

cartório ou em cópias simples, neste caso deverão ser apresentados os originais
para conferência e autenticação pela Comissão de Seleção.

Percebe-se na tramitação do processo que na fase da análise do Plano de Trabalho

apresentado por esta Entidade, conforme a cópia em anexo do Parecer Técnico
emitido pela Assistente Sociai da SMAS Sra. Isolda de Freitas Della Fontes Neves,

esta apresentou seu "Parecer concluindo que a execução da proposta é viável e o

cronograma previsto na proposta é adequado e permite uma fiscalização
efetiva", no Parecer Jurídico emitido pela Dra. Jaianna Carla Cardoso Queda-vez,
esta no decorrer de sua análise relatou sobre toda documentação ora apresentada,
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reconhecendo que a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana possui larga experiência

prévia na realização do objeto da parceria o que comprova a capacidade técnica
operacional da Entidade, proferindo em sua conclusão que "ºpina esta Assessoria

Jurídica pelo afastamento da realização de Chamamento Público pela
inviabilidade de competição", é digno de registro ainda que em outro Parecer
Jurídico emitido pela Dra. Jaianna Carla Cardoso Quedevez na fase de analise da
Minuta do Termo de Fomento, esta novamente elencou a documentação apresentada
pela Entidade no ato do protocolo de pedido formalização do aludido Termo e após a
análise do presente, verificou-se que o instrumento cabível e o Termo de Fomento,

proferindo em sua conclusão que "Ante o exposto, tendo em vista que todos os

elementos pertinentes ao Termo de Fomento estão devidamente descritos,
manifesta-se esta Assessoria Juridica pela APROVAÇÃO da minuta do Termo
de Fomento". Registra-se ainda que a Secretária Interina Municipal de Assistência

Social, Sra. Adenir Ferreira da Silva Bom Jesus, manifestou-se o seguinte:
“RESOLVE HOMOLOGAR O PARECER TÉCNICO emitido por integrante do

núcleo técnico desta Secretaria que pronunciou—se de forma expressa ao
apreciar a documentação apresentada pela Entidade Casa do Idoso São
Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES, concluindo que a Organização de
Sociedade Civil respeitou os requisitos preestabelecidos na Lei “ 13.019/2014 e
suas alterações, ainda os termos contidos no Decreto de nº 6.131/2017, estando
a Organização apta a firmar 0 TERMO DE FOMENTO. " O Exmo. Sr. Prefeito
Municipal Elias DaI'CoI. manifestou—se quanto a Ratificação e Autorização:
"RA TlFlCA E AUTORIZA a Inexigibilidade de Chamamento Público, para a

formalização direta de Termo de Fomento entre 0 MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA-ES e a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-

ES, ". Percebe-se que os Atores envolvidos na tramitação do processo, em seus

despachos e pareceres reconheceram que a Entidade cumpriu para com as
exigências contidas na Lei Federal " 13.019l2014 e suas alterações e no Decreto
de nº 6.131l2017 no que tange a documentação necessária para formalização de

Termo de Fomento, bem como Inexigibilidade de Chamamento Público e
Recebimento de Recursos. Neste diapasão, fica expressamente esclarecido que a
Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES, encontrava—se e
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encontra—se REGULAR no quesito DOCUMENTAÇÃO ELENCADA COMO

CONDIÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO EM
ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.019I2014 e ao DECRETO MUNICIPAL Nº

6.131I2017, seja para Parcerias a serem firmadas com O Município ou para com
qualquer outro Ente da Federação.
No tocante ao SETADES, esta Entidade também buscou informações junto a aquela

Secretaria, de Estado. Na ocasião foi realizado um contato telefônico com urna
Servidora da SETADES, responsável pelo setor de recursos, foi relatada a situação
documental da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-ES e o
ponto de vista dO CMAS e SMAS quanto à documentação, diante disso a Servidora foi

categórica em dizer que a Entidade tinha direito ao Recurso pleiteado, que este já
havia sido repassado ao Município de Ecoporanga/ES atraves de transferências
bancárias, que a informação foi pactuada quanto ao Serviço de Alta Complexidade -

Acolhimento de Idosos e Crianças/Adolescente ofertado no Município. Frisou
novamente que para efeito de formalização de parceria, os critérios a serem seguidos

e a documentação a ser apresentada por parte da Entidade seriam somente os
documentos elencados na Lei Federal nº 13.019/14 e no Decreto Municipal nº
6.131117. Ressalto ainda que após obtermos essas informações junto a SETADES,
procuramos a Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Dra.

Jaianna Carla Cardoso Quedevez, fizemos outro contato telefônico com a mesma
Servidora da SETADES, utilizando naquele momento o aparelho telefônico da

Assistente Social desta Entidade, Sra. Sonia Maria Mariano Nicoli e, naquele
momento a aludida Servidora conversou com a Dra. Jaianna Carla Cardoso
Quedevez. esclarecendo dúvidas, informando valores e as datas em que as parcelas
foram repassadas ao Municipio.

No tocante ao CONVENIO Nº 006l16 COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº
1.80312016 QUE DISPÓES SOBRE O REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — FEASIALTA COMPLEXIDADE —REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, deve estar
havendo algum equívoco por parte da Secretária Municipal de Assistência Social elou

Conselho Municipal de Assistência Social, clareando os fatos: a primeira prestação de

contas apresentada referente a este Convênio foi realizada pela Coordenadora que
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me antecedeu nesta Entidade. Ressalto que ao tomar ciência dos fatos e tendo em
vista que a Prestação de Contas apresentada anteriormente encontrava-se eivada de
vícios, o que dificultava seu entendimento em virtude de diversas inconsistências e

por solicitação do Presidente do CMAS Sr. Gilmar Henrique Quedevez,
reapresentamos uma nova Prestação de Contas, com a maior cautela e lisura
possível, por se tratar de Recurso Público o qual deveria ter sido aplicado conforme
os ditames da Lei Municipal nº 1803/2016 A Prestação de Contas readequada foi

protocolada sob nº 6393 em 06 de outubro de 2017 e conforme Ata nº 085/2017 do

Conselho Municipal de Assistência Social aquela Prestação de Contas da Casa

do Idoso São Joaquim e Sant'Ana referente ao Convênio nº 006/2016 foi
APROVADA POR UNANIMIDADE DOS MEMBROS DO CMAS em 17 de outubro

2017. No ato da aprovação, foi feita uma ressalva para que esta Entidade procedesse

a devolução ao Erário Público no montante de R$ 26.829,66 (vinte e seis mil,
oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) referente e gasto e maior

com Custeio de Pessoal (60%), devolução esta efetuada em 22 de dezembro de
2017. A Entidade realizou outra devolução no valor de R$ 9.227,59 (nove mil,
duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) em 24 de maio de 2018,
esta última referente a saldo da aplicação e o restante do Recurso para Custeio de

Outras Despesas (40%), a demora desta devolução se deu porque os atores
envolvidos neste Convênio demoraram a definir se poderiamos ou não utilizar este

restante do Recurso. Diante destes fatos, e difícil entender por qual motivo a
Secretária de Assistência Social Sra. Vanusa da Silva Bispo e o CMAS (por ela citado

em consonância com a ata 105/18) insistem em alegar “que a OSC, não tinha

conseguido readequar a prestação de contas referente ao repasse do convênio
06/2016” e o pior, utilizarem essa alegação como um dos impedimentos para
recebimento do recurso em contenda, uma vez que não faz sentido, já que a referida

Ata 105/18 do CMAS é de 03 de julho de 2018; a Ata 085/17 de aprovação da
Prestação de Contas - Convenio nº 006/2016 e de 17 de outubro de 2017; as
devoluções por parte da Entidade ao Erário Público, respectivamente em 22/12/17 e

24 [05/18 e 0 Pedido de Formalização de Parceria desta Entidade para com o
Município de Ecoporanga/ES é de 25 de julho de 2018, protocolo inicial nº 4283/18 —

Solicitação de Repasse dos Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social ——
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FEASIALTA COMPLEXIDADE PISO PAC l — EXERCÍCIOS 2017 e 2018, ou seja,

nesta data a Prestação de Contas do Convênio nº 006/16 já estava aprovada. Deste

modo, fica esclarecido que no ato do referido protocolo em 25 de Julho de 2018 a
Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana já se encontrava REGULAR com o que tange
ao Convênio nº 006/16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA E DEVOLUÇÓES
EFETUADAS.

. SEGUNDO TQPQQQQ QF. SM_AS nº 025/19 A SER ANALISAQQ
“Il — Mesmo com a OSC Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana irregular, por

falta de documentação o Conselho Municipal de Assistência Social, quis ajudar a
OSC, e foi falto o Termo de Fomento e Extrato de Justificativa de Inexigibilidade
de Chamamento Público para Celebração de Termo de Fomento, mesmo que a

referida OSC faltando documentações, que impedira a realização de Termo de

Fomento, uma vez que o Fomento só é formalizado se a OSC apresentar todas
as documentações exigidas na Lei 13.019 e regulamentações. Todos os prazos
da OSC foram ultrapassados e não cumpridos na sua totalidade, conforme ata

124/18 em anexo, no qual só foi encaminhada a documentação conforme
protocolo em anexo no dia 28/12/2018, que o mesmo só foi despachado para o
Presidente do Conselho no início do ano de 2019,”
No tocante a DOCUMENTAÇÃO que a Secretária insiste julgar estar irregular, volto

a ressaltar que conforme esclarecido no primeiro tópico, todos os documentos
elencados como requisitos preestabelecidos na Lei Federal nº 13.019/14, Artigos 33 e

34 e no Decreto Municipal nº 6.131/17, Artigos 34 e 35 quando da formalização do
Termo de Fomento nº 002/18 foram apresentados por esta Entidade em conformidade
com a Legislação pertinente, por isso foi firmado o Termo de Fomento, caso contrário,
os Pareceres Técnicos e Jurídicos não seriam favoráveis ao firmamento do Termo de

Fomento; A Secretária lnterlna de Assistência Social não teria Homologado o Parecer
Técnico e o Prefeito Municipal Sr. Ellas Dal'Col não teria Ratificado e nem Autorizado

a Inexigibilidade de Chamamento Público para formalização direta de Termo de
Fomento entre esta Entidade e o Município de Ecoporanga/ES e muito menos
aprovado o Plano de Trabalho desta Entidade, porque se assim o fizessem de forma
irregular, estariam imputando em Crime de Improbidade Administrativa (Art]? da. Lei
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Federal nº 13019114). Resta claro dizer que a maior parte da documentação de
normatização/aplicação interna (as quais não são as mesmas exigidas e descritas na
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 6.131117 para efeito de Celebração

de Parcerias com os Entes Federativos e recebimento de Recursos) mencionadas
constantemente como PENDENTES foi apresentada dentro do prazo. em 13 de
dezembro do ano de 2018 sob protocolo nº 7363/18, ressalto ainda que conforme

informação prestada pela Assistente Social desta Entidade, os dois Contratos de
Prestação de Serviços e o Plano de Acolhimento Institucional foram solicitados pelo
CMAS após esta data e estes foram protocolados em 28 de dezembro de 2018. Deste
modo, fica esclarecido que os DOCUMENTOS CONSIDERADOS PENDENTES não
estão dentre os documentos necessários para formalização de Termo de Fomento e

não impedem o recebimento de Recursos por parte da Entidade e muito menos o
direito de firmar Parcerias com Entes da Federação.
. TERCEIRO TÓPICO DO DF. $MAS nº 025/19 A SER ANALISAIQQ

"lll - No termo de fomento nº 002/18 que entre si celebram o município de
Ecoporanga, estado do espirito santo, e Casa do idoso São Joaquim e Sant*Ana

de Ecoporanga/ES, nos termos da lei federal nº 13.019/2014 suas alterações e
decreto municipal nº 6131/2017. Na cláusula terceira — da liberação do recurso
financeiro; conforme:

PARÁGRAFO SÉTIMO —— Apresentada a última prestação de
contas, referente ao repasse da última parcela, caso exista saldo

remanescente, a OSC tem até 30 dias para antes de finalizar o
exercício financeiro do ano referente ao repasse do recurso, para
pedir & reprogramação do saldo remanescente para o próximo ano.

Não foi solicitada pela OSC & reprogramação do saldo remanescente para o
próximo ano dentro do prazo. Vale ressaltar que a mesma só regularizou a
documentação que faltava em 28 de dezembro de 2018, ultrapassando a data
limite estipulada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e a data que o
próprio termo especifica conforme mencionado acima no parágrafo sétimo do
Termo de Fomento. ”

No tocante da LIBERAÇÃO DO RECURSO, & Lei Federal nº 13.019l14 é bem clara

em seu “Art.48 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria
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serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo CRONOGRAMA DE

DESEMBOLSO, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o
saneamento das improbidades...” e o Decreto Municipal nº 6.131/17 em seu “Art.

54 — A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso que
guardará consonância com as metas da parceria”, nO tocante a PRESTAÇÃO DE
CONTAS, a Lei Federal nº 13.019/14 e bem clara em seu Art. 63 — A prestação de

contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, além de

prazos de normas e elaboração constantes do instrumento de parceria e do
piano de trabalho.” , no tocante ao PRAZO, a Lei Federal nº 13.019/14 e bem clara
em seu Art. 69 — A organização da sociedade civil PRESTARÁ CONTAS DA BOA

E REGULAR APLICAÇÃO nos RECURSOS RECEBIDOS no PRAZO DE ATÉ
NOVENTA DIAS A PARTIR DO TÉRMINO DA VIGENCIA DA PARCERIA ou no

final de cada exercicio, se a duração da parceria exceder um ano. " e O Decreto

Municipal nº 6.131”? menciona prazo em seu “Art. 74 — Nas parcerias com
vigência superior a um ano, a organização da sociedade civii deverá apresentar
prestações de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das

metas previstas no piano de trabalho.” 5 1ª - A prestação de contas anual
deverá ser apresentada no prazo de até 30 dias após o fim de cada exercício,
conforme estabelecido no instrumento da parceria. ” e 5 2ª — Para fins do
disposto no 51 º, considera-se exercicio cada período de doze meses de duração
da parceria, contando da primeira liberação de recursos para a sua execução.”
Em suma, em consonância com os Artigos acima citados, O Termo de Fomento nº
002I18 se encontra, dentro do PRAZO DE VIGENCIA compreendido entre 31 de
Agosto de 2018 a 30 de Julho de 2019 não necessitando de REPROGRAMAÇÃO.

0 Parágrafo Sétimo da Cláusula Terceira mencionado pela Secretária Municipal de
Assistência Social Sra. Vanusa da Silva Bispo como sendo um dos impedimentos

para que o Município de Ecoporanga/ES não repassar a 3ª Parcela do Recurso
FEASIALTA COMPLEXIDADE PlSO PAC ! — EXERCÍCIOS 2017 e 2018 e a Cláusula

Sexta — da Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 002/18, INFRINGEM:

. Os artigos da Lei Federal nº 13.019I14 e do Decreto Municipal nº 6.131”?
no que tange a Liberação de Recursos — as três parcelas deveriam ter

sido repassadas obedecendo estritamente ao CRONOGRAMA DE
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DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO aprovado pelo Gestor
Municipal, Sr, ELIAS DAL'COL, qual seja AGOSTO; SETEMBRO e
OUTUBRO DE 2018 conforme preceitua as referidas Legislações;

. O artigo nº 63 da Lei Federal nº 13.019/14 no que tange a Prestação de

Contas — a apresentação da prestação de contas deverá ser em
conformidade com as REGRAS CONTIDAS NA REFERIDA LEI, em
conformidade com () ESTIPULADO NO PLANO DE TRABALHO E NO

TERMO DE FOMENTO que deveria ter sido elaborado seguindo
estritamente o que preceitua as LEGISLAÇÓES PERTINENTES;

. Os artigos da Lei Federal nº 13.019/14 e do Decreto Municipal nº 6.131/17

nO que tange aos Prazos - A PRESTAÇÃO DE CONTAS so SERÁ
REALIZADA AO FINAL DA VIGENCIA DO TERMO, NUM PRAZO DE

ATÉ NOVENTA DIAS e caso seja necessário PRORROGAÇÃO, esta
deverá ser REQUERIDA NUM PRAZO DE TRINTA DIAS ANTERIOR AO

VENCIMENTO DO TERMO. Deste modo, fica claro que as Legislações
em vigor não prevêem prestação de contas mensal/parcial.
CONCLUSÃO

Ante aos fatos esclarecidos e fundamentados com fulcro na LEI

FEDERAL Nº 13.019I2014 e no DECRETO MUNICIPAL Nº 6.131I2017;
PARECERES TÉCNICO E JURÍDICO; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO; TERMO DE

RATlFlCAÇÃO, dentre outros, pôde averiguar, restou certo que a CASA DO IDOSO
SAO JOAQUIM E SANT'ANA no ato do pedido de FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE

FOMENTO Nº 002/18 para recebimento do RECURSO FEASIALTA
COMPLEXIDADE PISO PAC ! — EXERCÍCIOS 2017 e 2018 APRESENTOU TODA
DOCUMENTAÇÃO ELENCADA E EXIGIDA POR FORÇA DAS LEGISLAÇOES EM

VIGOR encontrando-se APTA a RECEBER O REPASSE DA TERCEIRA PARCELA;
Que & PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO Nº 006116 no ato do

pedido de Formalização de Termo de Fomento estava APROVADA POR
UNANIMIDADE DOS MEMBROS DO CMAS (ATA 085I2017) E AS DEVOLUÇÓES

EFETUADAS AO ERÁRIO PÚBLICO EM DEZEMBRO”? E MAIOI18 e que A
DOCUMENTAÇÃO CONSIDERADA PENDENTE PELA SMAS E CMAS não
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interferem no RECEBIMENTO DE RECURSOS E FIRMAMENTO DE PARCERIAS,

por não se tratar de documentos exigidos nas Legislações pertinentes a formalização
de Parcerias. Que o que determina o ESTATUTO DO IDOSO no que tange AOS 30%

(TRINTA POR CENTO) PARA GASTO PESSOAL DO IDOSO, já vem sendo
cumpridoa desde a COMPETÉNCIA OUTUBRO DE 2018 e a Prestação de Contas
desses Gastos estão sendo encaminhadas ao Conselho Municipal dos Direitos da

Pessoa idosa para Ciência e Aprovação. Outrora, é digno de registro que a
PRESTAÇÃO DE CONTAS (30%) CUSTEIO DE GASTO PESSOAL IDOSOS —
COMPETÉNCIAS OUTUBRO; NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 já foram
apreciadas e APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA IDOSA.

Considerando que O Repasse dessa Terceira Parcela do Termo

de Fomento nº 002/18 e de suma importância para a Casa do Idoso São Joaquim e
Sant'Ana está Custeamento Despesas Diversas previstas no Plano de Trabalho,

considerando que as alegações apresentadas pela Secretária Municipal de
Assistência Social Sra. Vanusa da Silva Bispo NÃO PROCEDEM, por não serem

esses DOCUMENTOS os preestabelecidos para formalização de Parcerias e
recebimento de Recursos para com os Entes da Federação, conforme preceitua a Lei

Federal nº 13019114 e O Decreto Municipal nº 6.131l17, considerando que o

Município deveria ter seguido ESTRITAMENTE O CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO e que 0 RECURSO

ESTADUAL DESTINADO A ALTA COMPLEXIDADE - PISO PAC | já foi
REPASSADO PELO ESTADO AO MUNICÍPIO DE ECOPORANGAIES porque este

pactuou a informação de que oferta este tipo de serviço, ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÉNCIA PARA IDOSOS,

É que venho solicitar a RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
PROFERIDA ANTERIORMENTE POR ESTE CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL para que seja emitido um novo PARECER em favor da Casa
DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA para que esta não tenha seu DIREITO
PREJUDICADO no que diz respeito ao RECEBIMENTO DA TERCEIRA PARCELA
DO TERMO DE FOMENTO EM VIGOR. de modo que, se tornem mais objetivos,

precisos, eficazes e lidimos os atos praticados pela Administração, objetivando 0
Rua Idalino Monteiro. nª 205 —— Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES

Tel: (27) 3755 1580 — e-mail: casadoidosoecogorangaªhotmail.com

O

CASA DO IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA

Data de Fundação: 14/02/2001 - Desmembramento: 21/02/200! - CNPJ Nº 04.353.478/0001—56 .

