ESTADO DE SANTA CATARINA
DE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
ADOLESCENTE-FMDCA

SOCIAL
E DO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

TERMO DE

E DO ADOLESCENTE DE

FMDCA W003/2019

Minuta do Termo de
Prefeitura

Municipal

que entre si celebram a
de

por

da Secretaria Desenvolvimento e

Social e a OSC
O MUNICiplO DE
pessoa juridica de direito
interno, com CNPJ n' 83.102.285/0001-07, estabelecido na Rua Dinamarca, n' 320,
por

da Secretaria de Desenvolvimento e

Social, doravante

denominada
MUNICIPAL, neste ato representada por
Anna Christina Barichello,
de Desenvolvimento e
Saciai, CPF
757.039.559-04, e o
Assistencial Humberto de Campos - NAHC, CNPJ
76.708.098/0001-06, com sede na Rua 2870,
903, Bairro Centro, CEP
88330-360, doravante denominada
DA SOCIEDADE CIVIL,
representada pela presidente Jurema Nazareth Ramos Cardoso, CPF
271.676.407-78, residente na Rua
dos Santos,
35, Bairro
Pioneiros, CEP 88330-000, resolvem celebrar o presente TERMO DE
regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n' 101, de 04 de
maio de 2000,

nas correspondentes Lei de Diretrizes

e Lei

Anual, na Lei n' 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o
processo administrativo
n' 004/2018 e mediante as
e
seguintes:

PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente Termo de

decorrente de chamamento

objeto oferecer atendimento

multidisciplinar

ambulatorial

adolescentes dependentes e co..cfependentes de
na

familiar, 160 vagas para

tem por

gratuito
psicoativas, com
adolescente e seus

familiares, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
SEGUNDA. DAS
2.1 -

dos Participes:
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I - DA

SOCIAL
E DO

MUNICIPAL:

a) publicar o respectivo extrato da parceria no meio oficial de publicidade da
contemplando neste a
do gestor do Termo de

b) promover o monitoramento e a
do cumprimento do objeto da parceria,
sendo que, a
valer-se do apoio
de terceiros,
delegar
ou firmar parcerias com
ou entidades que se situem
ao local de
dos recursos;
c) emitir

de monitoramento

e

d) realizar, nas parcerias com
com os

da parceria e o submeter

de monitoramento e
designada;

superior a um ano, pesquisa de

do plano de trabalho e utilizar os resultados como

na

da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem
como na
e no ajuste das metas e atividades definidas;
e) designar um gestor da parceria;
f) na
de o gestor da parceria deixar de ser agente
outro
ou entidade, o administrador
assumindo, enquanto isso
ocorrer, todas as
respectivas responsabilidades;

ou ser lotado em
designar novo gestor,
do gestor, com as

g) manter, em seu sitio oficial na internet, a
das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho,
cento e oitenta dias
o respectivo
encerramento;
h) instaurar tomada especial, ante a
na
do objeto da parceria;
i)

j)

de

de irregularidades

de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade
e operacional da
da sociedade civil foram avaliados e
com o objeto;
do plano de trabalho;
1
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k) fornecer manuais
sociedade civil por
da
publicando em meios oficiais de
no seu
I) apresentar termo de
submetidos

SOCIAL
E DO

de

de contas
da
das parcerias, informando previamente e
referidas
eventuais

e

dos bens, materiais ou objetos que

da Sociedade Civil, a qual

recebimento destes, assumindo o compromisso de

certificar o

no estado inicial, se

for o caso;

m)

expressa da

de

para

da parceria;

n)

de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade
e operacional da

da sociedade civil foram avaliados e

com o objeto;
o)

de parecer
do
de assessoria ou consultoria juridica da
acerca da possibilidade de
da parceria;

p) fornecer plataforma
dela decorram, permitindo a
for implementada pela
de conta se
por meio

para a

de contas e todos os atos que
por qualquer interessado. Enquanto
a plataforma
as

11-DA

DA SOCIEDADE CIVil:

a) apresentar

de contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de

b) divulgar na internet e em locais VISlvelS de suas sedes SOCiaIS e dos
estabelecimentos em que
suas
banners que apresentem todas as
parcerias celebradas com o poder
contendo, no que couber, as
requeridas no
do art. 11 da lei n' 13.019/2014 e
disponibilizados pela
a comunidade
deste Termo de

c) dar livre acesso aos servidores dos
ou das entidades
interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos process

s, do controie
centos,
3
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referentes aos instrumentos de

previstas pela Lei nO

13.019, de 2014, bem como aos locais de

e guarda do objeto;

d) zelar pela integridade fisica dos bens, objetos e materiais cedidos a

comodato, inclusive no que diz respeito
reparos, quando for o caso;
e)

