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SECRETARiA rviUNICIF~L ct: ASSISTÊNCIA SOCIAL 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNiCíPIO DE ARAÇATUBA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSIST~NCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL UNIÃO 
PAZ. E CARIDADE. 

O MUNiCíPIO DE ARAÇATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob n° 45.511.847/0001-79, 
com sede administrativa na Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, CEP: 16.015-920, neste ato representado pelo Prefeito 

': MunicipaL o Senhor DILADOR BORGES .DAMASCENO, CPF/MF n° 111.389-.126~20, e assistido pelo(a) Secretário(a) 
Municipal de Assistência Social. o(a) Senhor(a) Maria Cnstina Domingues. CPF/MF nO 089.658.068-79 , doravante 
denominado MUNiCípIO, e a organização da sociedade civil e de outro lado a Organização da Sociedade Civil - UNIÃO 
PAZ. E CARIDADE-CNPJ/MF n: 43.765.031/0001-46, com sede á Rua: Marcilio Dias 129 nesta cidade de Araçatuba-SP 
CEP:16.050-233 representada por FLÁVIA CANALONGA, portadora do CPF/MF n.: 117.336.798-55cargo Presidente, 
doravante denominada OSC,resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, regendo-se pela Lei Federal nO 
13.019, de 31 de julho de 2.014, pelo Decreto Municipal nO 19.138/2017, consoante o apurado no processo administrativo nO 
80.873/2018, pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESCRiÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA 

1.1.Este Termo de Colaboração tem por objeto o atendimento a proteção integral dos idosos; prevenir do agravamento de 
situações de negligência, violência e ruptura de vinculos; restabelecer vinculos familiares elou sociais, possibilitar a 
convivência comunitária, promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 
e às demais políticas públicas setoriais; favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões; capacidades e 
oportunidades para que os individuos façam escolhas com autonomia; bem como promover o acesso a programações 
culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e 
possibilidades do público através do serviço de acolhimento institucional,conforme detalhado no Plano de Trabalho, 
ANEXO, que é parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA· DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1.00 MUNICiplO-São obrigações do Municipio,. além de outras expressas neste instrumento, no Decreto Municipal n° 
19.138/2017, e na Lei 13.019/2014: 

I.fornecer manual específico de prestação de contas à OSC por ocasião da celebração desta parceria, 
informando previamente à referida OSC eventual alteração no seu conteúdo; 

Il.realizar, sempre que possivel, pesquisa de satisfação dos beneficiários do projeto ou da atividade com 
base em critérios objetivos de apuração de satisfação, que visem à possibilidade de melhorias nas ações desenvolvidas 
pela OSC parceira, a contribuição com o cumprimento dos objetivos pactuados, bem como com a eventual necessidade de 
reorientação e ajuste das metas e ações definidas; 

lI!.Iiberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ào cronograma de desembolso, 
que guardará consonância com as metas, fases ali etapas de execução do objeto do termo de colaboração; 

IV. promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 
V.designar novo gestor na hipótese de o qestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em 

outro órgão ou entidade, assumindo o administrador público, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com 
as respectivas responsabilidades; 

Vl.cumprir com o regramento previsto para o atendimento da transparência e controle descrito no artigo 5° 
do Decreto Municipal n° 19.138/2017, e paraqrato único do artigo 11 da Lei 13.019/2014; 

VII.divulgar pela interneI os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na 
parceria; 

VIlLinstaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de 
Irregularidades na execução do objeto da parceris. 

IX. publica o exlrato do termo de colaboraçào e de seus adiüvos no meio oficial de publicidade do 
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SECRET AR'A, MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

X.assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a 
evitar sua desconUnuidade; 

2.2. DA OSC- São obrigações da OSC, além de outras expressas neste instrumento, no Decreto Municipal na 19.138/2017, 
e na Lei 13.019/2014: 

I.efetuar o seu registro contábil e patrimonial em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, 
inclusive, na hipótese' de aquisição de bens com os recursos da parceria; 

ll.prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração; 
IIl.manter os recursos aplicados no mercado financeiro, enquanto não utilizados, na forma do disposto no § 

1 ° do art. 61 do Decreto Municipal nO 19.138/2017; 
IV. manter e movimentar os recursos em conta bancária específica da parceria em instituição financeira 

pública, nos termos do artigo 51 da Lei 13.019/2014; 
V. executar a parceria com estrita observãncia das cláusulas pactuadas e do plano de trabalho, sendo 

vedada a utilização dos recursos para pagamento de despesas previstas no art. 59 do Decreto Municipal na 19.13812017; 
Vl.responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, 

inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 
Vll.responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração, não implicando responsabilidade solidária 
ou subsidiária da Administração Pública Municipal 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; 