REGISTROS: ESTATUTO; REGIMENTO INTERNO, LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 906l0I; CMAS Nº 00 ;
ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA-, ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME;
CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL, IRRF ANUAL, CNAS Nº 710:0.002023/2003-39.

cumprimento dos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS que regem e norteiam o ENTE
PÚBLICO.

Ecoporanga/ES, 20 de março de 2019

0000000fo

Co enadora

Rua Idalino Monteiro. nº 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida - Ecoporanga/ES
Tel: (27) 3755 1580 —- e—mail: casadoídosoeªãorangaªhotmail.com

"or/ir
CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA
Data de Fundação: 14/02/2001 - Desmembramento: 21/02/2001 - CNPJ Nº04.353.47810001-56

%

REGISTROS: ESTATUTO; REGIMENTO mermo. LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N“ 9061'01;CMAS

Nº 002/02; Miu/“ARA DA VIGILÁNCIA SANITÁRIA; ALVARÁ no como DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE
FUNCIONAL'IENTO DA PME; CERTIDÓES Neo,-mms; BALANCETE ANUAL. IRRF ANUAL CNAS Nª
71010002023/2003-39.

OF. CISJS Nº 010/19 Ecoporanga/ES, 23 de janeiro 2019
DA: CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA

MUNICIPIO DE ECOPORANGA — ESPIRITO SANTO
ANTONIO MARIA DA SILVA F ILHO - Presidente

AO: EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
ELIAS DAL'COL

A CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA, inscrita no C.N.P.J. sob

o n. 04.353478/0001—56, com sede na Rua ldalino Monteiro, 205 — Bairro
Nossa Senhora Aparecida —— Município de Ecoporanga — Estado do Espírito

Santo — CEP n. 29850-000, através de seu Presidente, Sr. ANTONIO
MARIA DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, aposentado, portador do

CPF./MF sob o n. 704.797.557-87, residente e domiciliado na Rua
Henrique Ferreira, 186 —— Bairro Divino Espírito Santo — Município de
Ecoporanga — Estado do Espirito Santo —— CEP n. 29850—000, considerando

que a Prestação de Contas referente a 2ª (segunda) Parcela do Termo de
Fomento nº 002/2018 — com vigência de 31 de Agosto de 2018 a 30 de
.Julho de 2019, conforme extrato publicado no Diário Oficial do Município,

em três parcelas de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais) -—

foi protocolada em 16 de janeiro de 2019, protocolo nº 536119, venho
solicitar o Repasse de última Parcela em conformidade com o que reza o
aludido Termo de Fomento em vigor.

I P r— EE.?“-

i gªitero
ºh...—___“.—

A' |A DA SILVA FILHO
Presidente
'
*_*—mh... ——........_ ,
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».... Vªm—u ..
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Monteiro,
nª 205———Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcopÍÉrãªnâãIEE-çg giz, gi (]"—"““““—
Tel: (27)
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email:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OF. SMAS N.º 025/2019

Ecoporanga, 04 de Fevereiro de 2019.
DA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sra. Vanusa da Silva Bispo
Ao: PRESIDENTE DA CASA DO IDOSO SÃO ]OAQUIM E SANT'ANA
Sr. Antônio Maria Da Silva Filho

Prezado,
Venho por meio deste, informar que a referida parcela solicitada no ofício 010/2019,
não será repassada pelos seguintes motivos descritos abaixo:

W

l— Conforme a ata. 100/2018 em anexo, o conselho municipal de assistência deu Cinco

meses para apresentação da documentação pendentes da casa do idoso são Joaquim e

Sant'Ana, que se encontrava irregular, Na qual não foi cumprido pela referida OSC,
conforme a ata 123 /2018 em anexo, também na referida ata, consta que foi repassado
recurso de forma irregular, após contato com a SETADES. e informado a situação que se

encontrava a OSC. Na ata. 1032018 em anexo, de três de julho, menciona que a OSC,
não tinha conseguido readequar a pre-ataca o de contas referente ao repasse do convênio

06/2016.

II— Mesmo com a OSC casa do idoso são Joaquim e Sant'Ana irregular, por falta de
documentação e Conselho Municipai de Assistência Social, quis ajudar a OSC, e foi feito

o Termo de Fomento e Extrato de justificativa de Inexigibilidade de Chamamento
Público para Celebração de Termo de Fomento, mesmo que a referida OSC faltando

documentações, que impediria a realização do Termo de Fomento, uma fez que o
Fomento só e formalizado se a OSC apresentar toda as documentações exigidas na lei

13.019 e regulamentações. Todos os prazos da OSC foram ultrapassados e não
cumpridos na sua totalidade, conforme ata 124/2018 em anexo, no qual só foi
encaminhada a documentação conforme protocolo em anexo no dia 28/12/2018, que o
mesmo só foi despachado para o Presente do conselho no início do ano de 2019.
RUA DOS OPERÁRIOS, Nº 343 Ci: NTRO, ECOPORANGA/ES— CEP: 29. 850— 000

E—MAIL: smasecoporanaaãºqmoii. tom/ TEL.: "22; 3755—2948 (27) 3755-2932 Página 1

ESTADO DO ESPÍRIT 0 SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
III— No termo de fomento nº 002/2018 que entre si celebram o municipio de
Ecoporanga, estado do espírito santo, e casa do idoso são joaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga/es, nos termos da lei federal nº 13.019/2014 suas alterações e decreto
municipal nº 6.131/2017. Na cláusula terceira — da liberação do recurso financeiro;
conforme:

PARÁGRAFO SÉTIMO -— Apresentada a última prestação de contas, referente ao

repasse da última parcela, caso exista saldo remanescente, a OSC tem até 30

dias antes de finalizar o exercício Huanceiro do ano referente ao repasse do
recurso, para pedir a reprogramação do saldo remanescente para o próximo
ano.

Não foi solicitada pela OSC a reprogramação do saldo remanescente para o próximo ano

dentro do prazo. Vale ressaltar que a mesma só regularizou a documentação que faltava

no dia 28 de dezembro de 2018, ultrapassando a data limite estipulada pelo Conselho

Municipal de Assistência Social e a data que o próprio termo especifica conforme
mencionado acima no paragrafo sétimo do Termo de Fomento.

Na certeza que podemos contar com vossa imprescindível compreensão elevo os
votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

VANUSA D _ , SILVA BISPO

Secretária de Assistência Social
Decreto de n º 5. 903/201 7
QQQLFU'ÇL) atuo-«_ O?! (DQ/(Cl]
(Cf—ie © “Lj/É:, “ l
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Ocª—º

CASA 00 IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA ©

Data de Fmdação: 1410212001 - Desmanlxanuuxo: “Iºl/2001 -— CEEJ Nºm.353.478!0001-56

REGISTROS: Emma, REGIMENTO Imam—Io, LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nª 906/01; CMAS

Nº 002/02; ALVARA DA 'Homem SANITARIA; ALVARÁ no como DE BOWEIROS, ALVARÁ DE

RINCIONAMENTÚ DA PME; CERTIDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL Im ANUAL CNAS Nª

“moema/200349.

OF. CISJS Nº 47718 EcoporangalES, 27 de Dezembro 2018
DA: CASA oo IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ESPIRITO SANTO

ANTONIO MARIA DA gILVA FILHQ - Preeiªte

PARA: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
ECOPORANGA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DD. GILMAR HENRIQUE QUEDEVEZ — Presidente

A CASA DO IQQSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA, inscrita no C.N.P.J. sob
O n. 04.353.47810001—56, com sede na Rua Idalino Monteiro, 205 — Bairro
Nossa Senhora Aparecida ——-- Município de Ecoporanga - Estado do Es írito

Santo — GEP n. 29850—000, através de seu Presidente, Sr. ANT NIO
MARIA QA glLVA FILHO, brasileiro, casado, aposentado, portador do
C.P.F.IMF sob o nª 704.79?.557—87, residente e domiciliado na Rua
Henrique Ferreira, 186 —-— Bairro Divino Espírito Santo — Município de
Ecoporanga —— Estado do Espírito Santo — CEP n. 29850-000.

Venho por meio deste, em resposta ao DF. CMAS Nº10l2018 datado de 2.0

de dezembro de 2018 e recebido no dia 2611212018 de Vossa Senhoria.
encaminhar para devidas providencias os documentos solicitados em

anexo: contrato de prestação de serviço do Sr. Faustino Rodrigues
Guedes e do Sr. Januário Evadsto Dias e do Piano de Acolhimento

é1

Institucional.
Sendo O que nos apresenta para O momento, ensejamos, desde já, votos
de estima e apreço.
Atenciosamente,
(nm,.

'- ummnmn ,

Ecoporanga (ES), 27 de[WI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO DE FOMENTO nª 00212018

TERMO DE FOMENTO Nº 0022018 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, E CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E

SANT'ANA DE ECOPORANGAIES, NOS

TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 1331912014
SUAS ALTERAÇOES E DECRETO MUNICIPAL
Nº 613112017.

0 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, atraves da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES, com sede na Rua Suelon Dias
Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga—ES, CEP 29850000, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 27.167.31110001-04, neste ato representado por seu titular,
Prefeito Municipal de Ecoporanga-ES, SR. ELIAS DAL COL, brasileiro, Separado
Judiciaimente, residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline, Córrego do Cavaco,

Zona Rural, Ecoporanga- ES, CEP 29.850 000 portad0r(a) de carteira de Identidade
de nº 189 546 SSP ES, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 478.812757-15 e a CASA
DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA- ES, com sede na
Rua: Idaiino Monteiro Nº 205 Bairro: Nossa Senhora Aparecida Cep: 29. 850 000

Ecoporanga—ESJnscrita no CNPJ/MF sob o nº 043534TBI0001-45, neste ato
representada pelo Sr. ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO, brasileiro, casado,

Funcionário Público Municipal Efetivo no cargo de Escriturário, portador de carteira
de identidade de nº 453. 249 expedida pela SSP— ES inscrito no CPFIMF sob o nº

704 797 557- 87, em conjunto denominados PARCEIROS e separadamente

MUNICÍPIO e ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC, respectivamente,
tendo em vista o constante do Processo protocolado nº 4283/2018, de 25 de Julho
de 2018, resolvem celebrar o presente Termo, sujeitando-se, no que couber aos
termos da Lei Federal nº 13.019/2014, e suas alterações, mediante as cláusulas e
condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

O presente Termo tem como objeto o Repasse de recurso do Fundo Estaduai de
Assistência Social - FEAS/ALTA COMPLEXIDADE — Piso Pac I, referente ao
Exercicio Financeiro de 2017 e 2018, para custear os serviços especializados para
pessoas idosas da Instituição CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA DE

ECOPORANGA-ES, conforme plano de trabalho constante do processo nº
428312018 que passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse
Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga- -ES, CEP 29. 850. 000

Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915/3 755 1318 C/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
transcrito, para a execução do seguinte objeto: Custeio de gastos com Pessoal,

incluindo: Vencimento (salário); Adicionais (Insalubridade; Noturno e Periculosidade);
Gratificações; 13º Salário; Férias e 1/3 de Férias Constitucional; Verbas Rescisórias,

Encargos Patronais (GPS, DARF, PIS, INSS, FGTS/(SRF e IRRF), água, luz,

telefone, material de consumo em geral (higiene, alimentação e limpeza), materiais
de expediente, Custeio de Serviços de Terceiros, Pessoa Física e/ou Juridica, bem

como outras despesas de manutenção necessárias ao pleno atendimento dos
usuários da Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-ES“.

CLÁUSULA SEGUNDA - nos RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados

exclusivamente pelo MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES e a OSC utilizados em
estrita conformidade com o plano de trabalho, sendo que será utilizado como fonte
dos recursos para custeamento da execução do objeto da referida parceria:

VALOR DE R$ 79.000,00 (REFERENTE A REPASSE DO EXERCÍCIO DE 2017)

Conta Corrente: 21388230 - Banco do Banestes - 3399 — Superávit 2017.
VALOR DE R$ 79.800,00 (REFERENTE A REPASSE DO EXERCÍCIO DE 2018)

Conta Corrente: 21388230 - Banco do Banestes 4399 — Demais Recursos
destinados a Assistência Social - 2018.

VALOR TOTAL DO RECURSO OBJETO DA PARCERIA: R$ 159.600,00 (cento e

cinquenta e nove mil e seiscentos reais)

CLÁUSULA TERCEIRA — DA LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO:

A liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos na
CLÁUSULA SEGUNDA, dar—se—á em 3 parcelas de igual valor de R$ 53.200,00
(cinqúenta e três mil e duzentos reais) após a publicação do extrato deste.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedada a realização de qualquer atividade prevista no
Plano de Trabalho antes do inicio do repasse dos recursos ttnanceiros, bem como O
custeio de gastos que tenham Sido gerados antes do início da vigência deste Termo.
Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000 ,,
',!”
Telefone: (27)3 755 2900/3755 2915]?! 755 1318 G”;
,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARÁGRAFO SEGUNDO — A OSC movimentará os recursos previstos nesta

cláusula em conta bancária especifica, vinculada ao presente Termo, assim
discriminada: BANCO DO BANESTES, Agência 0120 - Ecoporanga-ES, Conta
Corrente Nº 25391414.
PARÁGRAFO TERCEIRO — Na aplicação dos recursos deverá ser observada a

legislação aplicável, realizando-se sempre que possivel cotação de preços, de

acordo com os principios da economicidade e da eficiência.

PARÁGRAFO QUARTO —— Os saldos deste Termo, enquanto não utilizados, serão

obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira
oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo
de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, iastreada em
títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar—se em prazos
menores que 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO QUINTO —— As receitas financeiras, auferidas na forma do parágrafo

quarto, serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo e aplicadas,
exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que
integrará as prestações de contas apresentadas pela OSC.

PARÁGRAFO SEXTO — Quando da extinção deste Termo, os saldos financeiros

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de

30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial,

providenciada pelo MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO SÉTIMO — Apresentada a ultima prestação de contas, referente ao
repasse da ultima parcela, caso exista saido remanescente, a OSC tem até 30 dias

antes de finalizar o exercício financeiro do ano referente ao repasse do recurso,
para pedir & reprogramação do saldo remanescente para o próximo ano.

PARÁGRAFO OITAVO — Ao Final da vigência deste Termo, caso exista saldo

remanescente, a OSC tem até 60 dias antes do Término da Vigência, para

apresentar a reprogramação do Saldo e, por conseguinte solicitar um Termo Aditivo
ao presente Termo de Fomento.

PARÁGRAFO NONO — O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará
automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivos, até o saneamento da
irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas
neste Termo, especialmente quando:

É“, .w'

Rua: SuelonDias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29850000 * "
Telefone: (27)3 755 2900/ 3755 2915/3 755 1318
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
3) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;

b) quando constatado desvio de finalidade na apiicaçâo dos recursos ou o
inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em relação e obrigações

estabelecidas neste Termo;

0) quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos
órgãos de controle interno ou externo.

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÓES:

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os
PARCEIROS se comprometem a:
| — MUNICÍPIO:

a) transferir a OSC os recursos referentes à sua participação financeira;

b) designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento, a

fiscalização e a avaliação deste Termo, observado a legislação pertinente e as
normas de controle interno e externo;

c) exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em
decorrência do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação deste Termo;

d) apresentar ao final de cada etapa elou fase prevista no Plano de Trabalho
laudo acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu
cumprimento, para a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou
fases de execução seguintes;
e) providenciar o registro contábil adequado e manter atualizado controle sobre
os recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas;
f) inscrever a OSC como inadimplente no Sistema integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças do MUNiCÍPlO DE ECOPORANGA—ES nas hipóteses
previstas na Lei federal nº 13.019l'2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015);

g) proceder à publicação resumida deste Termo e de seus aditamentos na
imprensa oficial do MUNICÍPIO, no prazo legal.

|I - OSC:

a) disponibilizar os bens elou serviços correspondentes a sua contrapartida, se
for o caso, de acordo com as especificações previstas no plano de trabalho;
b) movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária especifica,
utilizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque
,;
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autorizada pelo Banco, somente se admitindo saques em espécie quando,
excepcional e justificadarnente, restar inviável a utilização dos meios indicados;

c) utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo,
documentação idônea para comprovar os gastos respectivos;

d) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o
acompanhamento do reaponsável técnico indicado no Plano de Trabalho;

e) prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste

Termo;

f) apresentar relatório de execução físico-financeiro, informando o percentual

realizado do objeto e a sua compatibilidade com montante financeiro dos

recursos recebidos e atendimento dos fins propostos, na periodicidade prevista
neste Termo;
9) aplicar os recursos previstos neste Termo, inclusive o rendimento auferidos,
exclusivamente na execução do Objeto deste Termo;

h) realizar cotação de preços, para aquisição de bens e serviços necessários à

execução deste Termo, sempre em conformidade com os princípios da

economicidade e da eficiência;

i) assumir por sua conta e risco as despesas referentes às multas, juros ou
correção monetária, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos;
j) assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos tributários,
trabalhistas e previdenciários de todo O pessoal envolvido na execução do objeto

deste Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de

trabalho com O MUNICÍPIO;

k) ressarcir ao MUNICÍPIO, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias,
eventuais saldos apurados elou valores irregularmente aplicados;
!) adaptar o seu Estatuto Social aos requisitos previstos no art.33 da Lei Federal

nº 13.019/2014 no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a celebração deste

Termo, caso não o tenha feito.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA

AVALIAÇÃO:

O MUNICÍPIO exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avatiação

da execução deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de
verificar a correta utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração
de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização
do seu objeto,

' PARÁGRAFO PRIMEIRO — Apresentada a prestação de Contas pela OSC,
ficaram a cargo da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação as
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emissões dos relatórios acima descritos, que, por conseguinte, submeterão esses

relatórios à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social para

deliberarem sobre a aprovação ou não da Prestação de Contas apresentada.
PARÁGRAFO SEGUNDO — Fica assegurado ao MUNICÍPIO o livre acesso de seus

técnicos devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a
todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Termo,
quando em missão tiscalizadora e/ou de auditoria.
PARÁGRAFO TERCEIRO — O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da
execução deste Termo, a cargo do MUNICÍPIO, serão executados pelos servidores:

ELIENE ALVES RODRIGUES — Servidora estável no cargo de Servente, de
provimento efetivo, matricula nº 400282; ROGÉRIA DE ALMEIDA — Servidora
nomeada no cargo de Assistente da Área de Controle Interno, de provimento em
comissão, matricula nº 404251; RAFAELLA CRISTINE PEREIRA SILVA —
Servidora nomeada no cargo de Coordenador Social, de provimento em comissão,
matrícula nº 404225; MARCOS VINICIOS ALMEIDA DE BARROS — Servidor
nomeado no cargo de Coordenador Nosso Crédito, de provimento em comissão,

matrícula nº 404291; KAROLYNE FAGUNDES DE PAULA — Servidora nomeada no
cargo de Coordenador Sentinela de provimento em comissão, matrícula nº 405102.
PARÁGRAFO QUARTO —— Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento
dos quadros do MUNICÍPIO do servidor indicado para realizar o acompanhamento, a

fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, deverá ser imediatamente
designado substituto, mediante registro em apostila.

PARÁGRAFO QUINTO - O(s) Parecer(es) e/ou Laudo(s) Técnico(a) eiaboradois)

pela Comissão indicada para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a
avaliação da execução deste Termo deverá(ão) atestar o percentual físico de
realização do objeto, se este percentual é compativel com o montante financeiro dos

recursos repassados, bem como se foram atingidos os fins propostos, e, ainda,

contempiar, as seguintes informações:

a) quando o objeto incluir a aquisição de máquinas ou equipamentos mencionará
se foram instalados e se estão em efetivo funcionamento;

b) quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se
intangíveis aqueles objetos para os quais não há resuitado fisico aferivel
posteriormente, consubstanciadas na realização de eventos, treinamentos,

festas populares ou outros assemelhados; mencionarã e apresentará evidências

dos meios empregados para a fiscalização e verificação da sua reguiar
execução, tais como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na midia,
m.;-"*
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impressos de divuigação, publicações produzidas, listas de presenças e
relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às unidades de
controle dos órgãos e entes repassadores de recursos à manutenção de um
plano de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.
PARÁGRAFO SEXTO — No caso de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento
com objeto intangível, diante da eventual indisponibilidade dos elementos previstos

na alínea “b" do PARÁGRAFO QUINTO desta CLÁUSULA QUINTA, para a
verificação da execução do objeto e alcance dos fins propostos, o responsável pela

fiscalização poderá fazer uso de coleta e registro formal de depoimentos de
autoridades locais ou de representantes da sociedade civil organizada, devidamente

identificados por nome. endereço, números do CPF e RG, além de outros
instrumentos probatórios que considere pertinentes.

