ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2017 QUE ENTRE SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA
DE
TURISMO
E
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,
E
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DE
JVOENS
EMPRESÁRIOS.

O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ nº
83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, nº 320, por intermédio da Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,neste ato
representada pelo Secretário Altamir Osni Teixeira, inscrito no CPF nº 722.265.609-04 ,e a Confederação
Nacional de Jovens Empresários, inscrita(o) no CNPJ sob n º. 04.234.785/0001-18, com sede ST
SRTV/SUL, Quadra: 701; conj.: L; Bloco: 01; Sala: 0536, doravante denominada (o) Confederação Nacional
de Jovens Empresários, representado pelo presidente Guilherme Goncalves Pereira, inscrito no CPF nº
035.909.649-28, residente no endereço Rua Recife, 229, apto 502, na cidade de Tubarão, no estado de
Santa Catarina, resolvem celebrar o presente Termo 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 02 e
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - O presente Termo de Fomento, decorrente de inexigibilidade tem por objeto contratação de um
palestrante para Assembleia Geral Ordinária da CONAJE, conforme detalhado no Plano de Trabalho,
ANEXO I.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
2.1 - São obrigações dos Partícipes:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) publicar o respectivo extrato da parceria no meio oficial de publicidade da administração pública,
contemplando neste a designação do gestor do Termo de Fomento;
b) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, sendo que, a
administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar
parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos;
c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de
monitoramento e avaliação designada;
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d) 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;
e) designar um gestor da parceria;
f) 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) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de
trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
h) instaurar tomada especial, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da
parceria;
i) 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;
j) aprovação do plano de trabalho;
k) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da
celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às
referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
l) apresentar termo de empréstimo e cessão dos bens, materiais ou objetos que serão submetidos à
Organização da Sociedade Civil, a qual deverá certificar o recebimento destes, assumindo o compromisso
de devolução no estado inicial, se for o caso;
m) indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria;
n) 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;
o) emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública
acerca da possibilidade de celebração da parceria;
p) fornecer plataforma eletrônica para a prestação de contas e todos os atos que dela decorram, permitindo
a visualização por qualquer interessado. Enquanto não for implementada pela Administração Pública a
plataforma eletrônica, as prestações de conta se darão por meio físico.
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) apresentar prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;
b) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça
suas ações banners que apresentem todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no que
couber, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014 e serviços
disponibilizados pela organização a comunidade através deste Termo de Fomento;
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c) dar livre acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas, do controle interno e do Tribunal
de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos
de transferências previstas pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução e guarda do
objeto;
d) zelar pela integridade física dos bens, objetos e materiais cedidos a título de comodato, inclusive no que
diz respeito às despesas com manutenção, limpeza e reparos, quando for o caso;
e) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relacionados à execução do objeto da parceria, 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;
f) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao Termo de
Fomento, contendo o mesmo de forma integral, assim como o plano de trabalho;
g) Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos
provenientes da celebração desta parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela
deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública ou outra pessoa
jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente,
o mesmo da organização da sociedade civil na hipótese de sua extinção;
h) Manter instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS REQUISITOS
3.1 - Para celebração do Termo de Fomento, a organização da sociedade civil deve comprovar:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
II - escrituração contábil de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas
Brasileiras
de
Contabilidade;
III - ter no mínimo, 1 (um) ano 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;
IV - experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;
V - possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
3.2 - Para celebração do Termo de Fomento, as organizações da sociedade civil deverão apresentar:
I - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa municipal;
II - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de
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eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta
comercial;
III

-

cópia

da

ata

de

eleição

do

quadro

dirigente

atual;