responder

exclusivamente

pelo

despesas com

pagamento

dos

implicando responsabilidade
da

os
sua

limpeza e

encargos

fiscais e comerciais relacionados

de

trabalhistas,

do objeto da parceria,

ou

da

da sociedade civil em

a
ao referido pagamento,

incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de

f) disponibilizar

ao

na sua

na internet ou, na falta desta, em sua

sede, consulta ao Termo de

contendo o mesmo de forma integral,

assim como o plano de trabalho;
g) Caso a

da sociedade

civil adquira

permanentes com recursos provenientes da
gravado com

equipamentos

e materiais

desta parceria, o bem

de inalienabilidade, e ela

formalizar promessa de

da propriedade

ou outra pessoa

de

igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da
da sociedade civil na
de sua

h) Manter
materiais e capacidade
e operacional para
o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento
das metas estabelecidas.
TERCEIRA.
3.1 - Para

DOS REQUISITOS

do Termo de

a

da sociedade civil

deve comprovar:
I - objetivos voltados

de atividades e finalidades de

e

social;
II de acordo com os
e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

funda

"9lidade

,
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111 - ter no minimo, 1 (um) ano de
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E DO

com cadastro ativo, comprovados

por

melo de
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
base no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;
IV natureza semelhante;

na

com efetividade, do objeto da parceria ou de

v - possuir

materiais e capacidade

e operacional

para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas.
3.2 - Para

do Termo de

as

da sociedade civil

apresentar:
I-

de regularidade fiscal,

de

e de

ativa municipal;

11 -

de

expedida pelo

estatuto registrado e de eventuais

IV -

do

ou, tratando-se de sociedade

simplificada emitida por junta comercial;

cooperativa,
111 -

de registro civil ou

da ata de

do quadro dirigente atuai;

nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com
e
expedidor da carteira de identidade e
de registro no Cadastro de

Pessoas Fisicas - CPF da Secretaria da Receita Federai do Brasil - RFB de cada
um deles;
VI nominal da equipe executora, com
registro no Cadastro de Pessoas
- CPF;
VII por ela declarado;

de que a

residencial, e

do

da sociedade civil funciona no

QUARTA - DA
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4.1 - O presente

Termo de

ser executado fielmente pelos

de acordo com as

pactuadas e as normas de

respondendo cada uma pelas
4.2 - Na

de sua

de

total ou parcial.

por culpa exclusiva da

civil, a
de

SOCIAL
E DO

essenciais

da sociedade

exclusivamente

para assegurar o atendimento

por ato

e independentemente

judicial, a fim de realizar ou manter a

de

das metas ou atividades

pactuadas:
I - retomar os bens

em poder da

da sociedade civil parceira,

qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que concedeu direitos de uso de tais
bens;

11- assumir a responsabilidade
plano de trabalho, no caso de

pela

do restante do objeto previsto no
de modo a evitar sua descontinuidade,

devendo ser considerado na
da sociedade civil

de contas o que foi executado pela
o momento em que a

assumiu

essas responsabilidades.
QUINTA.

DA

5.1 - O presente Termo de
Plano de Trabalho para a

conforme prazo previsto no anexo
de seu objeto.

5.2 - Toda e qualquer
inclusive a referida no item anterior,
ser
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do
da
do Termo de
ou da
de prazo, sendo
expressamente vedada a
retroativo.

de termo aditivo com

5.3 - O plano de trabalho da parceria

de

ser revisto para

de valores ou

de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.
SEXTA.

6.1 - A

DA

DE CONTAS

de contas apresentada

pela

da soei

conter elementos que permitam ao gestor da parceria a alia
ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado c
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pormenorizada

das atividades realizadas

dos resultados esperados,

SOCIAL
E DO

e a

o

do alcance das metas e

de que trata a

exemplo, dentre outros, das seguintes
I - material

de contas, a

e documentos:

do cumprimentado

objeto em fotos,

ou outros

suportes;
de
11 quando for o caso; e

prestados,

111-

bens adquiridos,

de lista de

produzidos

ou

ou outros meios, do

atingido,

treinado ou capacitado, quando for o caso.

9

A
prazo de

cada

9

da sociedade civil
30 (trinta) dias a partir do

se a

da parceria exceder um ano.

2.0 A

da sociedade civil

manual de

S

contas dos recursos recebidos no
da
da parceria ou no final de

de contas que

seguir as

contidas no

ser fornecido pela

glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem

justificativa suficiente.

S

Os dados financeiros

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.

S

A

da

de contas

considerar a verdade real e os

resultados

S

A

de contas da parceria

o montante de recursos

regras especificas de acordo com

envolvidos, nos termos das

e

procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de

6.2 - Os documentos

pela entidade na plataforma

desde que possuam garantia da origem e de seu
considerados originais para os efeitos de

prevista,

por certifica
de contas.