VlIl.admitir o livre acesso dos agentes da Administração Pública Municipal, do Controle Interno e do Tribunal 
de Contas, aos documentos e ás informações referentes a este Termos de Colaboração; 

IX. cumprir com o regramento previsto para o atendimento da transparência e controle descrito no artigo 50 
do Decreto Municipal nO 19.138/2017, e parágrafo único do artigo 11 da Lei 13.019/2014; 

X.executar os serviços a que se refere o objeto desta parceria, e manter recursos humanos, materiais e 
equipamentos adequados e compativeis com o atendimento dos serviços que se obriga a prestar, com vistas ao 
cumprimento dos objetivos deste Instrumento; 

Xl.zelar pela manutenção da qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e 
operacionais definidas pelo MUNiCíPIO, em consonância com a Política setorial; 

Xll.comprovar com certificação, a formação inicial do RH - Recursos Humanos previstos nas suas 
respectivas áreas e funções a fim de assegurar a efetiva execução do Plano de Trabalho (nome e número da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social- CTPS, mediante prévio registro com base na legislação trabalhista, bem como, inclusive de 
eventual empregado substituto); , 

XIII. manter a identidade do trabalhador mediante crachá contendo nome completo, cargo, função e 
logomarca da OSC; 

XIV. observaras orientações do MUNiCípIO, decorrentes do trabalho de acompanhamento e supervisão das 
atividades ou projetos e, também, dasfiscalizações periódicas realizadas pelo Juizo e Promotoria de Justiça e propor 
ajustes necessários para melhor executar as ações, alcançar eficácia, eficiência e economicidade; 

XV.proporcionaramplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelos serviços, sem 
discriminação de qualquer natureza, zelando pela segurança e integridade fisica dos usuários de acordo com o plano de 
trabalho a ser desenvolvido; 

XVl.apresentar, nos prazos exigidos pela Secretaria gestora, por meio do Relatório Circunstanciado, as 
afividades desenvolvidas, comprovando que os recursos financeiros recebidos foram aplicados nas ações previstas no 
Plano de Trabalho, além da relação nominal e documentos de todos os assistidos e eventuais vagas surgidas ou a serem 
disponibilizadas; 

XVll.mantera contabilidade e registros atualizados e em boa ordem, bem como relação nominal dos 
beneficiários das ações colaboradas à disposição dos órgãos fiscalizadores, e ainda, manter registros contábeis específicos 
relativos aos recebimentos de recursos públicos; 

XVIII. alimentare manter os Sistemas de Controle de dados dos serviços, informatizados ou manuais, 
adotados pela Secretaria gestora, bem como os decorrentes das normas expedidas pela União e pelo Governo do Estado 
de São Paulo; 

XIX. manter durante o prazo de vigência deste termo de cola or ão a regularidade das obrigações perante 
a Previdência Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

XX.comunicará Secretaria gestora toda e qualquer alteração ocorrida em seus estatutos sociais, mudanças 
de diretoria ou substituição de seus membros. 

CLÁUSULA TERCEIRA-DO VALOR TOTAL DO REPASSE, DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

3.1.0 montante total-de recurso a ser empregado na execução do objeto deste Termo de Colaboração, no exercício de 
2019 é de R$ 60.878,06 (Sessenta mil, oitocentos e setenta e oito reais e seis centavos), correndo a despesa á conta da 
dotação orçamentária conforme quadro abaixo: 

PROGRAMA DÓS SERVllfOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - REPASSES 2019. 
FONTES DE PROTEÇÃO BASICA PROTEÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSO (R$) ESPECIAL (R$) 

FUNCIONAL 08.244.0031-2.100 PROGRAMÁ TICA FEDERAL 17.273,16 FONTE 5 
CODIGO DESPESA 3.3.50.39.01 
FUNCIONAL 08.244.0031-2.100 PROGRAMÁTICA ESTADUAL 33.448,36 FONTE 2 
CODIGO DESPESA 3.3,50.39.01 
FUNCIONAL 08.244.0031-2.100 PROGRAMÁTICA 

MUNICIPAL 10.156,54 FONTE 1 
CODIGO DESPESA 3.3.50.39.01 

TOTAL A SER R$ 60.878,06 (SESSENTA MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SEIS 
REPASSADO CENTAVOS). 