IV - 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;
VI - relação nominal da equipe executora, com endereço residencial, e número do registro no Cadastro de
Pessoas
Físicas
CPF;
VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO
4.1 – O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as
cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
4.2 - 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:
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.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - O presente Termo de Fomento vigerá conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a
consecução de seu objeto.
5.2 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo
aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Fomento ou da última
dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência
retroativo.
5.3 - O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante
termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.
CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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6.1 - 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 informações e documentos:
I - material comprobatório do cumprimentodo objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
II - relação de serviços prestados, bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e
III - comprovação, através de lista de presença ou outros meios, do público atingido, treinado ou capacitado,
quando for o caso.
§ 1.º A organização da sociedade civil prestará contas dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta)
dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada mês, se a duração da parceria exceder
um ano.
§ 2.º A organização da sociedade civil deverá seguir as orientações contidas no manual de prestação de
contas que deverá ser fornecido pela administração pública.
§ 3.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 4.º 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.
§ 5.º A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.
§ 6.º 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.
6.2 - Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista, 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.
6.3 - A Administração pública 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;
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 Fomento.
6.4 - 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 eficácia e de efetividade das ações quanto:
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I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
6.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os
prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
6.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a
organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1º O prazo referido no caput é 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.
6.7 - A administração pública apreciará a prestação final 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.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do item 7.6 sem que as contas tenham sido
apreciadas:
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;
II - 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 parágrafo e a data em que foi ultimada a
apreciação pela administração pública.
6.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidos no plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal
que não resulte em dano ao erário;
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IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de bens ou valores públicos.
6.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por
omissão em relação à análise de seu conteúdo, sendo permitida delegação a autoridades diretamente
subordinadas, vedada a subdelegação.
6.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a 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 na parceria e a área 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.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES
7.1 – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente
justificada e formulada, no mínimo, 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 Fomento.
7.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do
objeto.
7.3 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de
alterações que tenham por objetivo as metas ou o prazo de vigência do Termo de Fomento.
CLÁUSULA OITAVA – DAS VEDAÇÕES
8.1 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou
indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, 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.
III - utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho.
8.2 - Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da
sociedade
civil
que:
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I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional;
II

-

esteja

omissa

no

dever

de

prestar

contas

de

parceria

anteriormente

celebrada;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou
de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em
linha
reta,
colateral
ou
por
afinidade,
até
o
segundo
grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;
b)

for

reconsiderada

ou

revista

a

decisão

pela

rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b)

declaração

de

inidoneidade

para

licitar

ou

contratar

com

a

administração

pública;

c) execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as normas da lei federal 13.019/2014
ou da legislação específica e receber como sanções: advertência, suspensão temporária ou declaração de
inidoneidade,
em
qualquer
esfera
da
Federação;
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
VII

-

tenha

entre

seus

dirigentes

pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança,
enquanto
durar
a
inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e
III
do
art.
12
da
Lei
no
8.429,
de
2
de
junho
de
1992.
§ 1.º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de
parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob
pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização
do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade
solidária.
§ 2.º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria
enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da
_____________________________________________________________________________________________
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sociedade

civil

ou

seu

dirigente.

§ 3.º Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados débitos que
decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de
parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento.
§ 4.º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas
públicas.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
9.1 - 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 específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I - advertência;
II - 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 sancionadora, por prazo
não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 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 civil ressarcir a administração pública pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência do Secretário Municipal
responsável pelo repasse, sendo que a Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública
poderá agir quando observada inércia da administração pública, 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.
9.2 - 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.
9.3 -A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
10.1 - O presente Termo de Fomento poderá ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo
as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60
(sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, observando a obrigatoriedade da prévia
tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico
integrante da estrutura da administração pública;
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II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipóteses:
a) utilização dos recursos físicos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas
Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE
11.1 - A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou
ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela administração pública no prazo
de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:
I - as comunicações relativas a este Termo de Fomento serão remetidas por correspondência ou email e
serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;
II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via email não poderão se constituir em peças
de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e
III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências
que possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou
relatórios circunstanciados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Fomento, que não possam
ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Balneário Camboriú - SC, com renúncia
expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
13.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, em Juízo ou fora dele.
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Balneário Camboriú, ___ de __________

de 2017.