PARÁGRAFO SÉTIMO — O acompanhamento e a fiscalização exercidos peio

MUNICÍPIO não excluem e nem reduzem as responsabilidades da OSC de
acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do

objeto deste Termo,

CLÁUSULA SEXTA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A OSC deverá encaminhar ao MUNICÍPIO prestações de contas dos recursos em
decorrência deste termo, mensalmente no prazo de 15 (quinze) dias de cada mês
após o recoihimento dos recursos acompanhada dos seguintes documentos:
a) ofício de encaminhamento;

b) cópia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da
respectiva publicação no Diário Oficial do MUNICÍPIO;

c) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade
competente do órgão do MUNICÍPIO responsável pelo repasse de recursos;
d) relatório de execução do objeto da parceria;

e) relação dos pagamentos efetuados em razão deste Termo e respectivos

comprovantes;

f) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por
profissional responsável pela contabilidade com indicação do número do seu

registro no Conselho Regional de Contabilidade contendo elementos que

permitam a adequada correlação entre os documentos de despesas e o plano de

trabalho;

9) conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente
específica, cópia dos documentos comprobatórios de cotação de preços dos
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bens e serviços adquiridos, com demonstração e justificativa expressas da

opção utilizada;

h) relação de bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construidos com
recursos deste Termo;
i) comprovante do recolhimento do saido de recursos à conta corrente indicada
pelo MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Os comprovantes de pagamento referidos na alínea "e”

desta CLÁSULA SEXTA deverão estar consubstanciados nos seguintes
documentos:

a) nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons fiscais das aquisições
de bens de consumo ou permanentes e de serviços, devidamente atestados ou
certificados pela unidade competente quanto a conformidade do item recebido
com os termos da contratação, com identificação do responsável e data em que
efetuou a conferência;
b) nos pagamentos e trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, recibos com

a sua identificação e cópias do RG e CPF, além da indicação do endereço de
sua residência e número de telefone para contato;

c) nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de

pagamento e guias de recolhimento dos encargos sociais (PIS, IRRF, FGTS e
INSS);

d) nos pagamentos de prestações de serviços, sujeitas ao pagamento do
imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e disciplinadas pela Lei

Complementar nº 116/2003, os comprovantes de recolhimento do referido

tributo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O relatório de execução referido na alínea “d” desta

CLÁUSULA SEXTA deverá informar as atividades desenvolvidas para o

cumprimento do objeto e o comparativo das metas propostas com os resultados
alcançados, com indicação do percentual de realização do objeto deste Termo, bem
como sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e
atendimento dos fins propostos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas
ou equipamentos, o relatório de execução deverá mencionar se foram instalados e
se estão em efetivo funcionamento.

PARÁGRAFO QUARTO- Quando o objeto for intangível no todo ou em parte,
considerando- -se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado fisico
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aferivel posteriormente, consubstanciadas na realização de eventos, treinamentos,
festas populares ou outros assemelhados; o relatório de execução fisico—financeiro
deverá contemplar registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na midia,
impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de
atividades, dentre outros elementos.
PARÁGRAFO QUINTO — O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos,

referido nas alíneas “f” desta CLÁUSULA SEXTA incluirá, além dos recursos
municipais repassados, os rendimentos decorrentes da aplicação no mercado
financeiro e os recursos relativos a contrapartida da OSC, assim como as aplicações
dos recursos totais e os saldos porventura devolvidos.

PARÁGRAFO SEXTO - Transcorrido o período previsto no cronograma de

execução para cumprimento da(s) etapas(s) elou fase(s) de execução

correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sido
apresentada a prestação de contas respectiva, a OSC será registrada como
inadimplente no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do
Município de Ecoporanga—ES.

PARÁGRAFO SÉTIMO — A aprovação da prestação de contas fica condicionada à
verificação da regularidade dos documentos apresentados, bem assim a certificação

do cumprimento da etapa(s) elou fase(s) de execução correspondente, mediante
parecer circunstanciado do servidor responsável pelo acompanhamento, fiscalização

e avaliação da execução deste Termo, que se submeterá a homologação pelo
Conselho Municipal de Assistência Social.

PARÁGRAFO OITAVO — A prestação de contas de que trata esta cláusula não
exime a OSC de comprovar a regular aplicação dos recursos ao órgão de controle
interno e externo da Administração, nos termos da legislação específica vigente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DESTE TERMO:

É vedada a alteração do objeto deste Termo, salvo para a sua ampliação, desde que
aprovado plano de trabalho adicional e comprovada a execução das etapas e/ou
fases de execução anteriores com a devida prestação de contas.

PARÁGRAFO ÚNICO — A ampliação do objeto deste Termo será formalizada

mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA — DA EXTINÇÃO DESTE TERMO:
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A extinção deste Termo se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas
demais hipóteses previstas parágrafos seguintes,

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O presente Termo poderá ser resilido mediante

notificação escrita, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por
conveniência de qualquer dos PARCEIROS, hipótese em que a OSC fica obrigada a
restituir integralmente os recursos recebidos e não apiicados no objeto deste Termo,
acrescidos do valor correspondente às aplicações financeiras.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O descumprimento de qualquer das cláusulas deste
Termo constitui causa para sua resolução, especialmente quando verificadas as
seguintes situações:
a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

b) falta de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conforme
prazos estabelecidos;

c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações
legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO —- A nulidade deste Termo poderá acarretar a sua
rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO — Extinto o presente Termo, os recursos financeiros ainda

não aplicados na sua execução serão devolvidos ao MUNICÍPIO na forma do
disposto no PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA TERCEIRA, sem prejuizo da
necessária prestação de contas.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA OSC:

A OSC é responsável pelo gerenciamento administrativo e Financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e
de pessoal, nos termos do art. 42, XIX e XX, Lei federal nº 13.019l2014, alterada
pela Lei nº 1320412015.
PARÁGRAFO ÚNICO — É de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução

do objeto previsto neste Termo, não implicando responsabilidade solidária ou
subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido
pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes
_, .de restrição à sua execução.
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CLAUSULA DECIMA — DA VEGENCIA:

O prazo de vigência deste Termo será de 31 de Agosto de 2018 à 30 de Julho
2019 e publicado extrato do presente Termo no Diário Oficial do MUNICIPIO, sendo
que a liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO dar—se—á em 3

parcelas de igual valor, no qual o período acima descrito corresponde ao período

estabelecido para execução do objeto, acrescido de 15 (quinze) dias para
apresentação da prestação de contas mensat após o recolhimento dos recursos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — O prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado,

mediante a formalização de Termo Aditivo, desde que aprovado novo plano de

trabatho adicional.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo eventual atraso por parte do MUNICÍPIO na

liberação dos recursos previstos na CLÁUSULA TERCEIRA, tendo em vista o
cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho, os PARCEIROS
desde já anuem quanto à prorrogação automática deste Termo, por período idêntico
àquele pertinente ao atraso, o que deverá ser registrado por meio de apostila.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —— DOS BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS»:

Os bens eventualmente adquiridos pela OSC com recursos financeiros custeadcs
pelo MUNICÍPIO com vistas à execução deste Termo não poderão ser alienados,
locados, emprestados, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e

expressa autorização do MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas

em outras cláusulas deste Termo, & OSC deverá apresentar, durante todo o prazo

deste Termo, relatórios semestrais acerca da utilização dos bens, seu local de
instaiação e seu estado de funcionamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O MUNICÍPIO, por meio do servidor responsável pelo

acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, emitirá
pareceres acerca dos relatórios previstos no PARAGRAFO PRIMEIRO desta
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.

PARÁGRAFO TERCEIRO — Os bens definidos nesta cláusula serão revertidos ao
MUNICÍPIO ao final do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados a OSC,

obsenlada a legislação pertinente, quando, após a consecução do objeto, forem
necessários para assegurar a continuidade da politica pública correspondente.
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PARÁGRAFO QUARTO — Constatando-se o mau uso ou desvio de finalidade na

utilização dos bens definidos nesta cláusula a qualquer tempo, estes serão
revertidos ao patrimônio do MUNICÍPIO, sem prejuízo da responsabiiização civil,
penal e administrativa da OSC e seus administradores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará e publicação do extrato deste Termo no Diário Oficiai
do MUNICÍPIO ou outro Jornai de Circulação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA .. oo FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do MUNICÍPiO DE ECOPORANGA, ESTADO DO

ESÍRITO SANTO, como competente para dirimir as questões decorrentes deste

instrumento.

E por estarem de acordo, as partes fIrmam o presente Termo em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos..

Ecoporanga-ES, 22 de Agosto de 2018.
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Llll -— Responsável Técnico

SÓNIA MAFglA MARlANO NlCOLl _ __ _ __ _ 02? 533 447- 53
Nº RG Órgão Cargo ND do Registro no conselho
1.102.014 Expedidor Assistente Social : Profissional

'í

SSPES
CRESS
nº
3650
l'P'ª
_ , Regiãº/ES _

'3 Délio
Bairro
Cidade:
CEP:
Rodrigues ECOPORANGNES_ __ 29.850 GOG
i Logradouro (Avenida Rua Rod. )
“ Rua Luisa Antonio da Silva nº 38

Telefone
1 3 Telefone 2 _ Telefoneâ
( 27) 99778 2866 (27) 3755 1580

LIV —— Equipe de Referência

NOME ' ESCOLARIDADE FUNÇÃO CARGA
“j
HORAle—X ?
SEMANN.

Adilson José Pereira 2º Grau Completo Cuidador de idoso 44 HSW _j

' Elizabeth Andrade Caldeira Ensino Fundamental Cuidadº!" de Idoso 44 H&7i__ _ _]

Keilla Meneghel Teixeira 3º Grau Completo Coordenadora 30 Híã__
Lúcia Pereira Cansado Ensino Fundamental Cozinheira 44 H'li._ _ _j

Luzia Pereira Ensino Fundamental Aux. de Limpeza 44 HS __

. Luzinete Maria de Jesus da Ensino Fundamental Lavanderia 44 H? ,
Silva

Oliveira __
da Silva __

Maria Aparecida da Silva Ensino Fundamental Cozinheira 44 HE;
Maria Helena Medeiros da , lº Grau lncompleto Aux. de Limpeza 44 HS “
Silva

Maria Rosalia Oliveira Aguis 1º Grau incompleto Cuidador de idoso 44 _l—gflig__ _

Roselene Alves Silva de 2“ Grau incompleto Aux. de Limpeza 44 HS”

Sandra Paulo Rocha 2D Grau Completo Cuidador de Idoso 44 HS j
Sérgio Coleta Ferreira 2“ Grau Completo Cuidaddr de Idoso 44 His ª

Silvia Alves da Silva lº Grau Incompleto Lavanderia 44 HS _

Sônia Maria Mariano Nicoli 3º Grau Completo Assistente Social 20 HS___ _

Wagner Gomes da Silva 2º Grau Incompleto Cuidador de Idoso _ 44 HS_ '
Zénia Rodrigues da Fonseca 2º Grau Completo Cuidador de Idoso 44H545

;ILÍ ,.
Rua ldalino Monteiro! nº 205 — Bairrº Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/Eb , : f, !
Tel“ (27) 3755 1580 — e-mail: 'T'cltãadiiildv'ãfêºêllúpúrªnleízfªflí'fjil'l'lu,E non—5 i _Á', '

gºioL I ,
CASA no IDOSO são JOAQUIM E sumo—rª &

I

Denudoi unildção] UHE ',I'ZIJII Domexnbramurito. ZI/GZQDUI- (.NFTN lI—i, Sª.—3 -l?$.éflillll- EI

REGISTROS: RSI XII Ii) RECIIXIIS N IU IN IHU—IU. LEI DE I ÍILII). KDE. PI Bl IL'. ªl XII. NIUPAL X “(Jô UI: LÃIÁS N 002 UZ: .-U.'*v.-3i[-:,X l.' "(iiCiIl,.»IªJCI fi SÁNI'I'ÁRIÁ: ALVARÁ DU (IURI-“(I DI' BUMIHZIRDS, ALVARÁ Díª, I-'I 'MCIUN-“II'ÍNIIJ I).—ªi MIE; C'Il'ii'I'HÇNV'IIÉS Mªli X'II'I' "» -.
Iª."ªil..'XN(:IEFJ.—F4 ANTD-XL. IRRF ANP.-XI," CNAS Nª“ 7I (II(J.TIÚZII'HfZMB—Íº-ª).

Nome º CNPJ

í II— IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA

"J -— Órgãº Público .. ,. . , , , . , , ,, , ,

, PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGNES , __ ' , , ; 27.167311/0001—04
Logradouro (Avenida Rua, Rod)

Bairro " ' Cidade: " ' ' ' " : CEP:

' RUA, SUELON. DIAS. DE, MENDONÇA, Nº 2.0

; CENTRO , _ . ? ECOPORANGA Í 29850000
E- mail da Instituição Home Page
. Telefone I “ Telefone “ ' “ É ' Telefone 3
1 III — RECONHECIMENTO FILANTRÓPICO E INSTITUCIONAL

A — Utilidade Pública Municipal — Lei Municipal nº 906 de 25 de abril de 2001;

B -— Utilidade Pública Estadual — Lei Estadual nº 7.713 de 08 de janeiro de 2004;

C -— Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 002 desde 24 de
setembro de 2002;

D — Registrada no Conselho Nacional de Assistencia Social sob Resolução nº 192 de 10 oi
novembro de 2005;
E — Registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa solo nº“ 002 desde 2.6
de maio de 2018;

LIV__ BREVE HISTORICO DA INSTITUIÇÃO

A Casa do Idoso São Joaquim e SantºAna do Município de Ecoporanga/ES, foi funiziedi
inicialmente em ”52 de Agosto de 1990, inaugurada no dia 07 de outubro de 1995, data ci &
funcionamento em 25/10f1995, regularmente constituida através de Assembieia Geral em “E I

de fevereiro de 2001, situada à Rua ldalino Monteiro, 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida ,

Ecoporanga «— ES, Telefone (2?) 3 755 1580, e uma Entidade Filantrópica sem fim
Lucrativos, atende hoje, 26 (vinte e seis) idosos no Municipio, na faixa etária de 63
(cinquenta) e 102 (cento e dois) anos de idade, sendo 06 (seis) Mulheres e 20 (vintêi
Homens, portadores de problemas como Diabetes, Hipertensão, Deficiente Visual,
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Dificuldades de Visão, Audição, AVC, Diversos Distúrbios Mentais, Alzheimer, Epilétioi

C.A., etc.; tendo dentre eles, (10) dez Acamados e (02) dois Cadeirantes. A lnstitoiçêzi
sobrevive das Aposentadorias e Benefícios dos idosos e Subvenção Social Ermada atravé E;
de Termo de Fomento com a Prefeitura Municipal de EcoporangaiES, tem capacidade per il

atender ate 30 (trinta) idosos, podendo haver regulamentação para aumento da capacidac a

de recebimento de idosos, já que a estrutura fisica assim suporta. Considerando que 'íl
maioria dos Idosos acolhidos for alvo de abandono familiar, maus tratos e de lesão de 581.5";

direitos fundamentais, os quais são encaminhados pela rede municipal (CREAS).

A Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana presta assistência, abrigo e amparo aos ldosc El
acolhidos e e a única instituição de Longa Permanência para idosos (lLPl) no municipio ai

, opporangal'ES, regularmente constituída, com reconhecimento iiianfzropico e do '?
capacidade técnica e estrutural para prestar serviços socioassistenciais de proteção espeçi il
de alta complexidade aos idosos.
v _ OBJETIVO GERAL DA m'sriTUlçÃo
V.! — Identificação

Acolher e garantir proteção integral aos idosos com laços familiares fragilizados ou rompidc Ei

elou ldosos oriundos de Famílias desfavorecidas economicamente impossibilitados
cuidarem dos mesmos: prestar apoio as atividades diversificadas realizadas com as Pessoa &;

ldosas, visando proporcionar melhor qualidade de vida em sistema asiiarí com base nr:

'.,"

princípios éticos, humanitários e de responsabilidade social. por meio de todos os esforçi: ?

».

possiveis das pessoas envolvidas, garantido aos idosos um envelhecimento saudável e cri-"

dignidade, promovendo ainda, através dos serviços de proteção social especial da ala
complexidade a Pessoa idosa, a autonomia inclusive nos âmbitos da assistência social
fortalecendo os vinculos familiares a fim de contribuir para a nabiiitação e reabilitação de S';
atividades da vida diária por meio da Vigilância Sócio Assistencial, Proteção Social, Dores El
e Garantia dos Direitos.
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V.ll — Justificativa

Considerando que o aumento da longevidade nas últimas décadas mudaram o per il
demográfico brasileiro, e que rapidamente o envelhecimento tornou—se questão fundameni ai

para as politicas públicas, se faz necessário o Acolhimento institucional de Long %;
Permanência para idosos, pautado na Lei Federal nº 10.741 de iº de outubro de 20133 ':l
qual dispõe sobre o “Estatuto do idoso", onde no “Título li — Dos Direitos Fundameniais .Capitulo l — Do Direito à Vida” descreve seu “Artigo 9“ - É obrigação do Estado, garani'i-r

à Pessoa Idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas socio. s
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade” e
ainda no “Capítulo Vili — Da Assistência Social” em seu “Artigo 33” — A Assistência Socà il

aos Idosos será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e diretrize :;
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso,, o o
Sistema Único de Saúde e demais nomes peninentes”.
Considerando que a maioria dos idosos acolhidos foram alvo de abandono familiar, mai &;

tratos e de lesão de seus direitos fundamentais, os quais são encaminhados pela Reco
Municipal através do CREAS, e, considerando ainda que a Casa do idoso São Joaqusm &&

Sant'Ana atende 26 (vinte e seis) idosos, sendo a Única Instituição de Longa Permanenc sa

para idosos — lLPl no Municipio de EcoporangaíES, regularmente constituida, co :.»
reconhecimento filantrópico e com capacidade técnica e estrutural para prestar serviço
socioassistenciais de proteção especial de Alta Complexidade a idosos, e que apresentam s

a presente proposição.

V.lll » Caracterização da População e ser Atendida
Público Alvo: Acolhimento para idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) eno :

de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependencia ;,
impossibilitados de se manter, servindo de moradia, dando proteção e assistência materia“; e

outras a velhice necessitada, socorrendo—a, acolhendo-a e promovendo recorsc &;
indispensáveis ao seu bem-estar.
Modalidade de Atendimento: instituição de Longa Permanência para idosos (lLPl)
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Abrangência: Municipal
Horário de Atendimento: lninterrupto (07 dias por semana/24 horas por dia);
Nº de Vagas na Instituição (limite): capacidade para até 30 (trinta) Idosos

Nº de idosos Acolhidos na instituição abrangidos pelo presente Plano de Trabaihe pt r
Grau de Dependência: 26 (vinte e seis) Idosos
Condição

Descnção -— RDC zísfzoos ANVISA

Grau de Dependência I

Idosos independentes, ' mesmo que 13 (treze)
requeiram uso de equipamentos de

N'iifrhwêirôd'ê'iããeóe ':

autoajuda
Grau de Dependência ll

Idosos com dependência em até três 08 (oito)
atividades de autoouidado para a vida

diária tais como: alimentação

mobilidade, higiene, sem

“comprometimento cognitivo ou com
alteração cognitiva controlada.

Grau de Dependência lll Idosos com dependência que requeiram CIS (cinco)
asastenma em todas as ati—«idades de

autocuidado para a vida diária e ou com
comprometimento cognitivo.