7
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Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia
ao da
originais que

de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos
a
de contas.

6.3 - A
elaborados internamente,
I-

subsequente

da visita

11 -

ainda em sua
quando houver:

in loco realizada durante a
de monitoramento

e

os seguintes

da parceria;

homologado

pela

de

monitoramento e
objeto e os resultados

designada, sobre a conformidade do cumprimento
durante a
do Termo de

6.4 - Os pareceres

do gestor acerca da

art. 67 da Lei n' 13.019, de 2014,
das
quanto:

I - os resultados

do

de contas, de que trata o

conter

de

e de efetividade

e seus beneficios;

" - os impactos

ou sociais;

111 - o grau de

do

IV - a possibilidade
pactuado.
6.5 - A

de sustentabilidade

conclusiva sobre a

alternativamente,

das

a

do objeto

de contas peja

os prazos previstos na Lei n' 13.019, de 2014, devendo concluir,
pela:

I-

da

de contas;

11 -

da

de contas com ressalvas; ou

lIi da
de contas e
tomada de contas especial.

de imediata

de
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irregularidade ou

prazo para a

SOCIAL
E DO

na

de contas,

concedido

da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a

!l l' O prazo referido no capu!
no

limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por
por igual

dentro do prazo que a

possui para analisar e decidir sobre a

de contas e

de resultados.

~

Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da

havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de

responsabilidade

deve adotar as

dos

para
do dano e

nos termos da

do ressarcimento,

vigente.

6.7 - A

a

prazo de

dos fatos,

final de contas apresentada,

cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento

cumprimento de
igual perlodo.

por ela determinada,

no

ou do

justificadamente por

O transcurso do prazo definido nos termos do item 7.6 sem que as
contas tenham sido apreciadas:
I-

significa impossibilidade de

em data posterior ou

a que

se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas
possam ter sido causados aos cofres

a ressarcir danos que

11 - nos casos em que

da sociedade civil ou
impede a
de

de seus prepostos, sem

for constatado dolo da
da

juros de mora sobre

prazo referido neste

6.8 - As
I - regulares,

eventualmente

apurados, no

entre o final do

e a data em que foi uitimada a

de contas

pela

avaliadas:

quando expressarem,

de forma clara e objetiva, o cumprimento

dos

objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
11 - regulares com ressalva, quando evidenciarem improp"rieda
falta de natureza formal que

r outra

resulte em dano ao

9
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III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes
a)

no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de
trabalho;
c} dano ao

decorrente de ato de

ou

d) desfalque ou desvio de bens ou valores
6.9 - O administrador

responde pela

de contas ou por

permitida

a

6.10 - Quando

a

sobre a

em

autoridades

de seu

diretamente

de contas for avaliada

fase recursal, se mantida a

da
sendo

subordinadas,

vedada

como irregular,

a

a

exaurida a

da sociedade civil

solicitar

para que o ressarcimento ao
seja promovido por meio de
de interesse
mediante a
de novo plano
de trabalho, conforme o objeto descrito na parceria e a
de
da
cuja

original, desde que

feita a partir do plano de trabalho

tenha havido dolo ou fraude e

seja o caso de

integral dos recursos.

DAS
7.1 - Sempre que
mediante proposta da
SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no
antes

do seu

regulamentares,

e
admitidas

o cumprimento

DA
30 (trinta) dias

das demais
do prazo de

legais e
do presente

Termo de
7.2 -

permitida a
da natureza do objeto.

de aditamento deste Termo de

com

)
t
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7.3 -

de

SOCIAL
E DO

o aditamento do presente instrumento, quando se fizer

a
de
do Termo de

que tenham por objetivo as metas ou o prazo

OITAVA - DAS
8.1 - to vedada a
de atividades que tenham por objeto, envolvam ou
incluam, direta ou indiretamente:
Idas
de
de
policia ou de outras atividades exclusivas do Estado;
11 de
administrativo do Estado.
1118.2 Lei a

do exercicio do poder de

ou de atividades cujo

dos recursos

seja o aparelho

em desacordo com o Plano de Trabalho.

impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta
da sociedade civil que:

esteja regularmente
funcionar no
nacional;
I -

ou, se estrangeira,

esteja autorizada a

11 - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
111 - tenha como dirigente membro de Poder ou do
ou entidade da

ou dirigente de

da mesma esfera governamental na

qual

celebrado o termo de
ou de fomento, estendendo-se a
aos respectivos
ou companheiros, bem como parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade,
o segundo grau;

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela
anos, exceto se:
a) for sanada a irreguiaridade que motivou a
eventualmente imputados;
b) for reconsiderada ou revista a

nos

cinco

e quitados os

pela
()
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c} a
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das contas estiver pendente de

sobre recurso com efeito

suspensivo;