_________________________________________________________
Assinatura do representante legal da administração pública municipal

________________________________________________________
Assinatura do representante legal da organização da sociedade civil
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1 – PROPONENTE – OSC.
1.1-ENTIDADE PROPONENTE:
Confederação Nacional de Jovens Empresários - CONAJE
1.3- ENDEREÇO DA OSC:
SRTV/Sul Quadra 701conjunto "L" Bloco ,1 sala 536, Edifício Assis Chateaubriand, CEP: 70.340-906.
1.4- CIDADE:

1.5- U.F:

Brasília

DF

1.6- DATA
10/11/2000

DE

CONSTITUIÇÃO:

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):
Guilherme Gonçalves Pereira
1.13- ENDEREÇO (Presidente):
Rua Recife 229, Ed. Montevideo, Aptº 502, Centro
1.14- CIDADE:

1.15- U.F:

1.16- CEP:

Tubarão

SC

88.701-420

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

2.1 - TÍTULO DO PROJETO:
Palestra de Alex Gill durante a Assembleia Geral Ordinária da
CONAJE – Confederação Nacional dos Jovens Emrpesários.

2.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:
Início: 23/11/17
Término: 23/11/17

2.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
A Assembleia Nacional de Jovens Empreendedores, os congressos nacionais realizados pela CONAJE são
referência em integrar jovens de todo o País e ao dar destaque às ideias inovadoras, apresentar cases de
sucesso e estimular o empreendedorismo nas regiões por onde passa. Com representantes de todas as
regiões brasileiras e do exterior, o evento terá em sua programação palestras e painéis com nomes do
empreendedorismo nacional e internacional. Acontecerá também no mesmo evento a Assembleia de Líderes
do G20 YEA (Aliança de Jovens Empreendedores do G20) e a Assembleia Ibero-americano de Jovens
Empresários. Agregando essa edição desse ano a palestra de Alex Gill, de Toronto no Canadá, pela primeira
vez no Brasil.

Alex Gill é um empreendedor social que fundou e lidera o Mendicant Group, que é uma agência de
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consultoria com sede em Toronto/Canadá que trabalha com uma série de questões sociais e as organizações
que estão tentando resolvê-las, em todo o Canadá e em até 12 países diferentes em todo o mundo. Desde
2005, ele e o Mendicant Group trouxeram novos pensamentos para questões como a reforma de
acolhimento, colonização de recém-chegados, transição militar-civil, empreendedorismo juvenil, serviços
comunitários de saúde mental e empreendedorismo universitário. Ele também moderou a Aliança de Jovens
Empresários do G20 (G20 YEA) desde a sua criação em 2010, planejando e facilitando cúpulas em vários
países ao redor do mundo.
No Departamento de Política e Administração Pública da Universidade Ryerson no Canadá, Alex ensina
cursos de empreendedorismo social, advocacia, cidadania corporativa e gestão sem fins lucrativos. Além de
um Mestrado em Estudos de Comunicação (Windsor) e um Bacharel em Ciências Políticas e História
Canadense (Carleton), Alex possui certificados de pós-graduação em Gestão de Mudança Estratégica e
Gestão de Marketing da Rotman School of Management (Universidade de Toronto) e Schulich School of
Business (Universidade de York), respectivamente. Ele também foi um dos 50 líderes globais sem fins
lucrativos convidados a participar do programa global de liderança sem fins lucrativos da Stanford University
Business School em 2014. Naquele ano, ele co-fundou a nova Incubadora SocialVentures da Ryerson e foi
nomeado seu primeiro Inovador Social na Residência.

2.4 - Descrição do objeto, público a ser atendido e realidade local:
Conaje é uma entidade sem fins lucrativos que atua há 16 anos no fomento ao empreendedorismo,
fortalecimento, criação e manutenção de novas empresas – principalmente geridas por jovens -, na
articulação e divulgação de práticas capazes de fortalecer a disseminação de novos e sólidos negócios no
Brasil. Por meio de parcerias, trabalha também para o estabelecimento de políticas públicas e práticas
institucionais que incluam os micros e pequenos empreendedores nas primeiras categorias de estratégias de
desenvolvimento do País.
Com foco ainda no jovem empreendedor de toda a sociedade, a Confederação realiza projetos, eventos e
ações para desenvolver empreendedores e jovens líderes por meio de capacitação técnica e experiências
diferenciadas, e facilitar a troca de informações e gerar conexões com o objetivo de promover oportunidades
de vida.
Dentre esses eventos, um dos mais importantes são as nossas assembleias gerais ordinárias, que é voltado
para jovens, empreendedores, empresários, investidores, estudantes, líderes, gestores e entusiastas de
espírito inovador de todo o País, e esse ano teremos a parceira com o G20 YEA – Aliança de Jovens
Empresário do G20 e com a FIJE – Federação Ibero-americana de Jovens Empresários, agregando assim
jovens do exterior, representado pelos países: Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha,
Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, República da Coreia, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia,
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Reino Unido, Estados Unidos, da União Europeia (UE), e mais toda a América Latina. Cerca de 500
participantes circularão nos dias de evento.
O evento é gratuito e aberto para todos os participantes das assembleias, fornecendo a comunidade uma
oportunidade de interagir com jovens emprededores do Brasil, alguns participantes do exterior, e
principalmente com palestrante Alex Gill, que é uma referência internacional nas áreas de Política e
Administração Pública e poderá ajudar muito a nossa cidade. Uma oportunidade única para compartilhar
informações,