Nº
IDOSOiA)
01 ' Adriano Lopes 'ª "

Lista dos Idosos lnstitucionaiizados

02 Antonio Ribeiro dos Santos
03 Avergisto Martins Ferreira

04 Carlos Izidoro Canal
05 Celestino Francisco da Silva
06 Clotildes Machado de Oliveira

Rua ldalino
Monteiro nª ZGS— Bairro
Nossa Senhora Aparecida—
Tel (27337551580—e—mail:
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08 ' Edite Marques da Silva
09 É Faustino Rodrigues Guedes
10 & Francisco Pereira da Siiva

11 Gabriel da Siiva

% 12 Heiena Maria Aives Feitosa *“ '"
13 leabei Alves dos Santos
14 : Januário Evaristo Dias
15 Jose Evangeiista Batista

16 & José Feliciano Bahia
17 José Oiavo Paulo Oiiveira

18 José Pereira Jardim —— —
19 A Juraci Ribeiro da Silva
20 Luiz Garfos Sonderhus W

21
Manoel
Barbosa
_
22 Maria Paixão Santos ” “
23 Marli Bitencourt Henrique
24 Nonda Izidoro da Silva
25 Ocimar Martins Lisboa

26 Satíi Vieira Cardoso ”' "
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Vl —— OBJ ETIVO ESPECÍFICO

Favoreoer a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência;
Assegurar ao idoso assistido, com absoluta prioridade: a efetivação do direito à vida, saúde.
alimentaçao, cultura, lazer, cidadania, iiberdade, dignidade, respeito e convivência famiiiar e

comunitária, preservando e assegurando, por ações próprias e outros meios, as
oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde fisica e mental e SGLS
aperfeiçoamentos morais, intelectuais, sociais e espirituais, sua dignidade como pessoa
humana e sujeito de direitos civis politicos individuais e sociais, garantidos na Constituição
Federal e na política nacional do idoso;

Promover acesso à rede socioassistenoiai aos demais órgãos de sistema de garantia ríºe
Direitos e as demais politicas públicas e setoriais;

Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuario e o acesso a serviços

básicos, tais como: Bancos, Mercados, Farmacias e outros, conforme necessidade;

Propagar () respeito às diferenças e o convivio social, bem como fortalecer vincula-si
familiares, dentre outros.
% Vii _ PLANO DE METAS E AçõEs

O presente Plano de Metas e Ações, tem como Meta a abrangência de 160% (semi
público aivo com execução dos objetivos ora apresentados de forma a proporcionar bora;
resultados quando da apiicaçâo do Recurso oriundo do Fundo Estadual de Assistência Saci “il
— FEAS/Alta Complexidade —— Piso PAC !, tendo como Objeto a ser executado os seguintes
Custeios abaixo discriminados:

«' Custeio de Gastos com Pessoal, incluindo: Vencimento (Salario); Adicionais
(insalubridade; Noturno e Periculosidade); Gratificações; iBº Salário; Férias e 1/3 os
Férias constitucional; Verbas Resolsórias (Saldo de Salário; 13“ Salario; Férias e “lini—;

de Ferias proporcionais/integrais indenizaveis; Muita Rescisória); Encargos Patronal-:.:.
(GPS; DARF; FGTS/GRP“; PIS; lRRF).

«“ Custeio de Materiais de Consumo, incluindo: Gêneros Alimenticios; Higienizaçar
Limpeza e Material de Expediente.
«" Custeio de despesas com Água; Energia; Telefone.
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v” Custeio de despesas na prestação de serviços de Terceiros, Pessoa Física eir-u
Jurídica.

A aquisição dos Materiais de Consumo e e prestação de serviço de Terceiros, será precedioe
de Orçamentos conforme preceitua & Lei Federal de Licitações nº 8666/93, obedecendo em

especial; ao que dispõe seu Art. 115.
["Vííiw-ÍVÃEÓÉWD—õ "WR—ÉÓUÉÉÓW "W “
|

0 Recurso oriundo do Fundo Estadual de Assistência Sociai —— FEAS/Aite Complexidade »—

Piso PAC 1, será repassado atraves de Termo de Fomento e ser firmado entre e Casa do
idoso São Joaquim e Sentªi-ina e o Municipio de EcoporangelES, por intermédio de

Secretaria Municipal de Assistência Social no montante de R$ 15960000 (Cento e

Cinquenta e Nove Mii e Seiscentos Reais) e ser repassado em 03 (três) parcelas no vem
de R$ 53.200,00 (Cinquenta e Três Mil e Duzentos Reais) cada.

jTíW'íWlªÉ'iíiõõõ ijÉ “É)EÉWÓÚÇÃÓWDõwõ'BHÉfõ'"' 'W ' " "

0 Objeto desta proposição. quai seja, “Custeio de Despesas Diversas” acima descrita.“;
deverá ser executado dentro do prazo de 12 (doze) meses. iniciando—se e contagem a per» ir

de competência Agosto do Exercício de 2018 com data fim na competência Juin-:;
Exercício de 2019. Podendo ser prorrogado conforme ditames expressos no Termo ce
Fomento e ser firmado.

i x _ CRONOGRAMA DE DESEMBoLso (R$)
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CASA
DO IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA © ??
X..
Data de Fundação: [4/02/2001 - Desmembramento: 2.1102/200] - CNPJ Nº 04.353.478/0001-56
BALANCETE ANUAL, IRRF ANUAL, CNAS Nº 710!0.002023f2003—39.

XI - DECLARAÇÃO no RESPONSÁVEL TÉCNICO "I

Declaro para os devidos ªfins que o Plano de Trabalho apresentado será executado conform e
as normativas da Política de Assistência Social.

Ecoporanga/ES, 25 de Julho de 2018

” ' àºMª/Lª

Sonia na nano IcolI
(DRESS/ES nº 3650

xu _ DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO JI
Na qualidade de Representante Legal da Organização da Sociedade Civil, Casa do idoso
São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES, declaro para os devidos fIns junto a Prefeitura.-.a
Municipal de Ecoporanga/ES, sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora Ot.»

situação de inadimpiência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou Entidade de..
Administração Pública Federal, Estaduai e Municipal que impeça a transferência de
Recursos oriundos de Dotações consignadas no Orçamento do Município na forma de:
presente Plano de Trabalho.
Ecoporanga/ES, 25 de Julho de 2018

Antoniores
“' dente
Wire Filho
xm — APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Jª
Aprova-se o Plano de Trabalho, o quai deve ser anexado ao Termo de Fomento assinado.

EcoporangaIES, de de 2018

Representante Legal/Carimbo ,,,?

Rua idalino Monteiro. nº 205 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Ecoporanga/ES
Tel; (27) 3755 1580 — e—maii: tesaomerece:rqcloranoefahotmaIt,com
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CÁMARA nos DEPUTADOS
Centro de Documentação e Informação

LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014
Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a

administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação,

para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco, mediante a execução de

atividades ou de projetos previamente

estabelecidos em planos de trabalho inseridos em
termos de colaboração, em termos de fomento ou
em acordos de cooperação; define diretrizes para a

política de fomento, de colaboração e de

cooperação com organizações da sociedade civil;
e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e

9.790, de 23 de março de 1999. [Ementa com

redacão dada pela Leinº13.204. de 14/12/2015)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
An. lº Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública

e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos

provimento estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos

de fomento ou em acordos de cooperação. (artigo com redacão dada pela Lei nº 13.204. de
14/12/2015

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

Art. 2“ Para os fins desta Lei, considera-se:
] * organização da sociedade civil: ( "Caput” do inciso com redação dada pela Lei nº
13.204, de 14/12/2015)

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e
que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por

Seção IX

Dos Requisitos para Celebração de Parcerias
(Denominação da senão com redação dada pda Lei nº 13.204. de 14/12/2015)

Art. 33, Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade
civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente:

("“Conta ” do artigo com redação dada pela Ler' nº 13.204. de 14/12/2015)
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social;
11 - [Revogado pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)
III — que1 em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo

objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; (Inciso com redação dada

pela Ler' nº 13.204, de 14/12/2015)
IV — escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade; ( “Caput" do inciso com redação dada pela Lei nº 13.204,
de 14/12/2015)
a) ("Revoqunpela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)
b) Útevogada ,na/'n Lei nº 13.204, de 14/12/2015)
V - possuir:

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados
por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ , conforme, respectivamente, a parceria seja
celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a
redução desses prazos por ato especifico de cada ente na hipótese de nenhuma organização
atingi—los;

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de

natureza semelhante;

e) instalações, condições materiais e capacidade técnica e ºperacional para o

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas. (Inciso acrescido pela Ler' nº 13.204, de 14/12/2015)

5 Iº Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito
previsto no inciso 1. (Parágrafo único transformado em 5 1” com redação dada pela Lei nº
13. 204, de 14/12/2015;

5 2ª Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e ill as organizações
religiosas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº13.204. de 14/12/2015)
5 3” As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação

específica e ao disposto no inciso IV, estando dispensadas do atendimento aos requisitos

previstos nos incisos I e III. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.204. de 14/12/2015)
5 4ª LVETADO na Lei nº 13.204. de 14/12/2015)
5 Sº Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será necessária
a demonstração de capacidade instalada prévia. Qªnrágrnfo acrescido pelo Ler' nº 13.204, de
14/12/2015!

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da

sociedade civil deverão apresentar:

I — (Revogado pela Ler' nº 13. 204. de 14/12/2015)

Il — certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de
dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;
III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando—se de sociedade cooperativa, certidão
simplificada
14/12/2015) emitida por junta comercial; [Inciso com redação dada pela Lei nº 13.204. de
IV - [ªcalmando pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)
V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;
VH — comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por
ela declarado; grecia-o com redação dada pela Lei nº 13204, de 14/12/2015)
VIII — Qicvogado pela Lei nº 13.204. de 14/12/2015)
Parágrafo único. (VETADO):
I - (VETADO);
n - (VETADO);

III- (VETADO).

Artª 35. A celebração e a fonnalização do termo de colaboração e do termo de
fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública:
1 - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei;
parceria; II » indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da

III - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade

técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o
objeto;
IV — aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta Lei;

V — emissão de parecer de órgão técnico da administração púbiica, que deverá

pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua
cooperação, da parceria prevista nesta Lei;
14/12/20152e) da viabilidade de sua execução; alínea com redação dada pela Lei nº 13.204, de

da verificação do cronograma de desembolso; alinea com redação dada pela Lei
nº 13.204 ded)14/12/2015)

para avaliação da execução fisica e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;
0 (Revogada pela Lei nº 13.204. de 1 4/1 2/2013]
g) da designação do gestor da parceria;
h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
i) Qevogada Dela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)

VI — emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da
administração
acerca
da possibilidade de celebração da parceria. (Inciso com redação
_dgçfg
Dela Lei pública
nº 13.204.
de 14/12/2015)

ll — diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a
execução do objeto da parceria assim () exija; (Inciso com. redação dada pela Lei nº 13.204. de
1 4/12/201 52

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em
relação ao valor total da parceria; (Inciso com redação dada pela Lei nº13.204. de 14/12/2013
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do
objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos
equipamentos e materiais.

5 lº A inadimplência da administração pública não transfere a organização da

sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com
recursos próprios. (Parágrafo com redação dada pela Ler' nª'13.204, de 14/12/2013
ª 2“ A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na
liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de
parcelas subsequentes. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13 .204, de 14/12/2013

5 3“ O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da

sociedade civil com recursos da parceria não gera vinculo trabalhista com o poder público.
(Parágrafo com redar'ão dada pela Ler' nº 13.204. de 14/12/2013
é 4“ (Revogado pela Ler' nº13.204. de 14/12/2013
% Sº (VETADO).

Art. 47. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 14/12/2013

Seção IV
Da Liberação dos Recursos

Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas
em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir,
nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades: (“Cagut'ª do artigo com redação
dada pela Lei nº13.204, de 14/12/2013
1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.204. de 14/12/2013

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o

inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no

termo de colaboração ou de fomento; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.204. de

MLMlll - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de
controle interno ou externo. (Inciso com redação dada pela Lei nº13.204. de 14/12/2013;

Art. 49. Nas parcerias cuja dmação exceda um ano, é obrigatória a prestação de
contas ao término de cada exercício. (“Caput'ª do artigo com redação dada pela Lei nº 1 3.13%
de 14/12/2015!
I - (Revogado pela Ler' nº 13.204. de 14/12/201_51

ll - (Revogado pela Ler' nº13.204, de 14/12/2013
[II - (Revogado pela Lei nº13.204. de 14/12/2015)

x....

ªi

e?)
5 2“ No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o

monitoramento e a avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as
exigências desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº13.204, de 14/12/2015)

Art. 60. Sem prejuizo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de
controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas
públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo. (“Caguzº'
do artigo com redação dada pela Lei nº13.204, de 14/12/2015)
Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei estarão também sujeitas aos
mecanismos de controle social previstos na legislação.

Seção VIII
Das Obrigações do Gestor
Art. 61. São obrigações do gestor:
[ - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
11 - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na
gestão dos recursos, bem, como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

III — (VETADO);

[V - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando
em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art.
59; (Inciso com redação dada pela Lei nº13.204. de 14/12/2012
V — disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessarios às atividades de
monitoramento e avaliação.

Art. 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade
civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de

realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: “Ca ut” do arti () com
redarão dada pela Lei nº 13. 204. de 14/12/2015)
I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira,
qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano

de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o
momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. (Inciso com redação dada
pela Lei nª13.204. de 14/12/20151
Parágrafo único. As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor
ao administrador público.

CAPí'rpLo IV

DA PRESTACAO DE CONTAS
Seção 1

Normas Gerais

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando—se as regras previstas nesta
Lei, além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de
trabalho.

& lº A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da
sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias,, tendo como premissas & simplificação e a

racionalização dos procedimentos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.204. de
14/12/2052

ª 2ª Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no ª lº deste artigo
devem ser previamente informadas a organização da sociedade civil e publicadas em meios
oficiais de comunicação.

5 3º O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de
contas. (Parágrafo com redação dada pela Ler' nª13.204. de 14/1 2/2012
Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu

objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o periodo de que
trata a prestação de contas.

5 lª Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justificativa suficiente. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2013
& 2“ Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das
normas pertinentes.
% 3º A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados
alcançados.
& 4“ A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o

montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos
estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento.

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em
plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. (Artigo com redação
dada pela Lei nª'13.204. de 14/12/20i5i

Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de
fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos
do inciso IX do art. 22, além dos seguintes relatórios:
I — relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil,
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e () cornparativo
de metas propostas com os resultados alcançados; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.204L
de MHZ/20152

II — relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de

fomento, corn a descrição das despesas e. receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a
execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano
de trabalho. (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.204. de 14/12/2015)

a

056

Parágrafo único, A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os

seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver: (“CM do parágrafo único com
redação dada pela Lei nº13.204. de ] 4/1 Z/ZOLÁL

I - relatorio de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da

parceria; (Inciso com. redação dada pela Lei nº 8.204. de 14/12/2015)
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os
resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.
Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria
celebrada.
& lº No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo

para fins de avaliação do cumprimento do objeto. Parágrafo com redação dada pela Lei nº
8.204, de 14/12/2052
5 2“ Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil
deverá apresentar prestação de contas ao tiro de cada exercício, para fins de monitoramento do

cumprimento das metas do objeto. (Parágrafo com redação dada pela Ler' nº 13.204, de
14/12/2015!

& 3ª (Revogado pela Lei nº 13.204, de 14/12/20!_51

& 4“ Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou
que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente,
mencionar: ( “Caput" do parágrafo com redação dada pela Lei n“13.204, de 14/12/2012
1 - os resultados já alcançados e seus beneficios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
lll - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto

pactuado.

Art. 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no
art, 65, desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão
considerados originais para os efeitos de prestação de contas.
Parágrafo único, Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao
da prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que
compõem a prestação de contas.

Seção II
Dos Prazos
Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação
dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou

no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano. “Ca ut" do am" o com
redação dada pela Lei nº13.204. de 14/12/20ª
& lº O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a
complexidade do objeto da parceria. (Parágrafo com redacão dada pela Ler' nº 13.204. de
14/12/20] 5,2

& 2“ O disposto no caput não impede que a administração pública promova a
instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, ante evidências de

irregularidades na execução do objeto. (Parágrafo com redação dada Deia Lei nº 13.204. de

14/12/2015)
5 30 Na hipótese do 5 2“, o dever de prestar contas surge no momento da liberação de
recurso envolvido na parceria, (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)
5 4“ O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde
que devidamente justificado.

& 5“ A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração
pública observará os prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela:
("quut" do parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.204. de 14/12/2015)
I - aprovação da prestação de contas;
Il — aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou (Inciso com redação dada
pela Lei nº13.204, de 14/12/2015)

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de

tomada de contas especial. (Inciso com redação dada pela Ler' nº 13.204, de 14/12/2015)

ã 6“ As impropriedades que deram causa a rejeição da prestação de contas serão
registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por
ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração pública, conforme definido em
regulamento. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº13.204. de 14/12/2015)

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido
prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
& lº O prazo referido no caput e limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação,
prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui
para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

% 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não
havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
Art. 71. A administração pública apreciará a prestação tina] de contas apresentada, no
prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de
diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período. (“caput” do
artigo com redação dada pela Lei nª13.204, de 14/12/2015)
© lº (Revogado pela Ler' nº 13.204. de 14/12/2015)
5 2ª (Revogado pela Lei nº13.204. de 14/12/2015)
5 3ª (Revogado pela Lei nº13.204. de 14/12/2015)
ª 4“ O transcurso do prazo definido nos termos do caput“ sem que as contas tenham
sido apreciadas: ("Caput” do parágrafo com redação dada pela Ler' nº13.204, de 14/12/2015)
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se

adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido

causados aos cofres públicos;
[1 — nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de

seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora
sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste paragrafo
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública. (Inciso com redação dada

pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)

civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso II. (Inciso con: redação dada pela Ler' nº 13.204. de
14/12/20152

& lº As sanções estabelecidas nos incisos [I e III são de competência exclusiva de
Ministro de Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada

a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura. de vista,

podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade. [Parágrafo único
transformado em é“ 1 ”com redação dada pela Ler' nº13.204, de 14/1 2/2015 )
5 2ª Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação
de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
(Parágrafo acrescido pela Ler'nº13.204, de 14/12/2015)
5 3" A prescrição será interrompida com a. edição de ato administrativo voltado à
apuração da infração. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)

Seção II
Da Responsabilidade pela Execução e pela Emissão
de Pareceres Técnicos
Art. 74. (VETADO).
Art. 75. (Revogado pela Lei nº13.2(14, de 14/12/2015)

Art. 76. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)

Seção [II
Dos Atos de Improbidade Administrativa

Art. 77. O art. 10 da Lei nº 842% de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

Vlll - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensa-los
indevidamente;

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao

patrimônio particular de pessoa tisiea ou jurídica, de bens,, rendas, verbas ou
valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à eSpécie;

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize
bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública
a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem
a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

96.01
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XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações

de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades

privadas; Enciso com redacão dada pela Ler' n“13.204. de 14/12/2015)

XX - iiberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir
de qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Inciso com redação dada

pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)
XXI — liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir
de qualquer forma para a sua aplicação irregular.” (NR)
Art. 78. O art. 1 1 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso VIII:

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de

contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades

privadas." (NR)

Art. 78—A. O art. 23 da Lei nº“ 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso lil : (Artigo acrescido pela Lei iiª'13.204, de 14/12/2015)

.........................................................................................................

III — até cinco anos da data da apresentação à administração pública da
prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. lº
desta Lei.” (NR)

CAPÍ'rpLo VI

DISPOSIÇOES FINAIS
Art. 79. (VETADO).