3.2.A liberação das parcelas dos recursos será efetivada em estrita conformidade com o cronograma de desembolso 
aprovado, após o ateste do gestor da parceria. 

3.3. O gestor da parceria deverá informar ao Secretário da Pasta quaisquer das seguintes irregularidades impeditivas do 
ateste: 

I.quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela aoteríorrnenta recebida; 
Il.quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 

cumprimento das ações e metas pactuadas no plano de trabalho, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da 
Administração Pública nas contratações e demais aios praticados na execução da parceria ou o inadimplemento da OSC 
com relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento; 

IIl.quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela 
Administração Pública Municipal ou pelo órgão de controle interno ou externo. 

3.3.1.Constatada a verificação das irregularidades previstas nos incisos do item 3.3, o gestor da parceria 
notificará a OSC para sanar ou cumprir a obrigação no prazo de até 30 (trinta) dias, prorroqávsl, no máximo, por igu::I1 
período, a contar do recebimento da notificação. 

3.3.2.Decorrido o prazo previsto no subitem 3.3.1, sem que a OSC atenda a notificação, as parcelas serão 
retidas, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não possam ser adiados sob pena de prejuizo ao erário ou á 
população, desde Que precedida de justificativa expressa e fundamentada do Secretário da pasta, para a continuidade dos 
repasses. 

3.4.No caso do cronograma de desembolso prever mais de uma parcela de repasse de recursos, para recebimento de cada 
parcela: 

1.0 órgão municipal responsável pela parceria deverá verificar a regularidade fiscal da OSC, por meio de 
consulta às certidões de que trata o inciso 11 do § 1° do art. 33 doDecreto Municipal n° 19.138/2017; 

Il.a OSC deverá apresentar a prestação de contas da(S)?Jr_arc i anterior(es), nos termos do disposto no 
Capítulo VI doDecreto Municipal nO 19.138/2017; 

.'. ~.LL 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

3.4.1.0uando as certidões, de que trata o inciso I do subitem 3.4, não estiverem disponiveis 
eletronicamente, a OSC será notificada para regularizar a situação e apresentar a respectiva certidão para liberação da 
parcela prevista no cronograma de desembolso. 

3.4.2.A análise da prestação de contas de que trata o inciso " do subitem 3.4, não compromete a liberação 
das parcelas de recursos subsequentes. 

3.5.A Administração Pública Municipal deverá viabilizar o acompanhamento pela intemet dos processos de liberação de 
recursos referentes ás parcerias celebradas. 

3.6.0s recursos da parceria geridos pelas organizações da sociedade civil estão vinculados ao plano de trabalho e não 
caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados nos seus registros 
contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

3.6.1.Não é cabível a exigência de emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços tendo a Municipalidade 
como tomadora nas parcerias celebradas com OSC. 

3.7. As compras, contratações e despesas da parceria obedecerão a regulamentaçãodo artigo 57 a 59 do Decreto Municipal 
n° 19.138/2017. 

CLÁUSULA QUARTA - DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS 

4.1.0s recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados na instituição financeira oficial conforme Quadro 
abaixo: 

VERBA BANCO: CÓDIGO AGÊNCIA NUMERO DA CONTA 
BANCÁRIA 

FEDERAL BRASIL 0179-1 17.558-7 
ESTADUAL BRASIL 6.602-8 1.419-2 
MUNICIPAL BRASIL 0179-1 76.377-2 

4.1.1.A conta corrente referida deve ser isenta de tarifa bancária, nos termos do art. 51 da Lei Federal na 
13.019/2014. 

4.1.2.0s recursos recebidos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cademetas de 
poupança ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo. 

4.1.3. Os rendimentos da aplicação financeira poderão ser utilizados no objeto da parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

4.2.Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica com a 
Identificação do beneficiário final. 

4.2.1.05 pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores 
e presta dores de serviços, por meio de transferências eletrônicas, débitos automáticos, boletos bancários ou outras formas 
regulamentadas pelo Sistema Financeiro Nacional. 

4.2.2. Será admitido, em caráter excepcional, a realização de pagamentos em espeoe, na hipótese de 
impossibilidade de pagamento mediante transferência eletrônica, devidamente justificada pela OSC, nos termos do §2° do 
art. 53, da Lei 13.019, de 2014. 