V - tenha sido punida com uma das seguintes
penalidade:
a)

de

b)

em

pelo

que durar a

e impedimento de contratar com a

de inidoneidade para licitar ou contratar com a

c)

da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as normas da

lei federal 13.019/2014 ou da

e receber como
ou

de inidoneidade, em qualquer

esfera da
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da

em

nos

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
nos
8 (oito) anos;
b) julgada

por falta grave e inabilitada para o
ou

de

c) considerada

em

de cargo em

enquanto durar a

por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos

estabelecidos nos incisos I, 11 e 111 do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

S

1.' Nas

deste artigo,

recursos no
essenciais que

igualmente vedada a

de novos

de parcerias em
excetuando-se os casos de
podem ser adiados sob pena de
ao

desde que precedida de expressa e fundamentada

dirigente
do
responsabilidade

ou entidade da

ou
do

sob pena de

12
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S

2.' Em qualquer das
celebrar parceria enquanto
seja
a

SOCIAL
E DO

previstas no caput, persiste o impedimento para
houver o ressarcimento do dano ao
pelo qual
da sociedade civil ou seu dirigente.

S

3.' Para os fins do disposto na
a do inciso IV e no S 20,
considerados
que decorram de atrasos na
de repasses pela
ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a
da sociedade civil estiver em

S

4.'
direitos e de

regular no parcelamento.

considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de

NONA - DAS
9.1 - Pela

E DAS

da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as

normas da Lei n' 13.019, de 2014, e da
garantida a
defesa, aplicar
parceira as seguintes

a
da sociedade civil

I[[ -

da

em chamamento

de celebrar parceria ou contrato com

e entidades da esfera de governo da

sancionadora, por prazo

111-

e impedimento

superior a dois anos;

de inidoneidade para participar de chamamento

ou celebrar

parceria ou contrato com
e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da
ou
que seja
promovida a

perante a

concedida sempre

autoridade que aplicou a penalidade, que

que a

da sociedade

pelos

resultantes e

civil ressarcir a

decorrido o prazo da

aplicada com base no inciso 11.

As
do

Municipal

Controle Governamental e
da

estabelecidas nos incisos II e 111

de

pelo repasse, sendo que a Secretaria de

agir quando observada
facultada a defesa do interessado no respectivo

processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a
requerida
dois anos de
da penalidade.

ser
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9.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da
de contas, a
da parceria.
9.3 -A

da

de penalidade decorrente de

interrompida com a

relacionada

de ato administrativo voltado

da

- DA

E DA

10.1 - O presente Termo de
I - denunciado

ser:

a qualquer tempo, ficando os
e auferindo as vantagens

voluntariamente

da

do

respeitado o prazo

para a publicidade dessa
tentativa de

em

de 60 (sessenta) dias de
observando a obrigatoriedade

administrativa,

de assessoramento

com a

de

da

encarregado

integrante da estrutura da

11 - rescindido, independente
extrajudicial, nas seguintes
a)

tempo

somente pelas
que participaram

de

ou

judicial

ou

dos recursos f1slcos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das
c)

a qualquer

documento apresentado;

tempo,

pactuadas;
de falsidade

ou

em qualquer

e

d)
da
de qualquer
Tomada de Contas Especial.

que enseje a

de

PRIMEIRA. DA PUBLICIDADE

11.1 - A

do presente Termo de

impliquem em
ou
instrumento, fica condicionada
do
de

da

ou dos aditamentos

que

do objeto descrito neste
do respectivo extrato no
Oficial

a qual
ser providenciada pela adminis
20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

,

no prazo

r (
14

ESTADO DE SANTA CATARINA
DE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
ADOLESCENTE-FMDCA
SEGUNDA.
12.1 - Acordam os

I - as

SOCIAL
E DO

DAS

GERAIS

ainda, em estabelecer as seguintes
relativas a este Termo de

ou email e

remetidas por

consideradas regularmente efetuadas quando

comprovado o recebimento;
I t - as mensagens e documentos, resultantes da
se constituir em

via email

de processo, e os respectivos originais

ser

encaminhados no prazo de cinco dias; e
III - as

entre os representantes credenciados pelos

Quaisquer

que possam ter

neste Termo de

aceitas somente se registradas em ata ou
TERCEIRA.
13.1 -

Comarca de
privilegiados que forem.

circunstanciados.

DO FORO

competente para dirimir as
que

bem como

decorrentes deste Termo de

possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da
- SC, com

expressa a outros, por mais

13.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total
e

cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e

achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que
assinadas pelos
para que produza seus
e legais efeitos, em
ou fora dele.
16 de dezembro de 2019.

,
Anna Christina B

l

envolvimento e

Social
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