Art. 80. O processamento das compras e contratações que envolvam recursos
financeiros provenientes de parceria poderá ser efetuado por meio de sistema eletrônico
disponibilizado pela administração pública às organizações da sociedade civil, aberto ao público
via intemet, que permita aos interessados formular propostas. f'ªCaput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)
Parágrafo (mico. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,
mantido pela União, tica disponibilizado aos demais entes federados, para fins do disposto no
caput, sem prejuízo do uso de seus próprios sistemas. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº
13.204, de 14/12/20152

Art. 81. Mediante autorização da União, os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal poderão aderir ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV

para utilizar suas funcionalidades no cumprimento desta Lei.
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DECRETO Nº 6.131, DE 19 DE JUNHO DE 2017
REGULAMENTA AS PARCERIAS ENTRE O MUNICÍPIO

DE ECOPORANGAIES A E AS ORGANIZAÇÓES DA

SOCIEDADE CIVIL — OSC PARA A CONSECUÇÃO DE

FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E

RECIPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS
E ATIVIDADES PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM

PLANOS DE TRABALHO, NOS TERMOS DAS LEIS
FEDERAIS N. 13.019, DE 2014 E 13.204, DE 2015 E DO

DECRETO FEDERAL Nº 8.726, DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ECOPORANGA, Estado do Espírito Santo, no

uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 71, inciso IV, da Lei Orgânica do
Municipio de Ecoporanga/ES e as determinações contidas nas Leis Federais n. 13.019, de

2014, 13.204, de 2015 e Decreto Federal nº 8.726, de 2016.
DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

Art. 1.º Este Decreto dispõe sobre o regime juridico das parcerias celebradas entre
a Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, e as Organizações da Sociedade Civil, de
que trata a Lei Federal nº 13.019. de 31 de julho de 2014, e suas alterações.

Parágrafo Único. As disposições deste Decreto não excluem a aplicação das

normas gerais contidas na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações.

Art. 2.º A aplicação das normas contidas na Lei Federal 13.019, de 31 de julho

de 2014 e neste Decreto, que tem como fundamento a gestão pública democrática, a

participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência na aplicação dos
recursos públicos, deverá ser orientada pelos princípios e pelas diretrizes estabelecidas nos

artigos 5ª e 6º da referida Lei.

Art. 3." As parcerias entre a Administração Pública Municipal e as Organizações

da Sociedade Civil terão por objeto a execução de atividades e projetos que deverão ser

formalizadas por meio de:

| — Termo de fomento ou termo de colaboração, quando envolver transferência de recurso
Hnanceuo;e
Il — Acordo de Cooperação quando não envolver transferência de recursos financeiros.

Art. 4." Para fins desse Decreto considera-se:

I - Administração Pública Municipal: Administração Pública direta, autárquica e fundacional
do município e as sociedades de economia mista municipais prestadoras de serviço público;
II- Organização da Sociedade Civil — OSC:
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& 1.“ Na hipótese do inciso I do caput, a organização da sociedade civil deverá,

a partir da data da apresentação da prestação de contas final, disponibilizar os bens para a
administração pública municipal, que deverá retira—los, no prazo de até noventa dias, após o
qual a organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens.

5 2.º A cláusula de determinação da titularidade dos bens remanescentes para a
administração pública municipal formaliza a promessa de transferência da propriedade de que
trata o art. 35, 5 5º, da Lei nº 13.019, de 2014.

5 3.'º Na hipótese do inciso ll do caput, a cláusula de definição da titularidade
dos bens remanescentes podera prever que a organização da sociedade civil possa realizar
doação e terceiros, inclusive beneficiários da política pública objeto da parceria, desde que
demonstrada sua utilidade para realização ou continuidade de ações de interesse social.

& 4.º Na hipótese do inciso ll do caput, caso a prestação de contas tinal seja

rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a organização da
sociedade civil. observados os seguintes procedimentos:

! - não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da
rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou

II - o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo do
dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver relacionada ao seu uso
ou aquisição.

5 5." Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil durante a
vigência da parceria:

l - os bens remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, no
prazo de até noventa dias, contado da data de notificação da dissolução, quando a cláusula de
que trata o caput determinar a titularidade disposta no inciso ! do caput; ou

II - o valor pelo qual os bens remanescentes foi adquirido deverá ser computado no cálculo do
valor a ser ressarcido, quando a cláusula de que trata o caput determinar a titularidade disposta
no inciso ll do caput.

SEÇÃO || _

DA CELEBRAÇAO

Art. 33. A celebração do termo de fomento ou do termo de colaboração

depende da indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.

Parágrafo Único. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos

necessários à cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida em exercicio futuro
deverá ser efetivada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria no
exercício em que a despesa estiver consignada.

Art. 34. Para a celebração da parceria, a administração pública municipal
convocará a organização da sociedade civil selecionada para, no prazo de quinze dias,
apresentar o seu plano de trabalho, que deverá conter, no minimo, os seguintes elementos:
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| — a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a

atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;

em
II - rede;
a forma de execução das ações, indicando, quando cabivel, as que demandarão atuação
lll — a descrição de metas quantitativas & mensuráveis a serem atingidas;

IV cumprimento
— a definiçãodas
dosmetas;
indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição
do

V — a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das
ações, incluindo
os encargos
sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos
necessários
à execução
do objeto;
VI - os valores a, serem repassados mediante cronograma de desembolso; e
Vii - as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso, na forma do art. 63.

5 2.º Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as

informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as condições constantes no
edital,
5 3.“ Para fins do disposto no 5 29, a administração pública municipal poderá
solicitar
a
realização
proposta e do edital. de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e as condições da

5 4.º O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de quinze
dias,
contado
da
civil na forma do 5data
39. de recebimento da solicitação apresentada à organização da sociedade
parceria.

5 SPA aprovação do piano de trabalho não gerará direito à celebração da

Art. 35. Além do plano de Trabalho as organizações da sociedade civil deverão
apresentar a documentação abaixo elencada, isenta de vícios de qualquer natureza e que não
tenham pendências de qualquer espécie para com o Município de Ecoporanga/ES:
! - oficio dirigido ao administrador público municipal, solicitando o Termo de Colaboração ou

Termo de Fomento; (Anexo I — A ou Anexo I —- B).

II - preenchimento do formulário "Dados Cadastrais" (Anexo II);

III - cópia do cartão do CNPJ atualizado, possuindo à organização da sociedade civil, no

mínimo, um ano de existência, comprovando cadastro ativo;
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tV — certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário
municipal; certidão quanto à dívida ativa da união conjunta; prova de regularidade para com a

Fazenda Estadual; certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado Do Espirito Santo;
certidão negativa com a Fazenda Estadual; prova de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço — FGTS (CRF/FGTS) e certidão de débito trabalhista (CNDT);

a) Caso se verifique irregularidade formal nas certidões negativas apresentadas ou quando
estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponiveis
eletronicamente, a organização da sociedade civil será notificada para, no prazo de quinze
dias, regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria.
V - Cópia do estatuto registrado obedecendo ao artigo 33 da Lei Federal 13.019/2014 e de
eventuais
comercial; alterações ou, tratando—se de sociedade cooperativa, certidão emitida por junta
VI » Cópia da ata de eleição e posse doquadro dirigente atual;

VII - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, contendo endereço atualizado,
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de
Pessoas F isicas - CPF da Secretaria da Receita Federal — SRF de cada um deles (Anexo ll).

VII!
— comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela
declarado;
IX - comprovantes de eXperiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de
natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser
admitidos, sem prejuizo de outros:

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública,

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento reaiizadas pela

organização da sociedade civil ou a respeito dela;
d) curriculos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes,
conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas
por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos
sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas;
ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil;

x — apresentar declaração de que possui disponibilidade de instalações, condições materiais e
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos
na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas: (Anexo II!)
XI -— apresentar registro da organização da sociedade civil em Conselho Municipal, Estadual ou

Federal, quando a legislação assim condicionar sua capacitação para atuar ou de firmar

parceria com a Administração Pública;

Xll - declaração de que a organização não esteja omissa no dever de prestar contas relativas
as parcerias anteriormente celebradas com quaisquer órgãos ou entidades (Anexo N);
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XIII - declaração que não emprega menor, conforme disposto no art. ?º, inciso XXXI“, da
Constituição Federal de 1988. (Anexo V);

XIV - deciaração do representante legal da organização da sociedade civii informando que a
organização e seus dirigentes. não incorrem em qualquer das vedações previstas neste Decreto
(Anexo VI).

Parágrafo Único. As cópias que trata este artigo deverão ser autenticadas em

cartório ou em cópias simples, neste caso deverão ser apresentados os originais para

conferência e autenticação pela Comissão de Estação.

Art. 36. A Secretaria Municipal emitirá parecer técnico a respeito dos itens

enumerados no inciso V do caput do art. 35 da Lei nº 13.019, de 2014.

Parágrafo Único. Para fins do disposto na alínea “c“ do inciso V do art. 35 da
Lei nº 13.019, de 2014, o parecer analisará a compatibilidade entre os valores apresentados no
plano de trabalho e a viabilidade de execução da parceria.
abrangerá:

Art. 37. O parecer juridico será emitido pela Procuradoria Municipal, &

! — análise da juridicidade das parcerias; e

ll - consulta sobre dúvida especifica apresentada pelo gestor da parceria ou por outra

autoridade que se manifestar no processo.

Parágrafo Único. A manifestação não abrangerá a análise de conteúdo técnico
de documentos do processo.
CAPÍT—ULO vr

DA ATUAçAo EM REDE

Art. 38. Desde que previsto em edital, será permitida a atuação em rede por
duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da
organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que possua:
I - mais de 5 (cinco) anos de inscrição no CNPJ; e

II - capacidade
paraem
supervisionar
e orientar diretamente a atuação da
organização
quetécnica
com elae operacional
estiver atuando
rede.
Art. 39. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou
termo de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não
celebrantes, devendo a celebrante, no ato da respectiva formalização:
| - ve—riãcar, nos termos do edital, a regularidade jurídica e fiscal da organização não celebrante

do
termo de
colaboração
ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na
prestação
de contas:
e
ll - comunicar ao Administrador Público do termo de colaboração ou termo de fomento, em até
60 (sessenta) dias, a partir da formalização do termo de atuação em rede.
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Art. 50. Nas parcerias com vigência superior a um ano, o órgão ou a entidade
pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação.
& 1.º A pesquisa de satisfação terá por base critérios objetivos de apuração da

satisfação dos beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações
desenvolvidas pela organização da sociedade civil, visando a contribuir com o cumprimento
dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das ações definidas.

& 2." A pesquisa de satisfação poderá ser realizada diretamente pela

administração pública, com metodologia presencial ou à distância, com apoio de terceiros, por
delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar
na realização da pesquisa.

5 3.” Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação, a organização da

sociedade civil poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado.

5 4.º Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será

circunstanciada em documento que será enviado a organização da sociedade civil para
conhecimento, esclarecimentos e eventuais providências.

Art. 51. Na hipótese do relatório técnico de monitoramento e avaliação
evidenciar irregularidades ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a
OSC para, no prazo de 15 dias:
| — Sanar a irregularidade:

II - Cumprir a obrigação, ou;

III — Apresentar justificativa para a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou
saneamento de obrigação.

Parágrafo Único. Nas parcerias, a comissão de monitoramento e avaliação
realizará, sempre que possível,, pesquisa de satisfação com os beneficiários e utilizará os
resultados como subsídio na avaliação e no cumprimento dos objetivos pactuados, bem como
na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

Art. 52. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública Municipal e

pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos
conselhos gestores do fundo que financiará a parceria. A fiscalização deverá ser efetuada
preferencialmente antes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, com
emissão de relatório técnico.

Art 53. As parcerias de que trata este Decreto estarão também sujeitas aos

mecanismos de controle social previstos em Lei.

CAPÍTULO xr

DA LIBERAÇÃO nos RECURSOS

Art. 54. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso que
guardará consonância com as metas da parceria.
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Art. 71. Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance das
metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular. a administração pública
municipal exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, que deverá conter:

[ - a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que

possibilitem a comprovação de observância do plano de trabalho;

|I - o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária especifica, quando

houver;

III — o extrato da conta bancária especifica;

|V - a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
V — a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e

VI — cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com
data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação
do produto ou serviço.

Parágrafo Único. A memória de cálculo referida no inciso IV do caput, e ser

apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter a indicação do valor integral da

despesa e o detalhamento da divisão de custos. especificando a fonte de custeio de cada
fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade
ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

Art. 72. A análise do relatório de execução financeira de que trata o art. 69 será
feita pela administração pública e contemplará:

l - o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas
e das despesas efetivamente realizadas. por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado
no plano de trabalho, observando o disposto no 57º do artigo 63; e
ll — a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas
constantes
parceria. na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da

Art. 73. As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos

documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de dez anos, contado do
dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para
a apresentação da prestação de contas.
_ SEÇÃO ||

PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL

Art. 74. Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da

sociedade civil deverá apresentar prestação de contas anual para fins de monitoramento do
cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.
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& 1.” A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de até trinta
dias após o fim de cada exercício, conforme estabelecido no instrumento da parceria.
& 2.“ Para fins do disposto no 5 1ª, considera—se exercicio cada período de doze
meses de duração da parceria, contado da primeira liberação de recursos para sua execução.

5 3.ºA prestação de contas anual consistirá na apresentação do Relatório

Parcial de Execução do Objeto de preferência em plataforma eletrônica.

g 4.º Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor
da parceriaa notificará
a organização
da sociedade civil para, no prazo de quinze dias,
apresentar
prestação de
contas.
5.“ Se persistir
art. 70 da Lei nº5 13.019,
de 2014.a omissão de que trata o 5 4ª. aplica-se o disposto no 5 2º do

Art. 75. A análise da prestação de contas anual será realizada por meio da

produção de relatório técnico de monitoramento e avaliação.

5 'Lª A análise prevista no caput também será realizada quando:

I - for
identificado
o descumprimento
injustificado
do alcance das metas da parceria no curso
das
ações
de monitoramento
e avaliação;
ou

ll - for aceita denúncia
irregularidade
na execução parcial do objeto. mediante juízo de
admissibilidade
realizadode
pelo
gestor.
& 2.º A prestação de contas anual será considerada regular quando, da análise
do Relatório Parcial de Execução do Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria.

anterior conterá:
Art. 76. O relatório técnico de monitoramento e avaliação referido no artigo

I- os elementos dispostos no 5 19 do art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014; e

il - o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, que deverá:
a) avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e
b) descrever os efeitos da parceria na realidade local referentes:
1. aos impactos econômicos ou sociais;
2. ao grau de satisfação do público-alvo; e

3. à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
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Processo Administrativo nº: 4283/2018
Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

PARECER TÉCNICO

Considerando o plano de trabalho apresentado pela entidade Casa do Idoso São
Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES;

Considerando a aplicabilidade das disposições contidas na Lei n. 13.019/2014 e

suas alterações posteriores, que trata do novo regime jurídico incidente sobre a
formalização de parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade
civil;

Considerando a necessidade do Municipio de Ecoporanga—ES suprir'atividades
concernentes a instituição de longa permanência para idosos

Considerando a impossibilidade, por ora, de tais atividades serem satisfatoriamente
adimplidas pelo poder público local, de oficio;

Considerando que em determinados casos, quando houver interesse público e
recíproco entre o poder público e organizações da sociedade civil — definidas pelo
artigo 2.º da Lei n. 13.019/2014, podem ser formalizados instrumentos de parceria
entre ambos para a consecução do objeto;

Considerando que, após análise acurada feita em âmbito local constatamos que
somente a entidade Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana exerce trabalhos ,,
inerentes a Instituição de Longa Permanência para Idosos;

Considerando que, nestes casos a Lei n. 13.019/2014 preceitua que, havendo
singularidade do objeto da parceria, ou apenas uma entidade capaz de cumprir com
o plano de trabalho, pode haver inexigibilidade do chamamento público pertinente;
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Passamos a apresentar as razões pelas quais entendemos relevante a formalização
de instrumento de parceria perante a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga-ES,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Segundo se retira do artigo 17, da Lei Federal n. 1301912014, pode a administração
pública formalizar em favor de entidades consideradas como de organizações da
sociedade civil, termo de fomento, distinguindo—se ambos pela iniciativa acerca do
projeto de trabalho, senão vejamos:
Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração

pública para consecução de planos de trabalho propostos por

organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de
recursos financeiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

Neste interim, tendo em vista que, após análise acurada, observamos due apenas
uma entidade localizada no municipio de Ecoporanga-ES é capaz de cumprir com o
objeto proposto no plano de trabalho apresentado, deve—se recorrer ao comando
constante do artigo 31 do mesmo diploma, que dita:

Art. 31. Será considerado inexigive! o chamamento público na
hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da
sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria

ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade
especifica, especialmente quando: (Redação dada pela Lei nº 13.204.
de 2015):

i - 0 Objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato
ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições

que utilizarão os recursos; (incluido pela Lei nº 13. 204, de 2015)

il - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade

civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada

expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da
subvenção prevista no inciso ! do 6 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17

de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. [incluido pela Lei nº
13.204 de 2015
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Além do mais, é de se ressaltar que nao se cogita da falta de interesse público na

presente parceria, eis que destinada ao cumprimento de finalidades insitas a
proteção e assistência moral e material a velhice necessitada, socorrendo-a.
asilando-a e provendo recursos ao seu bem estar, de modo a desenvolver condições

para a independência e o auto cuidado, incentivando o desenvolvimento da
capacidade para realização de atividades da vida diária.
DAS ANÁLISES No PLANO DE TRABALHO

Análise do Plano de Trabalho relativamente:

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria
adotada:

A proposta apresentada pela entidade apresenta todos os elementos pertinentes ao

Termo de Fomento e dão clareza na execução de trabalho, podendo ser
considerada esta apta e aprovada.

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em
mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei: A proposta analisada atende
ao princípio da supremacia do interesse público, e está contida nas diretrizes das

atividades de interesse social “que deverão ser atendidas peio poder público
municipal ou por entidades membros da sociedade civil organizada.

. c) da viabilidade de sua execução: O Plano de Trabalho apresentado demonstra
viabilidade de execução.

d) da verificação do cronograma de desembolso: O desembolso de recursos será

realizado em três parcelas, sendo que o periodo de execução será entre

Agosto/2018 e término em Julho/2019.

e) da descrição de quais serão os-meios'disponiveis a serem utilizados para a "
fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que

deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no
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cumprimento das metas e objetivos: A parceria será fiscalizada pela Comissão de
Acompanhamento e serão avaliados em suma o desenvolvimento das atividades
- . ...m—mmm...“ «

descritas no Plano de Trabaiho. _ »!
DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

Da análise, conciuímos que a execução da proposta é viável e o cronograma
previsto na proposta é adequado e permite uma fiscalização efetiva. Assim,
posteriormente a emissão do parecer jurídico pertinente, bem como de todo trâmite

necessário prescrito em lei, havendo as respectivas chancelas, sugerimos ao setor

competente empreender todas as cauteias necessárias para a formalização do
termo de fomento. consoante as disposições expressas em lei.

Sendo o que nos reserva o ª'rn'izfrnento, externamos os protestos de estima e
consideração.

Ecoporanga/ES 09 de Agosto de 2018.

iº '
ISOLDA DE FREITAS bÉLL—á FONTES NEVES
Assistente Social
a_nrsmnnx .
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Assessoria Juridica
Processo Administrativo nº: 4283/2018

Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga-ES

engulª LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E DECRETO
MUNICIPAL Nº 6.131/2017. TERMO DE FOMENTO.

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO. ANÁLISE

]URÍDICA EM TESE.

1 - RELATÓRIO

Foi encaminhado a esta Assessoria jurídica; processo referente à proposta da Casa do

Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES, que envolve a transferência de

recursos financeiros através de Termo de Fomento, instrumento pelo qual são
formalizadas as parecerias para consecução de planos de trabalho, com o objetivo de
incentivar projetos ou atividades de interesse público e recíproco.

Acompanham o expediente: ofício solicitando parceria; cópia autenticada do
Estatuto; Cartão de CNP] da Entidade; Cópia da Ata de eleição e posse da diretoria
atual; Relatório de atividades do exercício anterior; Certidões negativas; Declaração
de Capacidade Técnica e Operacional; Declaração de Inadimplência; Leis de Utilidade
Pública; Declaração de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social; Plano

de Trabalho; Cópias dos Convênios e Leis Municipais autorizando repasse de

, recursos;

É o relatório.
" — DA RESPONSABILIDADE DO PARECERÍSTA

É válido trazer ao conhecimento que o Parecer apresentado pelas Assessorias
jurídicas Municipais, são estritamente de caráter OPINATIVO e SUGESTIVO,
servindo como um norte as futuras decisões tomadas pelos Administradores

Públicos. Neste diapasão, os pareceres não possuem cunho vinculativo oo'
obrigacionista que determinem as decisões finais do Administrador.
,
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Da mesma forma, age 0 parecerista, que se atenta de forma objetiva e exclusiva

aos autos dos processos administrativos que lhe é sujeitado a análise, não
prevendo possíveis intenções ocultas ou duvidosas advindas de outras partes.
II — DO PARECER

Primeiramente, cabe consignar que a análise desta Assessoria, se atém, tão
somente, a questões relativas ao âmbito legal da matéria, não nos competindo,

portanto, nenhuma consideração a respeito das informações técnicas e

administrativas.