4.3.lniciada a vigência da parceria, na hipótese de ocorrer o atraso na liberação dos recursos, fica autorizado o 
ressarcimento das despesas despendidas e devidamente comprovadas pelt?é0S , primento das ações pactuadas no 
plano de trabalho. 

.(. ~ _ 1 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

4.3.1. o ressarcimento à OSC por pagamentos realizados às próprias custas, nos termos do previsto no caput 
deste artigo, será realizado por meio de transferência eletrônica da conta especifica da parceria para outra conta de 
titularidade da OSC. 

4.3.2.0s pagamentos realizados às próprias custas da OSC deverão observar o disposto no art. 57 do Decreto 
Municipal na 19.138/2017. 

4.4.A OSC somente poderá pagar despesa em data posterior ao término da execução deste Termo de Colaboração quando 
o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência. 

4.4.As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos: 
I.quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 
lI.quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC da 

sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração; 
III.quando a OSCdeixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela 

administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 

4.5. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive 
os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no 
prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração pública. 

CLÁUSULA QUINTA· DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

5.1.0 presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos participes, de acordo com as cláusulas 
pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas 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 OSC, para: 

I.utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 
lI.pagar, a qualquer titulo, servidorou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas 

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; , 

CLÁUSULA SEXTA - DO PERíODO DE VlGENCIA E HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO 

6.1. Este termo de colaboração vigerá por 60 (sessenta) meses de 01.01.2019 a 31.12.2023, nos termos do que estabelece 
o Plano de Trabalho e o cronograma de desembolso para a consecução de seu objeto. 

6.2.Para os exercícios seguintes ao que se inicia a vigência deste Termo de Colaboração, deverão ser anexados novos 
planos de trabalho, anualmente no rnes de oezemoro, devidamente aprovados. 

6.3. Com a inserção do novo plano de trabalho deverá haver a manifestação do gestor do contrato quanto a regularidade 
dos serviços até então executados pela OSC. 

6.4. Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, o MUNiCíPIO promoverá a prorrogação de ofício nos termos do 
que estabelece o artigo 48 do Decreto Municipal na 19.138/2017. 

CLÁUSULA SÉTIMA-DO MONITORAMENTO,DO ACOMPANHAMENTOEDA FISCALIZAÇÃO 

7.1. O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.o 13.019/2014, sem?!ireiUiZ de utros elementos, deverá conter: 
I.descrição sumária das atividades e metas estabelecídas; 

.: ~ ~ 
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Il.análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio social obtido em 
razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

lll.valores efetivamente transferidos pela administração pública; 
IV.análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela aSCna prestação de contas, 

Quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de 
fomento: 

V. análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 
preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. 

7.2.Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da asc, 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: 

Lretomar os bens públicos em poder da OSCparceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título Que 
concedeu direitos de uso de tais bens; 

ll.assumír 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 OSCaté o momento em Que a administração assumiu essas responsabilidades. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEFINiÇÃO DE FORMA, METODOLOGIA E PRAZOS 

8.1.Para as parcerias celebradas com repasses de recursos financeiros até o limite de R$700.000,OO (setecentos mil reais) 
por objeto, durante toda vigência do termo de colaboração, ainda que a duração deste seja superior a um exercício, devem 
ser observados os procedimentos simplificados para a prestação de contas, Que dispostos no Decreto Municipal nO 18.992, 
de 27 de dezembro de 2016. 

8.1.1. Para as parcerias Que se enquadrem no Decreto Municipal nO 18.992/2016 e, mesmo aquelas com 
valor acima, serão exigidas a prestação de contas quadrimestral, anual e final, nos termos do que estabelece o Decreto 
Municipal n° 19.138/2017. 

8.2. A prestação de contas, sem prejuizo das ações de monitoramento e avaliação, é um procedimento em que se analisa e 
se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possivel verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas e dos 
resultados previstos. 

8.2.1.A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos qué 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. 

8.2.2.A análise da execução do objeto consiste na verificação do cumprimento das metas e dos resultados, 
tendo como base os indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho e na verificação do alcance dos 
resultados. 

8.2:3.Serão glosados os valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente 
e aqueles que forem aplicados em finalidade diversa da prevista nos termos de colaboração ou de fomento. 

8.2.4.A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. 

8.3.A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização 
por qualquer interessado. 