propor

ideias,

ouvir

ideias

com

o

publico

destinado.

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro,
preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter
Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou
atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas

3.1 AÇÃO

3.3- INDICADOR FÍSICO

3.2ESPECIFICAÇÃO/
LOCALIDADE

UNIDADE
Realização da palestra de
Alex Gill na Assembleia da
CONAJE – Confederação
Nacional dos Jovens
Empresários. O evento será
gratuito e aberto para
qualquer pessoa participar,
vagas para 200 pessoas.

Hotel Sibara

QUANTIDADE
100%

Pessoas

200

3.4DURA
ÇÃO
META

INÍCIO

160

23/11
09:00
até
12:00

4 - PLANO DE APLICAÇÃO
4.1-SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Repasse de R$ 30.000,00

4.2-UNIDADE
Un

4.3- QUANTIDADE
01
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4.4- ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA OSC
(contrapartida e contrapartida financeira, se houver)

4.5-UNIDADE

4.6
QUANTIDADE

Organização da Assembleia da CONAJE

Un

1

Promoção da palestra na comunidade

Un

1

Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou
de alteração da realidade local:
1) Número de Congressistas.
2) Pesquisa de Satisfação com os Congressistas.

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
5.1- CONCEDENTE (REPASSE)
META

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

Exercício 2017

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

META

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Exercício 2017

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 30.0000,00

R$ 0,00

5.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
5..1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.2- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, QUANDO HOUVER)
META

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

Exercício 2017

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

META
Exercício 2017

JUL
R$ 0,00

AGO
R$ 0,00

SET
R$ 0,00

OUT
R$ 0,00

NOV
R$ 0,00

DEZ
R$ 0,00

5.2.1-TOTAL GERAL PROPONENTE: R$ 0,00 (zero reais)
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6 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS
6.1-Receitas Previstas

6.2UNIDADE

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

6.3- VALOR
UNITÁRIO

R$

6.4 - TOTAL

30.000,00

30.000,00

TOTAL

R$ 30.000,00

6.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

6.5-Despesas Previstas

6.6UNIDADE

6.7-VALOR
UNITARIO

6.8 - TOTAL

DESPESAS
DESCRIÇÃO
Contratação da empresa de eventos que irá intermediar a vinda
do palestrante internacional Alex Gill para a Assembleia, com
seus gastos de cachê, passagens, hospedagens, alimentação e
sua margem de assessoramento.

Unidade

Valor Unitário

1

30.000,00

TOTAL DESPESAS

R$ 30.000,00

6.1.2 -TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

7 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA
(Essa informação pode ser fornecida no momento que OSC for chamada para assinar o termo)
7.1-NOME COMPLETO
Edson Marco Canassa
Junior

7.2-CPF
932.573.509-10

7.3- ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua 1111, 152, Ap 201, Centro –
Balneário Camboriú/SC.

7.4- TELEFONE PARA
CONTATO IMEDIATO
47 9 9990-9960

8-OBSERVAÇÕES GERAIS
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9 - APROVAÇÃO

Com isso, pede-se o APROVAÇÃO do Plano de Trabalho.

Balneário Camboriú – SC, 31 de dezembro de 2017

_________________________________
Assinatura do Representante OSC
( ) APROVADO
( ) APROVADO COM RESSALVA
( ) REPROVADO
Balneário Camboriú – SC,_______ de __________________ de 2017

__________________________________________
Responsável pelo órgão repassador de recursos

______________________________
Gestor do Acordo de Cooperação
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