Em relação a estas, partiremos da premissa de que a autoridade competente

municiou-se dos conhecimentos eSpecíiicos imprescindíveis para a sua
adequação às necessidades da administração, observando os requisitos
legalmente impostos, para a melhor consecução do interesse público.

Conforme a lei federal nº 13.019/2014 a administração pública para celebrar
parcerias com as entidades deve realizar chamamento público para selecionar as
organizações para execução do objeto.

O decreto municipal nº 6.131/2017, regulamenta no âmbito da Administração

Púbica Municipal o regime jurídico das parcerias instituídas pela lei n»—

O

13.019/2014.

Nas referidas legislações estão previstas possibilidades para que o chamamento
público possa ser dispensado ou inexigivel, entre elas no caso de inviabilidade de

competição entre as organizações, em razão da natureza singular do objeto do

plano de trabalho ou quando as metas só puderem ser atingidas por uma
entidade específica; nos termos do artigo 31, da lei 13.019/2014 e artigo 19, i do , i
páninn I fl.-= (.
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Decreto Municipal nº 6.131/2017.

Nessa situação, as propostas e respectivos planos de trabalhos serão elaborados e

apresentados pelas OSC, cabendo ao poder público, caso tenha interesse e
disponibilidade financeira, incentivar, estimular, encorajar, aquecer, isto é,
fomentar os serviços e atividades a serem desempenhadas pelas entidades

privadas sem fins lucrativos.

Adentrando a consulta em apreço, temos que o consulente solicita orientação à

possibilidade de afastamento do chamamento público para formalização de
parceria entre a Administração Pública Municipal e a Casa do Idoso São Joaquim e
Sant'Ana de Ecoporanga—ES.

Portanto, considerando o conteúdo da consulta e da Justificativa técnica que a
acompanha, passaremos à analise em tese da possibilidade de aplicação do artigo

31 da lei 13.019/2014 e artigo 19, I do Decreto Municipal nº 6131/2017, que
tratam de Inexigibilidade de chamamento público, às parcerias.
III -— DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Como já dito, a princípio o chamamento público é obrigatório para a celebração

de qualquer modalidade de parceria prevista na lei federal nº 13.019/2014.
Todavia, referida lei traz algumas exceções em que o chamamento público será

inexigivel.

Neste ponto, percebe—se que a consulta e a justificativa que a acompanham
buscam a não realização de chamamento público, pautado na inexigibilidade visto

que a referida entidade realiza-relevantes trabalhos em prol dos atendidos, sendo

inviável a competição neste caso em razão da natureza singular do objeto da.x.tv
;**-i
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parceria, pois somente essa entidade realiza esses trabalhos no Município.

A respeito da justificativa elaborada pelo gestor para celebração da parceria,
alerta-se que não cabe ao órgão jurídico adentrar ao mérito [oportunidade e
conveniência] de suas opções, exceto em casos de afronta a preceitos legais.

0 papel do órgão jurídico e recomendar que tal justificativa seja a mais completa

possível, na hipótese de ela se revelar insuficiente, desproporcional ou
desarrazoada, de forma a não deixar margem para futuros questionamentos.

A referida Entidade é prevista para idosos que não dispõem de condições para
permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência,

em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou

rompidas.

Pode-se verificar de acordo com os documentos juntados ao processo que Casa do
idoso São joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES possui larga experiência prévia na

realização do objeto da parceria, pois, celebrou parcerias com o Município para

consecução de seus objetivos durante muitos anos, o que comprova sua
capacidade técnica operacional. sendo que, fora autorizada a celebração de
convênios para o cumprimento dos objetivos da Entidade até então.

Observa-se também que referidorepasse trata—se de Recurso Estadual destinado

a alta complexidade —- Piso Pac [ referente aos Exercícios de 2017 e 2018
acumulados em conta, e que é repassado pelo Estado aos Municípios que ofertam

esse tipo de serviço de modalidade de Acolhimento Institucional de Longa

Permanência para idosos.

O Município só recebe então esse recurso, quando informa que na entidade que
l.,r'
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oferta este tipo de serviço, não podendo, portanto, a entidade ficar prejudicada
com deficiência em seus serviços por falta de recursos financeiros, pois o Recurso
do FEAS/Alta Complexidade -— Piso Pac 1 é destinado a garantia destes serviços.
m - CONCLUSÃO

Ante o exposto, o procedimento por inexigibilidade de chamamento público

cumpre as exigências legais, estando de acordo com o artigo 31 da lei
13.019/2014 e suas alterações e artigo 19, I do Decreto Municipal nº 6131/2017
de 19 de junho de 2017, pelo que OPINA esta assessoria jurídica pelo afastamento
da realização de chamamento público pela inviabilidade de competição.

S.M.]. É o parecer.

Ecoporanga/ES, 09 de Agosto de 2018.

[AIANNA CARLA CA & OSO QUEDEVEZ

Assessora ]urídica
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Processo Administrativo nº: 4283/2018
Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES
Suscitante: Secretaria Municipal de Assistência Social
EMENTA: ANÁLISEIDE MINUTA DE TERMO DE FOMENTO).

POSSIBILIDADE ]URIDICA DE CELEBRAÇÃO.

I - RELATÓRIO

Trata—se de processo administrativo encaminhado a esta assessoria jurídica em
cumprimento ao disposto no artigo 35, Vi da lei 13.019/2014 e art. 37 do Decreto

municipal nº 6.131/2017 para análise e parecer a cerca de minuta de Termo de
Fomento a ser celebrado entre o Município de Ecoporanga e a Casa do Idoso São
Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES.

Acompanham o expediente: ofício solicitando parceria; cópia autenticada do
Estatuto; Cartão de CNPJ da Entidade; Cópia da Ata de eleição e posse da diretoria
atual; Relatório de atividades do exercício anterior; Certidões negativas; Declaração

recursos;

Registre-se de início, que o presente pronunciamento cinge—se à análise da
Mingª— do Termo de Fomento. não cabendo a este consultivo fazer ponderações
aos atos praticados.

impende destacar, ademais, que se trata de pronunciamento restrito as questões
eminentemente jurídicas. Em relação aos aspectos de natureza técnica alheios a

seara jurídica, parte—se da premissa que os órgãos competentes para a sua .fin:
«“
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apreciação detém os conhecimentos específicos necessários e os analisaram
adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos autos e
atuando em conformidade com suas atribuições.
É o relatório.
" _ FUNDAMENTOS JURÍDICOS

As parcerias firmadas entre a administração pública e as organizações da
sociedade civil, são regidas pela lei nº 13_019/2014 alterada pela lei 13.204/2015,
() novo marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil — MROSC, () qual
fora regulamentado pelo Decreto Municipal nº 6.131/2017.

Nos termos da referida lei, a parceria é considerada um conjunto de direitos,
responsabilidades e obrigações advindas de uma relação jurídica formalmente
constituida, entre a administração pública e a organização da sociedade civil. O
inciso ill, do artigo 2ª, prevê que o objeto desta relação jurídica é a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco,

A pareceria firmada. entre organizações da sociedade civil e a administração

,pública, sob a égide da lei 13.019/2014, pode ocorrer por meio de três
instrumentos: termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação.

Os três instrumentos estão previstos no artigo lª do diploma legal e tem seus
conceitos expressamente indicados nos incisos VI], VIII, VIII—A do art. Zº. No
presente caso, verifica-se que o instrumento cabível é o Termo de Fomento.
Pela análise da minuta observa—se que esta apresenta a devida descrição do objeto

pactuado, obrigações das partes, valor total e cronograma de desembolso, a
.

descrição da vigência e as hipóteses de prorrogação, a obrigação de prestar contas
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Assessoria Jurídica

com definição de forma, a forma de monitoramento e avaliação, a obrigatoriedade

de restituição dos recursos nos casos previstos em lei, dando clareza na execução
do trabalho.
111 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, tendo em vista que todos os elementos pertinentes ao Termo de
Fomento estão devidamente descritos, manifesta—se esta assessoria jurídica pela
APROVAÇÃO da minuta do Termo de Fomento.
S.M.]. É o parecer.

Ecoporanga/ES, 22 de Agosto de 2018.

[AIANN ARLA CARDOSO QUEDEVEZ

Assessor Jurídica
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Processo Administrativo nº: 4283/2018
Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

HOMOLOGAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

A Secretaria Municipal de Assistência Social, neste ato representada pela Srª
ADEMIR FERREIRA DA SILVA BOM JESUS, Secretária lnterina Municipal de
Assistência Social, RESOLVE HOMOLOGAR O PARECER TÉCNICO emitido por

integrante do núcleo técnico desta Secretaria que pronunciou—se de forma expressa

ao apreciar a documentação apresentada pela Entidade Casa do idoso São Joaquim
e Sat'Ana de Ecoporanga/ES, concluindo que a Organização de Sociedade Civii

respeitou os requisitos preestabelecidos na Lei nº. 13.01912014 e suas
alterações, ainda os termos contidos no Decreto de nº. 6.131I2017, estando a
Organização apta a firmar 0 TERMO DE FOMENTO com este Município, tendo por

objeto repasse de recurso à Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga/ES de valor recebido do Fundo Estadual de Assistência Social — FEAS,

referente ao Piso PAC | dos exercícios de 2017 e 2018 no valor de R$ 159.600,00

(cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), destinado a custeio do serviço .
especializado para idosos, modalidade de instituição de Longa Permanência para

idosos. conforme piano de trabalho.
Publique-se.

Ecoporanga/ES, 10 de Agosto de 2018.

Secretária lntcrina Municipal de Assistência Social

Decreto de nº 6349/2018

RUA DOS OPERÁRIDS, Nº343, CENTRO, ECOPORANGA/ES —- CEP: 29850-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Processo Administrativo nº: 4283/2018
Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais.,

considerando o que consta no Processo Administrativo nº 4283/2018, em
atendimento ao artigo 31, 13.019/2014 e artigo 19, i do Decreto Municipal nº
6.131/2017, de 19 de Junho de 2017, RATIFICA e AUTORIZA a inexigibilidade de

chamamento público, para formalização direta de Termo de Fomento entre 0
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES e a Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana

de Ecoporanga-ES, com objetivo de promover através dos serviços de proteção
social especial de alta complexidade à pessoa idosa, a autonomia e a melhoria da
qualidade de vida inclusive nos âmbitos de saúde e assistência fortalecendo os
vínculos familiares a fim de contribuir para a habitação e reabilitação das atividades

da vida diária por meio da vigilância socioassístêncial, proteção social, Defesa, e
Garantia dos Direitos, conforme Plano de Trabalho. que foi devidamente aprovado
pela respectiva Secretaria Municipal de Assistência Social.
Recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.

Publique—se um Extrato da Justificativa, e após cinco dias ausente qualquer
impugnação, tome—se as providências para o Termo de Fomento.

Ecoporanga/ES, 10 de Agosto de 2018.
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Prefeito Municipal

Otrº
ESTADO no ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
Procedimento Administrativo: 4283/2018
Requerente: Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga—ES.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO
PÚBLICO

ENTIDADE PROPONENTE: CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA do

Municipio de Ecoporanga/ES, CNPJ nº 04.353.478/0001-56, situada à Rua ldalino
Monteiro, nº 205, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ecoporanga/ES.
TIPO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de Recurso do Fundo Estadual de Assistência
Social — FEAS/ALTA COMPLEXIDADE — Piso Pac |. referente ao ano de 2017 e
2018 para custear os serviços do abrigo Institucional na modalidade de Instituição de

Longa Permanência para idosos com 60 anos ou mais, com objetivo de promover
através dos serviços de proteção social especial de alta complexidade à pessoa
idosa, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida inclusive nos âmbitos da

saúde e assistência fortalecendo os vínculos familiares a fim de contribuir para a

, habitação e reabilitação das atividades da vida diária por meio da vigilância
socioassistêncial, proteção social, Defesa e Garantia dos Direitos, conforme Plano
de Trabalho
FUNDAMENTO LEGAL DA INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO:

Artigo 31 da lei 13.019/2014 e suas alterações posteriores e artigo 19. I do Decreto
Municipal nº 6.131/2017.
JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTD PÚBLICO:

RUA DOS OPERÁRIOSI Nº 343; CENTRO, ECOPORANGA/ES — CEP: 29.850—000

E-MAIL: smasecogorangaºgmall.comg TEL.: (27) 3755—2948 (2 7) 3755—2932 Página 1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Trata-se da única instituição desta natureza no Municipio de Ecoporanga/ES e na
região, que atualmente acolhe idosos naturais de Ecoporanga/ES.
É imprescindível enfatizar que a entidade possui larga experiência na realização do
objeto da parceria. pois, celebrou parcerias com o Municipio para consecução de

seus objetivos durante muitos anos, o que comprova sua capacidade técnica
operacional, sendo que através de Leis Municipais, fora autorizada a celebração de
convênios para o cumprimento dos objetivos da Entidade até então.

Portanto, considerando a inviabilidade de competição entre as organizações da
sociedade civil no presente caso, em razão da natureza singular do objeto da
parceria onde as metas somente podem ser atingidas pela Casa do idoso São
Joaquim e Sant'Ana do Municipio de Ecoporanga, nos termos do art. 31 da lei
13019/2014 e Art. 19, I do Decreto 6.131/2017, e inexigível o chamamento publico
para & ceiebração de termo de fomento para repasse de recursos à entidade.

Nestes termos apresentamos conscientemente um parecer favorável para a
celebração de Termo de Fomento com a Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana.
com base no art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014, e suas alterações posteriores. e
no Art. 19, inciso I do Decreto Municipal nº 6.131, de 19 de Junho de 2017.
' Conforme previsto no Plano de Trabalho que consta nos autos, o repasse do recurso
será em 3 parcelas de igual no valor mensal de R$ 53.200,00 (cinqúenta e três mil e

duzentos reais), conforme cronograma de desembolso. tendo como período de
execução de Agosto/2018 à Julho/2019.

Para execução do Termo de Fomento indicamos como fonte dos recursos para
custeamento da execução do objeto da referida parceria:
- VALOR DE R$ 79.800,00 (REFERENTE Ã REPASSE DO EXERCÍCIO DE 2017)

Conta Corrente: 27388230 -— Banco do Banestes — 3399 — Superávit 2017.
RUA DOS OPERÁRIOS, Nº 343, CENTRO, ECOPORANGA/ES —- CEP: 29850-000
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ESTADO no ESPÍRITO SANTOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- VALOR DE R$ 79.800,00 (REFERENTE Ã REPASSE DO EXERCÍCIO DE 2018)

Conta Corrente: 27388230 — Banco do Banestes 4399 - Demais Recursos
destinados a Assistência Social - 2018.

Ressaltamos que o montante do repasse é no valor de R$ 159.600,00 (cento e
cinqúenta e nove mil e seiscentos reais), que serão repassados em 3 parcelas
conforme descrito acima, sendo que 50% desse valor é referente ao ano de 2017.

Ecoporanga/ES, 16 de Agosto de 2018.

x ' v. '
ADENIR FERREIFÉXWA BOM JESUS
Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto de nº 6349/2018
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Extrato de Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público para Celebração de Termo de Fomento - PREFEITURA Mªliª... ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ECOPORANGA
Pesquisar...

Extrato dejustiticativa
de Fomento
Inexigibilidade de Chamamento Público para
Ceiebração
de Termo de

A prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, divulga Extrato de justificativa de
Inexigibilidade de Chamamento Público para Celebração de Termo de Fomento,
que
tem por objeto repasse de recurso à Casa do idoso Sãojoaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga/ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31 da lei 13.019/2014, e suas alterações posteriores e
artigo 19 inciso I do Decreto Municipal nº 6.131/2017.

PARTES: Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES e Casa do Idoso São Joaquim e

Sant'Ana de Ecoporanga/ES.

OBJETO: Tem como objeto o repasse de recurso do Fundo Estadual de Assistência
Social — FEAS/ALTA COMPLEXIDADE -PlSO PAC I, referente aos exercícios financeiros do

ano de 2017 e 2018 no valor total de R$159.600 (cento e cinquenta e nove mil e
seiscentos reais) que serão repassados em 3 parcelas, para custear os serviços da
instituição Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES, Modalidade de

instituição de longa Permanência Para idosos.

VIGÉNCIA: vigerá entre o periodo 3i de Agosto de 2018 a 30 dejulho de 2019.
jUSTIFICATIVA: Trata—se de transferência de recursos financeiros entre a Administração
Pública e a Casa do idoso Sãojoaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES, para consecução
plano de trabalho nos Termos do artigo 31 da Lei 13.019/2014 suas alterações e artigo
19 inciso i do Decreto Municipal nº 6.131/2017 de Recurso recebido do Fundo Estadual
de Assistência Social - FEAS/ALTA COMPLEXIDADE - Piso Pac ! referente ao exercício de
2017 e 2018 para custear os serviços da Instituição, com o objetivo de promover através
!

hith/Mweooporangaesgov.br/noticia/lerH36095/extrato-de-justmcanva-de-inexigibilidade—dochamamento—pubiico—para-ceiebracao-de—termo»., . 1 i
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dos serviços de proteção social especial de alta complexidade à pessoa idosa, a

22/08!2018 Extrato de Justiicativa de Inexigibilidade de Chamamento Público para Celebração de Termo de Fomento - PREFEITURA &

autonomia e a melhoria da qualidade de vida, garantindo a vigilância Socioassistencial,
proteção social, Defesa e Garantia dos Direitos da pessoa idosa.
PROCESSO: 4283/2018
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Prefeito Municipal

ANEXOS:
EXTRATO DEJUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE (16/08/2018)

HOMOLOGAÇÃO DE PARECER TÉCNICO (16/08/2018)
RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PREFEITO (16/08/2018)

Data de Publicação: quinta-feira, ?6 de agosto de 2078
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RESUMO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

A prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES. Celebra Termo de Fomento com a Entidade Casa
do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES, FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31 da lei

1301912014, & suas alterações posteriores e artigo 19 inciso i do Decreto Municipal nº
6.131I2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES & Casa do Idoso São Joaquim e Sant'Ana de
Ecoporanga/ES.