8.3.1. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o art. 81 da Lei Federal n° 13.019/2014 e suas 
alterações, ou de seus correspondentes nas demais unidades da federação, poderão ser utilizadas as rotinas atualmente 
previstas, observando-se, no mínimo, o disposto no inciso VI do § ,. do art. 4' deste D~ r , 
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8.8.1. A prestação de contas anual deverá ser apresentada até o dia 31 de janeiro do exercício financeiro 
seguinte à transferência dos recursos, podendo ser solicitada prorrogação de prazo, por até 20 (vinte) dias, desde que 
devidamente justificada. 

8.8.2.A prestação de contas anual será composta pelos seguintes documentos: 

I.a serem apresentados pela asc: 
a) relatório anual de execução do objeto, contendo as informações consolidadas dos relatórios 

quadrimestrais; 
b) relatório anual de execução financeira, contendo as informações consolidadas dos relatórios 

quadrimestrais; 
c) conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica da parceria, acompanhada dos 

respectivos extratos da conta corrente e da aplicação financeira; 
d) publicação do balanço patrimonial dos exercícios encerrado e anterior, elou declaração emitida pelo 

dirigente da entidade da entrega do balanço patrimonial do exercício anterior; 
e) demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhadas do balancete analítico acumulado no 

exercício; 
n certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional 

dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis; 
g) na hipótese de aquisição de bens com os recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil e 

patrimonial; 
h) dedaração do representante legal e do conselho fiscal da esc, ou de órgão equivalente, acerca da 

regularidade dos gastos efetuados e da sua perfeita contabilização; 
i) declaração do representante legal e do conselho fiscal da asc, ou de órgão equivalente, acerca da 

realização das despesas da parceria em conformidade com os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, motivação e interesse público; 

j) relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos 
administrados pela esc para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou de fomento, contendo tipo e número do 
ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento; 

k) certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da asc, forma de remuneração, 
periodo de atuação, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do 
termo de colaboraçãolfomento; 

I) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da asc de agentes políticos de 
Poder, de membros do Ministério Público ou de di~igente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem 
como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 

m) declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela esc, 
com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função 
de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

Il.de responsabilidade da Secretaria Municipal: 
a) relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, elaborados pelo gestor da parceria e homologados pela 

comissão de monitoramento e avaliação; 
b) parecer técnico de análise da prestação de contas anual, elaborado pelo gestor da parceria; 
c) parecer condusivo elaborado nos termos das instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

se existentes. 

8.8.3.0uando o final da vigêncianão coincidir com o final do ano civil, o parecer técnico de que trata a alínea 
"b" do inciso 11 do item 8.2.2, deverá apontar as perspectivas de cumprimento das metas e dos resultados da parceria. 

8.8A.Para as parcerias com vigência inferior a um ano, aplicar-se-ão as disposições da Prestação de 
Contas Final. 

8.B.5.A análise da prestação de contas anual terá como subsídio o relatório anual de execução do objeto, os 
relatórios de visita In loco, os resultados das pesquisas de satisfação e os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, 
homologados pela comissão, devendo obrigatoriamente mencionar, para fi?J(S d . quanto à eficácia e efetividade 
das ações [á executadas' / 
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1- as metas e os resultados já alcançados e os seus beneficias; e 
11 - os efeitos da parceria, referentes: 
a) aos impactos econômicos ou sociais; 
b) ao grau de satisfação do público alvo; e 
c) à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 

8.8.6.0 gestor da parceria deverá emitir o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, no prazo 
de até 20 (vinte) dias, a contar do recebimento dos relatórios anuais de execução do objeto e de execução financeira. 

8.B.7.Na hipótese de omissão na entrega da prestação de contas ou da análise concluir que houve 
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de 'trabalho ou quehá evidência de existência de ato 
irregular, o gestor da parceria, previamente à emissão do parecer técnico de análise da prestação de contas anual, 
notificará a OSC para, no prazo de até 15 (quinze) dias: 

I.sanar a irregularidade; 
Il.cumprir a obrigação; 
IIl.apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da 

obrigação. 

8.8.B.Na hipótese de persistir a irregularidade ou a inexecução parcial do objeto, ou ainda, de não aceitação 
da justificativa apresentada, o gestor da parceria, solicitará ao setor competente da Secretaria gestora o parecer da 
execução financeira referente aos incisos I à X do Art. 82 do Decreto Municipal na 19.138/2017, que será emitido em até 10 
(dez) dias. 

8.8.9.Após ciência do parecer de que trata o subitem 8.8.8, o gestor, no prazo de até 20 dias, emitirá o 
parecer técnico de análise da prestação de contas anual, e: 

I.caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar: 
a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou à inexecução apurada; e 
b) a retenção das parcelas dos recursos, observado o disposto no § 20 do art. 53 doDecreto Municipal n° 

19.138/2017, até que seja sanada a irregularidade ou devolvidos os recursos de que trata a alínea "a" deste inciso; ou 

ll.caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar: 
a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou à inexecução apurada ou à 

prestação de contas não apresentada; 
b) a devolução dos saldos remanescentes, incluindo os rendimentos da aplicação financeira; e 
c) a vedação para celebração de novas parcerias e a suspensão de novos repasses-à asc, se não houver a 

devolução de que tratam as alíneas "a" e "b" deste inciso, no prazo determinado. 

8.8.10.As sanções previstas no Capítulo VII - Da responsabilidade e das Sanções - do Decreto Municipal na 
19.138/2017, poderão ser aplicadas independentemente das providências adotadas de acordo com o disposto no item 8.8 e 
seus subitens. 

8.9.A OSC deverá apresentar, sem prejuízo da prestação de contas anual, a PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, após o 
término da vigência da parceria, por meio do Relatório Final de Execução do Objeto e do Relatório Final de Execução 
Financeira. . 

8.9.1.A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a emissão do parecer técnico condusivo 
do gestor e para a manifestação condusiva da prestação de contas final de que trata a item 8.10, que deverá verificar o 
cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o alcance dos resultados previstos no plano de trabalho e considerará: 

1.0 Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela OSC, consolidando as informações de todo 
periodo da parceria; 

11.0 Relatório Final de Execução Financeira, elaborado pela OSC, consolidando as informações de todo 
período da parceria; 

IIl.os relatórios de visita técnica in loco; 
IV.os resultados das pesquisas de satisfação; 
V. os relatórios técnicos de momtcrsmento e avaliação. ho""{!J(_ CO~~ãO de::ramento e1 
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8.9.9.1.Sobre os débitos serão feitas as correções dos valores conforme legislação aplicável aos débitos 
para com a Fazenda Municipal (Divisão de Dívida Ativa). 

8.10.0 gestor da parceria emitirá parecer técnico de análise da prestacão de contas final, que subsidiará a manifestação 
conclusiva do secretário municipal sobre a aprovação ou não das contas. 

8.11.A prestação de contas final será avaliada pelo gestor da parceria que emitirá parecer, na forma do art. 95 do Decreto 
Municipal nO 19.138/2017, pela: 

Lregularidade, quando expressar, de forma clara e objetiva, o cumprimento do objeto, o atingimento das 
metas e o alcance dos resultados da parceria; 

ILregularidade com ressalva, quando evidenciar impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal 
que não resulte em dano ao erário; 

IILirregularidade, quando comprovada qualquer das seguintes circunstãncias: 
a) omissão no dever de prestar contas; 
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidas no plano de trabalho; 
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

8.11.1.Sempre que cumpridos o objeto e as metas estabelecidas e alcançados os resultados da parceria e, 
desde que não haja comprovado dano ao erário, a prestação de contas final deverá ser julgada regular com ressalvas pela 
Administração Pública Municipal, ainda que a OSC tenha incorrido em falha formal. 

8.12.A manifestação conclusiva quanto à aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação da prestação de contas final 
será de responsabilidade do Secretário em conjunto com o ordenador de despesas (Chefe do Executivo Municipal), levando 
em consideração os pareceres de que trata o artigo 96 doDecreto Municipal nO 19.138/2017e os relatórios de que cuida o 
artigo 90 do mesmo Decreto, devendo concluir, altemativamente, pela: 

I.aprovação da prestação de contas; 
II.aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 
IIl.rejeição da prestação de contas com a imediata determinação das providências administrativas e judiciais 

cabiveis para devolução dos valores aos cofres públicos. 

8.12.1.A hipótese do inciso 11 do item 8.12 ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas, forem 
constatadas impropriedades ou falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário, sendo notificada a OSC para a 
adoção das medidas necessárias a prevenir a reincidência. 

8.12.2.A hipótese do inciso 111 do item 8.12 ocorrerá quando comprovado dano ao erário, em qualquer das 
hipóteses tratadas nas alíneas "a" a "d" do inciso 111 do item 8.11. 

8.12.3.Na hipótese do inciso 111 do item 8.12, o Secretário Municipal, sob pena de responsabilidade solidária, 
deverá adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção 
do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

8.13.A manifestação conclusiva e a decisão sobre a prestação de contas final, nas hipóteses do item 8.12, será 
encaminhada para ciência da OSC. 