OBJETO: Tem como objeto o repasse de recurso do Fundo Estadual de Assistência Social FEASIALTA CGMPLEXIDADE -PlSD PAC I. referente aos exercicios Financeiros do ano de
2017 e 2018 no valor total de R$159.61“) (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais)

que serão repassados em 3 parcelas, para custear os serviços da Instituição Casa do Idoso
São
ParaJoaquim
Idosos. & Sant'Ana de Ecoporanga/ES, Modalidade de Instituição de longa Permanência
VIGENCIA: viga-rá entre o período 31 de Agosto de 2018 à 30 dejulho de 2019,

]USTIFÍCATNA: Trata—se de transferência de recursos financeiros entre a Administração
Pública e a Casa do Idoso São joaquim e Sant'Ana de Ecoporanga/ES. para consecução plano
de trabalho nos Termos do artigo 31 da Lei 13.0i9/2014 suas alterações e artigo 19 inciso I
do Decreto Municipal nº 6331/2017 de Recurso recebido do Fundo Estadual de Assistência
Soclai - FEASIALTA COMPLEXIDADE - Piso Pac l referente ao exercício de 2017 e 2018 para

custear os serviços da Instituição. com o objetivo de promover através dos serviços de
proteção social especial de alta compiexidade à pessoa idosa. a autonomia e a melhoria da

qualidade de vida, garantindo a vigilância Socioassistentiai. proteção social, Defesa e
Garantia dos Direitos da pessoa idosa.
PROCESSO: 428310018
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CASA DO IDOSO sÃo JOAQUIM E SANT'ANA Gbc]
CNPJ Nº 04.353,478/0001—56 — Tel.: (27) 3755—1580

Fundada em 12/08/1990 —— Data de Desmembramento: 21/02/2001

OF. CISJS Nº 40/17 Ecºporanga—ES, 05 de Outubro de 2017
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ecoporanga/ES
DD. ELIAS DAL'COL

Encaminhamento

A CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA, inscrita no CNPJ. sob o n.
04.353478/0001—56, com sede na Rua ldalino Monteiro, 205 — Bairro Nossa Senhora
Aparecida —— Município de Ecoporanga —- Estado do Espírito Santo -— CEP n. 20850—000,

através de seu Presidente, Sr. ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO, Brasileiro, Casado,

Funcionário Público da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo,
portador do CPF. n. 704.797.557—87, residente e domiciliado a Rua Henrique Ferreira,
186 — Bairro Divino Espírito Santo -— Município de Ecoporanga — Estado do Espirito

Santo — CEP n. 29850-000, vem por meio deste, EXPOR para após ENCAMINHAR:

Considerando que em 29 de dezembro do ano de 2016, foi protocolado nesta
Municipalidade sob nº 08014116, a Prestação de Contas da CASA DO IDOSO SAO
JOAQUIM E SANT'ANA referente aos Gastos/Aplicação dos RECURSOS DO FUNDO
ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL —- FEASIALTA COMPLEXIDADE, repassados

a esta Entidade através de SUBVENÇÃO SOCIAL autorizada pela Lei Municipal nº

1803/2016 no percentual de 50% (cinquenta) dos Recursos recebidos pela
Municipalidade nos Exercícios de 2011; 2012; 2013; 2014 e 2015, no montante de R$

249.600,00 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Seiscertnq
Reais-.),
““_“—'"".
PREFEITURA
PRQTOCOLO
':ê'ãàªo'ãâhâã Nº ,“ 573049;
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CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA

são

CNPJ Nº 04.353.478/0001—56 — Tel.: (27) 3755-1580

Fundada em 12/08/1990 — Data de Desmembramento: 21/02/2001

Considerando que após análise por parte dos Membros do Conselho Municipal de
Assistência Social de EcoporangalES - CMAS, já na atual Gestão — Exercício 2017.
esta Entidade foi notificada oficialmente quanto a existencia de inconsistências
encontradas na aludida Prestação de Contas para que fossem sanadas,

Considerando que após envio de informações a fim de sanar as inconsistências
apontadas, os Membros do CMAS solicitaram verbalmente a reapresentação da
Prestação de Contas, já que a mesma ainda se encontrava ”incompleta ou confusa”,
É que reencaminhamos a Prestação de Contas da CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM
e SANT'ANA —— RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL ——

FEASIALTA COMPLEXIDADE - para que através dos trâmites legais, seja
encaminhada ao Conselho Municipal de Assistência Social de EcoporangalES —— CMAS

para nova análise dos Gastos com Custeio de Pessoal (60%) e Custeio de Outras
Despesas (40%), conforme ditames de Leis nº 1803/16 e solicitação “verbal.

Sendo o que nos apresenta para o momento, ensejamos, desde já, votos de estima e
apreço.

Atenciosamente,
f'ªs

ANTONIO AR A'DA SILVA FILHO

Pr sidente
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CONTADOR c: cona-asma CHEQUE ASSINADO POR

CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA

00!
_4 S

Data de Fundação: 1410212001 — Desmembramento: 21/02/2001 - CNPJ Nº 04.353.478/0001-56

REGISTROS: ESTATUTO-, REGIMENTO INTERNO, LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 905/01; CMAS

Nº 002/02; ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DA PME; CER'ITDÓES NEGATIVAS; BALANCETE ANUAL, IRRF ANUAL, CNAS Nº
7101o.002023/2003—39.

OF. CISJS Nº 4611 8 EcoporangaiES, 13 de Dezembro 2018
DA: CASA no IDOSO são JOAQUIM E SANT'ANA
municipio DE ECOPORANGA _- ESPIRITO SANTO
ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO _ Pregºeirª

PARA: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
ECOPORANGA — ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DD. GILMAR HENRIQUE QUEDEVEZ — Presidente

A CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM E SANT'ANA, inscrita no CNPJ. sob
o n. 04.353.478I0001-56, com sede na Rua Idalino Monteiro, 205 — Bairro
Nossa Senhora Aparecida — Municipio de Ecoporanga — Estado do Es íritc

Santo —- CEP n. 29850—000, através de seu Presidente, Sr. ANT NIO
MARIA DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, aposentado, portador do

CPF./MF sob o n. 704.797.55?-87, residente e domiciliado na Rua

Henrique Ferreira, 186 -— Bairro Divino Espírito Santo — Município de
Ecoporanga — Estado do Espírito Santo — CEP n. 29850-000.

Venho por meio deste, em resposta ao oficio datado de 26 de novembro de

2018 de Vossa Senhoria, encaminhar para devidas providencias os
documentos solicitados em anexo: Contrato de prestação de serviços

(individualizados dos vinte e três residentes da casa), Estatuto, Regimento
Interno, os seguintes pops: Lavanderia, Limpeza e Serviço de nutrição e

Dietética, Plano integral a saúde do idoso, Plano de acolhimento (Pia)

«individualizados dos vinte e três residentes da casa) e CNES.
Sendo o que nos apresenta para o momento, ensejamos, desde já, votos
de estima e apreço.

Atenciosamente,
Ecoporanga (ES), 13 de Dezembro de 2018.
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e Atua, “fj—i..;!
“zmm......
,.i i

Rua ldaiino Monteiro, nª 205 - Bairro Nossa Senhora Apareízida - EcoporangalES

Tel: (27) 3755 1580 — e-mail: ;
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GOVERNO DO ESTADO mespínno sauro
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASISTÉNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE
COLABORAÇÃOIFOMENTO

SIMPLES CONFERENCIA

ITEM ST ATUS' DISCRMNAÇÃO

Oficio de encaminhamento com proposta de celebração de
1 Colaboração/Fomento
serdaem
versão original,
e assinado,
encaminhadodeverá
ao titular
Secretaria,
indicandodatado
o(s) números;
da(s)
Emendals) Parlamentares e o público alvo a ser atendido;

2 Cópia autenticada do Estatuto da Entidade registrado e eventuais alterações;

3 CheckList de
Verificação de atendimento ao:. requisitos estatutários,
confomie disposto no Art 33 da 13.019/2014;
4 Cartão de CNPJ da Entidade, emitida pela Receita Federal do Brasil;
5 ' Cópia autenticada da Ata de Eleição e Posse da Diretoria Atual;

6 Comprovante de residência do representante legal (água, luz, telefone)

legal; '

Cópia autenticada dos documentos do responsável pela entidade (RG, CTPS,

CNH), com competência para firmar termo de colaboração/fomento com

? órgão público. Em caso de Procurador, deverá ser juntada procuração dando

plenos poderes para representar a entidade. O procurador deverá apresentar
os mesmo: documentos requeridos para ao presidente;

& ' Relação nominal
atualizada dos dirigentes da entidade, com cópias
autenticadas dos respectivos CPF's dos dirigentes;
9 Relatório de Atividades do Exercício Anterior, assinado pelo representante
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal

10 Superior do Trabalho, em cumprimento à Resolução Administrativa TST nº
1470! 201 1.

“ Certidão Conjunta Negativa de Tributos Federais relativos às contribuições
previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela Receita Federal do Brasil;

12 Certidão Negativa de Débito da Receita Estadual;

13 Certificado de Regularidade do FGTS;

14 Certidão Negativa Municipal.
Declaração de capacidade técnica e operacional dando conta de que a

entidade está em pleno e regular funcionamento, com instalações, condições

15 materiais e possui em seu quadro de funcionários, pessoas com qualificação
profissional adequada e suficiente para execução de Termo de
Colaboração/de Fomento;

16 Declaração
de inadimplência firmada pelo representante legal da
organização Social, de que não se encontra em nenhuma das situações de
* “DK" - Atendido “X” - Pendente

%? É

Oº)?

GOVERNO oo esnoo no Metro SANTO—

secmsm os ESI'ADO oe mmao, ASSISTENCIA E ouseuvomnmo som:.
impedimento tipificada no art. 39 da Lei nº 1101912014;

Declaração de comprovação de endereço da Sede da Organização da

17 Sociedade Civil, acompanhada de comprovante de conta água, energia
elétrica ou telefone; ,

18 Declaração de Atendimento da divulgação da parceria na internet;

19 Declaração de Gratuidade;
20 Declaração de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social;
Declaraçlo de inscrição no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da

21 Criança e do Adolescente, para Entidades que atendem Crianças e
Adolescentes;

. Declaração de inscrição no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da

22 Pessoa Idosa e cópia do registro no órgão competente de Vigilância Sanitária,
para Entidades que atendem Pessoas Idosos;

23 Plano de T retalho
devidamente preenchido conforme termos do art. 22 da
Lei 13.019/2014 e assinado pelo representante legal;

“ (,,) Comprovante
dedaabertura
de contaapresentação
especificadepara
movimentação
recursos
parceria, mediante
extrato
bancário zerado; dos
Planilha de Memória de Cálculo dos Custos da Equipe envolvida nas

25 atividades elou Projetos, quando for o caso, acompanhada da cópia do
Dissídio Coletivo da categoria;

3 (três) pesquisas de preços engiobando todos os itens de materiais

26 constantes para execução das atividades ou do projeto apresentado,
mediante orçamentos comerciais, Internet etc... ;

27 . Mapa Comparativo de Preços, conforme modelo de Planilha disponibilizada
pela SETADES;

28 Declaração de
Compatibilidade de Preços, assinada pelo representante legal
da OSC e carimbada;

29 Declarªção de Contrapartida, quando for o caso, para comprovação de bens
e serviços.

30 Declaraçãonecessários
de Responsabilidade
pelo Seguro do Veículo, quando
à execução das atividades ou projetos, quando for o caso;
31 Aprovação da proposta pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
(º) No momento oportuno, a SEMDE enviará por e—mail à entidade o Termo para Abertura de Conta

para que o BANESTES proceda com a abertura da conta conforme acordado nos termos do
Boletim/Comissão! nº 002/2016.

Is)

zorosrzms documentos exigidos para fonnailzaçào hanno de fomenln - Prysmian Google OQ“ %
Gªge documentos exigidos para formalização lermo de fomento Cl
Todas Notícias Imagens Shopp'mg Videos Mais Cmfrguraçces Ferran-lemas
Aproxzmooameme 1.720.900 resdlados (0,37 segundos)

Wº" relação de documentos necessários para celebração de termo de
htrpszil'sotadeses,gov.brr...lDooumentos%2OCelabração/chockLisLSImoles_c0nferenoi... '
Ofício de encaminhamento com proposta de celebração de. ColaboraçãofFomeoro deverà ser em
vzzrsão orrguml dalarln ze asslnado, oncaminhaclo ao lrlular ..

CHECK LIST Celebração de Termo de Colaboração «& Termo de
https:/!central3.lagovhrlarqu'volá11035!
Termo de Fomento Deve ser adorado pda admlnrslraçào oúolrca c—m caso de lransfcrénmas
velunlízrmâ de TuCLSTSUS para _ . Exigênma para Formalização do ªmedronta-orcs para 05
dºcumemoa «xlgldos para o riadaslran—lgnloú.

Modelos de documentos. para implementação da Lei 1301912014
www.pamorpahn. .. lmoaolos—de—documenLos'para—Imolamenlacao—davler-1 3 0132014 *
Os modelos do Edlíãl do Chamamento publico Dara fomento o para colaboração pao em ser
encontrados na sua da AGU, Modelo de edilal de cruarmmenlo .

IPUFl

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE REPASSES
wwselbaoh.rs.gov.orlsysleml...rpublrcacoes—anexos_36cl_365_1431442959pdf "'
H de mal de 2015 - Esrr: manual lem por frnalrdade relacionar .a dor.-lunemaçâo oxigida pela

Preforlura Minuta do Termo de Fomento (DOCUMENTO l.?)

"ªªª manual de orientação para formalização de repasses públicos
hltoszllwww.barirrsogou.br! ...1'1a_manual_oo_orlemacaoyarajonnalizacªojegep... '
20 de abr de 2018 — Este manual tem por ruralidade relaoronar &: documenlação exigida pelo

Mumcíoio hor-ação. em termos de fomento ou em acordos de cooperação" lan. .. . Todos os
documentos (corrimão; dodoraçâo. mesmoo) oewsrãe ser .

lºººl Minuta de Termo de Fomento - Iphan
ponaljphan,gov.briuploadsloklindwr.JMlnula_padrao—TermojoAFomenloooox *
Nora Ex'plloawa 1: O presente modelo de tormo de roma-,um é. matrummlm Vallanb para
romalrzaçao de parcerias mm organlzaçêmla.. incluir rragulêrlmzznhª. ne. Sloorrv as inmrmaçô .
os documanlos EXÍQIÚUS pola Lei nª ramo. de: EGM,
(PDF!

GUIA PRÁT IGD DA L El 13.01 9114 LE I DAS FARC - Liga Solidária
hllpszr'lligasolioaria.orglbrlsrleí...l2(lªlT—10—14—6ula—LEI—134019—14-Publlcar—OAdel '

Dcr-s Requisitos oara Celebração do. Turma de Colaboração c do Termo de Fomento . . . DA
FORMAUZAÇAG E DA EXECUÇÃO . . l ' não sora origina rasasrcunonw rio valor relalwo ao hem
adolmldo quando & mmwação da remoção

lºººl Termo de colaboração e termo de fomento — PGEIES
htlps:llpge.es.gov.brl..JM'mulaª/uzDdeªl'nZOTemoºfn2Gde%20Colabora—ção%20e%2mor... '
M - D prosonte ten-nr.- de colaboraçãollarmo & fomento. »rlocorrenro oe oonlrolo mim:: e do

Tribunal de Contas corresponde-rules aos woman. aos dooumenlos. corwrçõeo de praªraçàode
contas exigidos para os recursos lranslendos. mdusive & reform um «sem amar—mr, deverà ser
formalizada porlermo salmo.

Termo de parceria, colaboração e fomento: lei 13.019/2014
hltszIblog,leclrllha.nom.brz Gestão Pública "
16 de dez de 2017 « Termo de parcerra. colaboração e fomento' ler 1301942014 .. . & Exige ooo tudo
que lhe alega respecto sera lormalizado nos exatos termos. c'a lei. . '.”) documento our: formaliza ral
cooperação recobeu pela merwonada Ler nª

Entenda o Que & Termo de Fomento o Termo de Colaboração
httpsçflnossaoausavcom/len-no—do-íomenlo—e—lermo—do-colaboracaoi '
18 do abr do 2016 » Cls. àrrsrrurncnros que serão vitimados para auxihar as parcaraas entra o poder

público o as DSG Torn-no do Fomenlo & Termo de Çolahoraçào.

TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE

FOMENTO Nº QUE ENTRE SI

CELEBRAM O ESTADO Do ESPÍRITO
SANTO (ou entidade da Administração

Indireta), POR INTERMEDIO DO

E NO (ORGANIZAÇÃO DA

SOCIEDADE CIVIL)

0 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do(a) , inscrito(e) no CNPJ sob nº
_. com sede , doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,

neste ato representada peto(a) (autoridade competente), e a(o) (organização da

sociedade civil), inscrita(o) no CNPJ sob nº. , com sede , doravante
denominada(o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representadato) pelo(a) (cargo do
representante legal da organização da sociedade civil, seguido da respectiva qualificação),

resolvem celebrar o presente termo de colaboração/tenho de fomento, regendo-se pelo
disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019. de 31 de julho de 2.014,

consoante o processo administrativo nº e mediante as cláusulas e condições

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

tit - O presente termo de cotaboraçãoftenno de fomento. decorrente de chamamento

público, , tem por objeto , conforme detalhado no Plano de Trabaiho,

ANEXOI.

1.2 — Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1.3 — É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta
ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de tiscatização, do exercício do poder de polícia ou de
outras atividades exclusivas do Estado;
II — prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do
Estado.

Nota Explicativa 1: Excluir“ & menção ao diariamente público na l'zipórese em que a norma
dispensar esse procedimento. Sobre as causas que excepcionem o chamamento público—, ver
os arts. 30 a 32 da Lei nº 13.019. de 2014, e a Ler' de Diretrizes Orçamentárias do exercício
vigente

Nota Explicativa 2 Em rotação ao previo chamamento público, observar" as disposições
contidas nos arts., 23 a 32 da Lei nº 13.079, de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÓES

2.1 - São obrigações dos Participes:
! - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL:

e?

Olºf)
a) fornecer manuais especíticos de prestação de contas as organizações da sociedade civil por
ocasião da celebração das parcerias, informando previamente a publicando em meios oficiais
de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo:
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão

de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da
obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da
sociedade civil;

e) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os
beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no
ajuste das metas e atividades definidas;

d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de
desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto
do termo de colaboração ou termo de fomento;
e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

i) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro

órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto
isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

h) manter, em seu sítio piloto! na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos
planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encanamento;

i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos

envolvidos na parceria;

]) instaurar tomada de contas antes do término da parceria. ante a constatação de evidências
de irregularidades na execução do objeto da parceria.

Nota Explicativa 3: Nesta cláusula podem ser acrescidas obrigações intrínsecas as
peculiaridades do objeto pactuado.
|| - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular:

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração/tenpo de

fomento;

c) divulgar na intemet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público. contendo. no
mínimo. as infomações requeridas no parágrafo único do art, 11 da Lei nº 1301912014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica. observado o disposto no art.
51 da Lei nº13.019/2014;

e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos
recursos. do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos. as infomações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados
pela Lei nº13.019. de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

QjOI
t) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio. de investimento e de pessoal;

9) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas previdenciários,

fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de
fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a
inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus
incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
h) disponibilizar ao cidadão. na sua página na intemet ou. na falta desta,, em sua sede, consutta
ao extrato deste termo de colaboraçãoltermo de fomento, contendo, peio menos. o objeto, a
nnalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
CLÁUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente

Termo de Cotaboraçãofl'enno de Fomento e de R$ (por extenso).

3.2 — A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL transferirá, para execução do presente termo

de colaboração/termo de fomento, recursos no valor de R$ (por extenso),

correndo a despesa à conta da dotação orçamentária . UG
Gestao , conforme discriminação abaixo:

Fonte: ED: - R$

3.3 — A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se obriga a apticar na consecução dos tina

pactuadas por este Termo de Colaboração/Temo de Fomento, a título de contrapartida,

recursos próprios no importe de R$ (por extenso).
(Manter esse item somente se houver contrapartida financeira.)

OU

3.3 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se obriga a aplicar na consecução dos fins

pactuadas por este Termo de CoiaboraçâoiT ermo de Fomento R$ (por extenso).
relativamente a avaliação econômica dos benslserviços dados a titulo de contrapartida.
(Manter esse item somente se houver contrapartida em bens,/serviços.)

3.4 «- A contrapartida em bens/serviços economicamente mensuráveis tica avaliada em R$
(...,.), e ficará gravada, com cláusula de inatienabiiidade, no caso de bens móveis e imóveis,

para a. continuidade da execução do objeto após o término da vigência deste termo de

colaboração/termo de fomento..
Nota Explicativa 4: A cláusula acima é apiicávei na hipótese de existir contrapartida. Em caso

negativo, esta ciáusuia deve ser ii'ltegraimenie exciuida, renumerando-se as disposições
subsequentes
Nota Explicativa 5: A mensuração económica de bens e serviços, no presente termo. deverá
consoiio'ar o vaiar total da avaliação No piano de trabalho, deverá ser apresentado inventário
dos bens/serviços individuaiinente avaiiados.
CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERENCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 - A ADMINiSTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL transferirá os recursos em favor da
ORGANtZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. conforme o cronograma de desembolso contido no
piano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário Iinat

e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este
instrumento.

4.2 — É obrigatória a apiicação dos recursos deste Termo de Colaboração/Fomento, enquanto
não utiiizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu
uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou

operação de mercado aberto lastreada em tituio da dívida pública federal, quando sua
utilização estiver prevista para prazos menores.