8.13.1.A OSC notificada da decisão de que trata o caput, poderá: 
I.apresentar pedido de reconsideração, no prazo de até 15 (quinze) dias, ao secretário municipal; ou 
ll.sanar a irregularidade ou a ressalva ou cumprir a obrigação, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, 

prorrogável, no máximo, por igual período. 

8.14.Exaurido o procedimento previsto no item anterior, o secretário municipal deverá: 
Lregistrar em plataforma eletrônica as impropriedades Que deram causa à rejeição; e 
lI.no caso de rejeição da prestação de contas final, notificar a OSC para que, no prazo de até 30 (trinta) dias: 
a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto a que deu 

causa ou com relação a omissão na apresentação da prestação de contas; ou 
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a 

spresentação de novo plano de trabalho, nos termos do § 2' do art. 72 da lei Fed~12014 :~terações. W 1 
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8.14.1.Compete exclusivamente ao secretário municipal autorizar o ressarcimento de que trata a alínea 'b' 
do inciso 11 do item 8.14, devendo este, se pronunciar sobre a solicitação, no prazo de até 30 (trinta) dias. 

8.14.2.0s demais parâmetros para concessão do ressarcimento de que trata a alínea 'b' do inciso 11 do item 
8.14, serão definidos observando-se os objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que a parceria esteja 
inserida. 

8.15.Na hipótese do inciso 11 do item'8.14, o não ressarcimento ao erário ensejará a inscrição do débito na Dívida Ativa do 
Município. 

CLÁUSULA NONA· DAS ALTERAÇÕES 

9,1.0 Secretário Municipal poderá autorizar ou propor a alteração do termo de colaboração ou, ainda, do plano de trabalho, 
após, respectivamente, solicitação fundamentada da OSCou a sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, 
da seguinte forma: 

I.por termo aditivo à parceria para: 
a) ampliação ou redução do valor global; 
b) prorrogação da vigência; 
c) alteração da destinação dos bens remanescentes; ou 

ILpor certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como: 
a) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou 
b) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global. 

9.1.1.Sem prejuizo das alterações previstas no item 9.1, a parceria deverá ser alterada por certidão de 
apostilamento, índependentemente de anuência da OSC, para: 

I.prorrogação da vigência, antes de seu término, quando a Administração Pública tiver dado causa ao atraso 
na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato periodo do atraso verificado; ou 

ILindicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros. 
11 I. por interesse público devidamente justificado. 

, 
9.1.2.A prorrogação de vigência de ofício, de que trata o inciso I do subitem 9.1.1, tem por objetivo, o ajuste 

do prazo de execução das ações, a fim de não causar prejuízo na conclusão do objeto, não resultando, neste caso, novo 
aporte de recursos financeiros. 

9.1.3.05 remanejamentos deverão sempre ocorrer dentro de cada categoria econômica da despesa corrente 
ou de capital. 

9.1.4.0 gestor da parceria terá o prazo de até 10 (dez) dias, contado a partir do recebimento da solicitação 
da OSC, para se, manifestar formalmente, nao autorizando ou autorizando total ou parcialmente a alteração dos 
instrumentos jurídicos ou do plano de trabalho da parceria, 

9.1.5. Quando a alteração for proposta pelo gestor da parceria, a OSC terá o prazo de até 10 (dez) dias, 
contado a partir do recebimento da solicitação, para se manifestar sobre a sua anuência. 

9.1.6.No caso de término da execução da parceria antes da manifestação sobre a solicitação de alteração 
da destinação dos bens remanescentes, a custódia dos bens permanecerá sob a responsabilidade da OSC até a decisão 
do pedido. 

9.1.7.Não serão aceitas, nas prestações de contas, despesas o~emanejamentos efetuados sem a 
observãnoa do procedimento deste .rugo. (;;/ {_ . 
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9.1.8.0s pedidos de alteração de vigência deverão ser apresentados com no mínimo 60 (sessenta) dias 
antes do seu término. 

9.2.As alterações de que trata o inciso I do item 9.1, deverão ser precedidas de justificativa da OSC, manifestação do gestor 
e aprovação do Secretário Municipal ou de justificativa deste, se a proposta advier da Administração Pública. 