4.3 - Os rendimentos das aplicações Iinanceiras serão, obrigatoriamente. aplicados no objeto
do termo de coiaboração/termo de fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas
condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
4.4 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá observar na realização de gastos para

a execução do objeto do presente termo a proporcionalidade entre os recursos transferidos e
os recursos próprios a serem apiicados a titulo de contrapartida. (Manter esse item somente se
hower contrapartida financeira)
4.5 - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão
ser computadas como contrapartida, devida pela ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE. CIViL.
(Manter esse item somente se houver contrapartida.)
4.6 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão iiberadas e ficarão
retidas nos seguintes casos:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
Il — quando constatado desvio de “finalidade na apiicação dos recursos ou o inadimplemento da

organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de
coiaboraçào ou de fomento;

III- quando a organização da sociedade civii deixar de adotar sem justincativa suiciente as
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno
ou extemo.

4.7 - Por ocasião da conclusão. denúncia, rescisão ou extinção da parceria. os saldos
tinanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devoividos à administração pública no prazo improrrogável
de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
providenciada peia autoridade competente da administração pública.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

5.1 -— O presente termo de coiaboraçãoltermo de fomento deverá ser executado fielmente pelos
partícipes. de acordo com as ciáusuias pactuadas e as normas de regência, respondendo cada
uma petas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 — Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade
do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, para:

I — realização de despesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou similar;

li — tinatidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

lll - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

GM
lv — realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária,
inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de

orientação social, das quais não constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoat de autoridades ou servidores públicos; e

VI - repasses como contribuições. auxilios ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos;

Vll — pagar, a qualquer titulo. servidor ou empregado público com recursos vinculados à
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes orçamentárias.
CLÁUSULA SEXTA — DA VIGENCIA

6,1 - O presente Termo de Colaboração/'I'errno de Fomento vigora a partir do primeiro dia

seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oticial até ! ! (indicar data

certa - ddlmmlaaaa). conforme prazo previsto no anexo Piano de Trabaiho para a consecução
de seu objeto.
6.2 — Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
devidamente justificada e formulada. no minimo, 30 (trinta) dias antes do seu término. e após o
cumprimento das demais exigências legais e regulamentares. serão admitidas prorrogações do
prazo de vigência do presente Termo de Colaboração/T ermo de Fomento;

6.3 — Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, & ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente temno de

colaboração/termo de fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, timitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

6.4 -— Toda e qualquer prorrogação. inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada
por termo aditivo, & ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de

Colaboração” ermo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada
a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
CLÁUSULA _SÉTIMA -— DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇAO

7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n,“ 1301912014, sem prejuízo de outros
elementos, deverá conter.
I » descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II — análise das atividades reaiizadas, do Cumprimento das metas e do impacto do benefício

social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III —valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da
sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e
resuitados estabetecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externa, no âmbito da

fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tornaram em
decorrência dessas auditorias.

7.2 — Na hipótese de inexecução por culpa exciusiva da organização da sociedade civil, a
administração pública podera, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços

essenciais a população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a tim de
realizar ou manter a execução das metas ºu atividades pactuadas:
| - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira. qualquer que
tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

Il — assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de

trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser

considerado na prestação de contas o que foi execmado pela organização da sociedade civil
até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período
de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes infomações e
documentos:

I - extrato da conta bancária especíiica;

Ii - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da
organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;
lll - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária especinca, quando houver,
lv — material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, videos ou outros suportes:

V — relação de bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso; e

VI —|ista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

5 1.“' Serão gtosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa
suficiente.

& 2.” A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos
recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final
de cada exercicio, se a duração da parceria exceder um ano.

8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de cotaboração ou de fomento dar—

se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos
seguintes relatórios:

] — relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as
atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas
propostas com os resultados aicançados;

ll - relatório de execução financeira do termo de coiaboração ou do termo de fomento, com a
descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução
do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de
trabalho

8.3 — A Administração pública estadual considerará ainda em sua análise os seguintes
relatórios elaborados internamente, quando houver.

i - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

il - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de

monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os
resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas. de que trata o art. 67 da
Lei nº 13.019. de 2014, deverão conter análise de encàcia e de efetividade das ações quanto:
! - os resultados já alcançados e seus beneficios;
il - os impactos econômicos ou sociais;
lll - o grau de satisfação do público—alvo;

IV — a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5 - A manifestação condusiva sobre a prestação de contas pela administração pública
observará os prazos previstos na Lei nº 13.019. de 2014. devendo concluir, alternativamente.
pela;

: - aprovação da prestação de contas;
Il — aprovação da prestação de contas com ressabras; ou

Ill - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de

contas especial.

8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas. será concedido prazo para
a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

% tº O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notiticação,

prorrogável, no máximo, por igual período. dentro do prazo que a administração pública possui
para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resuttados.

5 2ª Transcom'do o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária,

deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis.
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

8.7 - A administração pública apreciará a prestação ônal de contas apresentada, no prazo de

até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de

diligência por ela determinada, prorrogável justiticadamente por igual período..

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas

tenham sido apreciadas;

| — não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem
medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados
aos cofres públicos;

ll - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus
prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre
debitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a
data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública,
8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
i — regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, e cumprimento dos objetivos e
metas estabelecidos no plano de trabalho;

ll - regulares com ressalva, quando evidenciaram impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal que não resulte em dano ao erário;
lll - irregulares, quando cºmprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e meias estabelecidos no plano de trabalho;
o) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

8.9 — O administrador púbiico responde peia decisão sobre a aprovação da prestação de contas
ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro

caso, os pareceres tecnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades
diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida & fase

recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização
para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de
interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto
descrito no termo de colaboração ou de fomento e a area de atuação da organização, cuja
mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original. desde que não tenha
havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos. contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais
que compõem a prestação de contas.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÓES

9.1 — A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo
aditivo, devendo a soiicitação ser encaminhada com antecedência minima de 30 (trinta) dias
em relação à data de término de sua vigência.

9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de ColaboraçãofFomento com
alteração da natureza do objeto..
9,3 — As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo
de vigência do ajuste. deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Estado,
órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para anáiise e parecer.

OiOíi
9.4 —- É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessário a
efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de

vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de

Colaboração/Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÓES E DAS sanções

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da
Lei nº 13.019, de 2014. e da legislação especmca, a administração púbiica poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar a organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
| - advertência;

ll- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionado-ra, por prazo não superior a dois anos;
lll - declaração de inidoneidade para participar de chamamento púbtico ou celebrar parceria ou

contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da

sociedade civii ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabeiecidas nos incisos tl e iii são de competência exclusiva de
Secretário Estadual, facultada a defesa do interessado no respectivo processo. no prazo de

dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de
aplicação da penalidade.

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de
contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da
infração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMElRA - DOS BENS REMANESCENTES

11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza
permanente adquiridos com recursos tinanceiros envolvidos na parceria, necessários à

consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

11.2 — Para os fins deste Termo, equiparam—se a bens remanescentes os bens e equipamentos

eventualmente adquiridos. produzidos, translomtados ou construídos com os recursos
aplicados em razão deste Termo de Colaboração/Fomento,

11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e
gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil

formalizar promessa de transferência da propriedade a administração pública, na hipótese de
sua extinção.

11.4 — Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do
administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha &
fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto,
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,

CONSELHO MUNICIPALQOS DIREITOS DAEESSOA IDOSA

CMDPI

ESOLUÇAO Nº oo1rzo19

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do
município de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo com base na Lei Municipal
nº 10152002 e suas alterações. usando de suas atribuições legais e.
CONSlDERANDO a Prestação de contas dos 30%, outubro e dezembro/2018,
da Casa do idoso São Joaquim e Sant'Ana,
CONSIDERANDO o Estatuto do Idoso e legislações pertinentes.

Resolve:
Artigo 1º. Aprovar por unanimidade a Prestação de Contas- Periodo de
Outubro a Dezembro de 2018— referente ao Custeamento de Gastos e
Depósitos individualizados referente ao percentual de 30%(trinta)de uso
pessoal de cada idoso, deduzido do Beneficios de aposentadoria e LOAS.
Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo Sº. Revogam-se as disposições em contrário.

Ecoporanga — ES, 27 de Fevereiro de 2019.

&

Poliane Gonçalves de Souza.
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa.

Qºrqiíeítura d'e Ecoporanga

íEstacío do Espírito Santo
Encaminhe-se ao Setor Social para providencias legais.

Ecoporanga 21 de Março 2019 /

//
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FOLHA Nº 1,4 “
PROCESSO Nº
RUBRECA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assessoria Jurídi ca

Processo Administrativo nº: 2638/2019
Requerente: Casa do Idoso São joaquim e Sant'Ana

Ao: Conselho Municipal de Assistência Social

Segue Parecer ]urídico em separado em 03 (quatro] laudas.

Ecoporanga/ES, 11 de Abril de 2019.

Assessora ] rídica1

' Decreto nº. 6074/2017; OAB/ES nº. 26.806.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assessoria Jurídica

Ao que se pode verificar pela análise do processo acima referenciado, trata-se de
pedido apresentado pela entidade Casa do Idoso São ]oaquim e Sant'Ana, que teve

o repasse do recurso suspenso pelas razões apresentadas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, fl. 18/19.

AO que se pode verificar das razões apresentas pela Secretária Municipal de
Assistência Social, o ponto que se mostra relevante para esta Administração, e o

fato de ser condição necessária estabelecida no instrumento que formalizou a
parceria, O dever da entidade reprogramar o saldo remanescente referente ao ano

de repasse, caso exista, para o ano subsequente, condição esta que não foi
cumprida pela entidade.

Nos termos da referida lei, a parceria é considerada um conjunto de direitos,
responsabilidades e obrigações advindas de uma relação jurídica formalmente
constituída, entre a administração pública e a organização da sociedade civil, que

se concretiza através do instrumento que formalizou a parceria, onde as
obrigações descritas para as partes são condições necessárias para continuidade
do que foi pactuado.
III — CONCLUSÃO

Ante o exposto, encaminho os autos Conselho Municipal de Assistência Social

segurº a improcedência do pedido, tendo em vista que não foi cumprida
condição necessária a continuidade do que foi pactuado entre a Administração
Publica e a OSC.

BMJ. É o parecer.

Ecoporanga/ES, 11 de Abril de 2019.

[AIANN , ARLÁ CARDOSO QUEDEVEZ

Assessor lurídica
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PREFEITURA
MUNICIPAL
ECOPORANGA Á'ÁZÍ
ESTADO
oo ESPÍRITO DE
SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISITÉNCIA SOCIAL
Processo: 263812019.
,,«"ª"
.!.:' ...a
_, .. *'

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Informo que o seguinte processo refere se a 3D Parcela de 2018, repasse do
Estado, do Termo de Fomento 002/2018 da Casa do Idoso de Ecoporanga—ES,

“Joaquim e Sant' Ana”, no valor de R$53.200,00(cinquenta e três mil e
duzentos reais), atestando a realização da despesa, conforme documentos
comprobatórios encaminhamos para o setor Finanças para as devidas
providências.

Vale ressaltar que conforme o processo 2638/2019, ao Conselho Municipal de
Assistência Social. buscou junto a Setades, no setor de Convênios informações

sobre o Termo de Fomento referido acima, e explicou a situação em que se
encontra a referida instituição (osc), sendo assim e tendo legalidade o recurso
será repassado.

Nestes Termos
P. Deferimento,

Ecoporanga, 13 de Maio de 2019.
.?“l

Vanusa gal. Silva Bispo
Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto de nº5.903.'17.

&/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA “

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

SANTO . “2.10"I 'I
*; ESPÍRITO
, 27.167,311/0001—04

__“ N“ LIQUIDAÇÃO 0001945/2019 ,!

ALOR BRUTO: 53.200,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 53.200,00NN

Exercício : 2018 Tipo: Global

0 ordenadºr da despesa para efeito da execução Empenho: 0002591/2018 Data : 30/05/2019
orçamentária, nos termos da legislação vigente, Ficha : 0000310 Data Venc.: 203050019

determina que seja liquidada & despesa aqui classiflcada: Processo: 0004283/2018

(, Orgão
' 1 ((I - SIEIC'RE'I“ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL &
Unidade ()rçíllnenu'u'iu : UDI - 55 ,CI .ÃI'ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Iª'unç-àn ' DH - Assmuêlwia Swim

Subfunçau ; 241 — Asaislência 00 Mum ,

Program] : 0020 - PRO'I'EÇÃO SOCIAJ . BASICA
Iªrujçlufmividade . 2,000 - Apoio Fmanceim à Casa da Idnsu

Elenwnm de I.).aspcsn BA.—104300000 » SUBVENÇÓI—Ls sc vc:-[ms

& Fuma IIL' Rccurm 23900090000 « OUTROS REC'I .IRS'US VINCULADOS A ASSIN'IENCIA SOCIAL — DEMAIS Rlç-lL'l.,íRSIÇJS ,)

( Fuvurcrido : 3705 - CASA DO IDOSO SN.) JOAQUIM E SANT ANA CNPJ/(IPF : 04.353.4?B/0001-56 “

Bairm : NOSSA SENHORA APARECIDA ('inladc : ECOPORANGA

N.—

Endereço : R RUA IDALINO MONTEIRO IIF: ESPIRITO SANTO J

, História) : Referente 'I'crmn de. Fomento lendo cumu ubjcto o Repasse de recursm do Fundo Estadual de Assistência Suomi - FEAPI/ALTA N
L'I'JMPLEXIDADE - Piso Pac 1 — referente ao exeroécio de 30 I 8, para custear SEIVIÇUS especializados deslinados às pessoas idosas

dz: rcferida insliluiçãu. nos termos da Lei Federal 13.0I9/20i4 (: Decreto Municipal nº M] III ?. REFERENTE A 3" PARCELA. r:

L pmcessu 2638/19. Rcc. I-"MARE coma 21388230.
Subvlcmcnlo: NSU-4300000 — RUBVENÇÓES SOCIAIS

Saldo Empenhada) 53200007 Despesa Liquidada [ 53.100,00 Sam» Díspanívcl 0,00

'l'uml
53
30000
. N" Dri-him I anurl Crédim | V:!Iur
Dispensa/l"exigibilidade : º.“) - LEGISLACAO ESPEC'IFIC'AIPESSOALENCARGOS PA'I'RONAIS.IiMI—llàUENCIAI..

DOCUMENTOS FISCAIS

sigla
Descrição
Daia PAG,
Ducumemo
N“[UMIÉN
Danann-nw
Valor
?; (MITROS
30/05120I9
TERM. DL
???—200.00
LANÇAMENTO!

* Liquidaçãº - Convênio Concedldo

O 1 031100000000 , RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 53.200,00 631300000000 — RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A 53 20000

P “| 113110300000 — ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS 53 200.00 2189H200000 « SUBVENCOES A PAGAR _ 53.200,00

€ 1 521120100000 « DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE 53.200,00 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 53 200,00

Local/Data/Assilmturas

ECOPORANGA. 30 de maio de 20“)

(Q/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Municipal de Finanças
Ao: Sr. Elias Dal Coi
DD. Prefeito Municipal
REFERÉNCIAS:
Processo N" 2638/2019

Empenho Estimativa Nº 2591/2018
LIQUIDAÇÃO Nº 1945/2019
FAVORECIDO: CASA DO IDOSO SÃO JOAQUIM E SANT'ANA DE ECOPORANGA — ES
TERMO DE FOMENTO: PME/CASA DO IDOSO Nº 02/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
VALOR: R$ 53.200,00 mensal — PARCELA: 3ª
DESPACHO ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO

O processo se refere. ao repasse do Termo do Fomento Nº 02/2018 da Entidade CASA DO IDOSO SÃO
JOAQUIM SANTANA DE ECOPORANGA - ES, firmado com a Prefeitura Municipal de Ecoporanga —
ES atraves da Secretaria Municipal de. Assistência Social, no valor de R$ 53.200,00 (Cinquenta e três mil e
duzentos reais) Parcela: 3“, e após análise por parte da Secretária Municipal da Pasta atestando a realização
da despesa, e a verificação dos documentos comprobatórios sugere o encaminhamento & tesouraria para
pagamento.

Secretário M unicipal de
Dec. 0479/2018
Encaminha-se & tesouraria para pagamento.

Ecoporanga-ES, 20 de Maio de 2019.

ELIA AL COL
Prefeito Municipal

Rua Suelon Dias Mendonça — Centro e Ecoporanga-ES. CEP.." 29850000
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BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-------------- BANESTES NET BANKING—---—'--—«——-TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C
DADOS DO REMETENTE

Conta:
27.388.230
,
.
Agencia: IZB—Ecoporanga 0,5“ 7/- 7
Cliente: Fundo Mun De A 5 De Ecoporanga
Fmase/Pme Bps Especi

DADOS DO DESTINATÁRIO

Cliente: Casa Do I 5 Joaquim E Sant Ana

Conta: 25.897,414

Agencia: lle-Ecoporanga
DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 21/65/2619

Valor: R$53.266,68
Protocolo: 616735941

Hístorícc: LIQ 1945 63 PARCELA

Origem: Banestes Cooperativo

Registrº: 21/95/2819 11:68:38 /loca1/home/tef/d/ZBIQQSZl/pmec484.
Emíssao.: 21/65/2619 11 39:54

httpscf'fwwws.banestesb.br/netib/DemonsPagtoDuaDetran?Servico=01&Pr0t0c010=0... 21/05/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA à
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

, ESTADO DO ESPIRITO SANTO IÉI- _

-NOTA
27.167.311/0001-04
”Ix &“?
DE PAGAMENTO Nº 0002777/2019
“

RESTOSAPAGAR)

53.200,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 53.200,00 à

O ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina o Pagamentº do Empenho aqui classificado:
&

("

Exercício : 20I9
Data Pagto : 2 NOS/2019

Processo: 0004283/20I8
op; 0002770201?)

Empenho : 000259|12018
Liquidação; 000194512019

Tipo: Global

“

Ficha : 0000310/2018 )

Orgão ; I III - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 00] — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
Função jUS - ASSISIÉIICIH Socual

Subfunçào ;?Al — Assisiência ao Idoso
Programa 10026 — PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
PrqieIo/Atividade :.?090 - Apuí—0 Financeiro & Casa do Idoso
Elememo Despesa :33504300000 . SUBVENÇÓES SOCIAIS

Fºnte de Recurso :

23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSIN'I'ENCIA SOCIAL. A DEMAIS RECURSOS

Favorecido : 3705 - CASA DO IDOSO SAO JOAQUIM F. SANT ANA.

Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereçº: R RUA IDALINO MONTEIRO

CNPJ/CPF : 04.35347'810001—56

jk

Cidade : Ecoporanga

UF: Estado do Espirito Santo

Histórico : Pagmnemo refereme Termo de F Cimento Iendo cumo Objelo :) Re passe de recurso do Fundo Estadual de Assistência Social — FEAS/ALTA
COMPLEXIDADE - Piso Pac I - referente ao exercicio de 2018.
para custear serviços especializados destinados às pessoas idosas da referida
IninIuição. nos lermos da Lei Federal 13.0I9/20I-I e Decreto MI
micipai nº 6.13I/I7. REFERENTE A 3ª PARCELA, & processo 2638/l9. Rec.
FMASE conta 21388230.

Saldo Liquidação:
Valor OP:

53.200,00 (cinqlienta 0 três mil (I lim-ums reais )

&

Dispensn/Incxíbilidade:

99 — LEGISLACAO ESPECIFICAIPESSOAL£NCARGOS PATRONAISEMERGENCIAL
SubeIemcnto: 33504300000 - SUBVENÇOES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco Agência Conta, TípofNº Documento Valor

021 - Bauesies I20 21388330 - FMASE/ BPS ESPECIAL DE - I673594I 53.200,00

N“ Débito | anorl Crédito Valor
LANCAMENTOS

Pagamento - Diversos - Pagamentos

O 1 631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A 53.200,00 631400000000 - RP NAOWESSADOS PAGOS 53.200,00

O I 812210101000 - CONVÉNIOS A LIBERAR 5320000 812210102000 - CONVÉNIOS A COMPROVAFI 5320000

C 1 821130100000 - COMPRDMETIDA PDR LIQUIDAÇÃO 53.200,00 621140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE 53.200,00
Pagamentolaanco — Bancos

P 1 I2189112ººººº . SUBVENCOES A PAGAR | 53.200,001111111900000 - BANCÓWWW
LocaI/Data/Assinaturns

ECOPORANGA, 21 de maio de 20“)

Elias Dul Col
Prefeilc
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