9.2.1 .Os termos aditivos serão precedidos de parecer da Procuradoria Geral do Municipio e autorização do 
Secretário Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DAS RESPONSABILIZAÇOESE DASSANÇOES 

1 0.1.Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho, com as normas do Decreto Municipal 
n° 19.138/2017 e com as normas da Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações, e da legislação especifica, a Administração 
Pública Municipal poderá aplicar à OSC as seguintes sanções: 

I.advertência; 
Il.suspensão temporána da participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria 

ou contrato com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, por prazo não superior a dois anos; ou 
lll.decleração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 

órgãos e entidades de todas as esferas de governo. 

1 0.1.1.Assegura-se ao interessado o oferecimento de defesa antes da aplicação da sanção. 

10.1.2.A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será aplicada quando verificadas 
irregularidades que não justifiquem a aplicação de penalidade mais severa. 

1 0.1.3.A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que for verificada fraude na 
celebração, na execução ou na prestação de contas da parceria, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 
severa, considerando a natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os danos. 

1 0.1.4.A sanção de advertência é de competência do gestor da parceria. 

1 O.1.5.As sanções de suspensão ternporária e de declaração de inidoneidade são de competência exclusiva 
do Secretário Municipal. . 

10.1.6.A aplicação das penalidades previstas neste item poderá ser cumulativa a outras medidas civis, 
penais e administrativas cabíveis. 

10.2.Compete ao Chefe do Poder Executivo decidir sobre recurso administrativo interposto em face de decisão de aplicação 
das penalidades de que trata essa Cláusula, salvo nos casos de aplicação de advertência quando o recurso deverá ser 
julgado pelo secretário municipal. 

10.3. O procedimento a ser observado para a aplicação de sanção administrativa é o estabelecido no artigo 103 e seguintes 
do Decreto Municipal n° 19.138/2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOSBENSREMANESCENTES 

11.1.Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos 
financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam. 

11.2.Para os fins deste ajuste, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, 
produzidos, transformados ou construidos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Colaboração. 

11.3.0s bens remanescentes serão de propriedade da OSC egravados com dáusula de inalienabilidade, devendo a OSC 
formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, se de sua extinção. 
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11.4.0s bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados 
a outra OSC que se proponha a fim igualou semelhanteao da Organização donatária, quando, após a consecução do 
objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado. 

11.5.0s bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para 
continuidade da execução de objeto igualou semelhante ao previsto neste Termo de Colaboração, sob pena de reversão 
em favor da Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA CONCLUSÃO, DENÚNCIA E RESCISÃO 

12.1. Este instrumento de parceria poderá ser rescindido por infração legal ou descumprimento de suas cláusulas e 
condições executórias, bem como por denúncia precedida de NOTIFICAÇÃO no prazo minimo de 60 (sessenta) dias, por 
desinteresse unilateral ou consensual, respondendo cada Participe, em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até 
a data do efetivo desfazimento, nos termos do inciso XVI do art. 42 da Lei Federal n° 13.019/2014. 

12.1.1. Quando da denúncia, rescisão ou extinção deste Instrumento, caberá à OSC apresentar ao MUNIClplO no 
prazo de 10 (dez) dias, documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data, bem 
como devolução dos saldos financeiros remanescentes devidamente corrigidos, inclusive dos provenientes das aplicações 
financeiras; 

12.2.Nas hipóteses de inexecução por culpa exclusiva da OSC, a Administração Pública Municipal poderá, exclusivamente 
para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independente de autorização judicial, a 
fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da OSC parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que 
concedeu direitos de uso de tais bens; 

" - assumir a responsabilidade pela execução de forma direta ou indireta 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 OSC até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

12.2.1.No caso da transferência da responsabilidade pela execução do restante do objeto da parceria, a 
Administração Pública Municipal deverá convocar OSC participante do chamamento público, se realizado, desde que 
atendida a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições do instrumento anterior. ' 

12.2.2.Na impossibilidade justificada da convocação de que trata o subitem 12.2.1 ou na ausência de 
interesse das oses convocadas, a Administração Pública Municipal assumirá diretamente a execução do objeto ou 
realizará novo chamamento público. 

12.3.Quando da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Tesouro Municipal, no prazo 
improrrogável de ~O (trinta) dias, nos termos do que dispõe o artigo 94 deste Decreto Municipal n° 19.138/2017, sob pena 
de imediata instauração de tomada de contas especial. 

12.3.1.Na devolução de que trata o caput deste artigo e observada a vinculação legal dos recursos, deverá 
ser: 

1- estornada a despesa orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos do próprio exercício; ou 
" - registrada a receita orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos de exercícios anteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 

13.1. O extrato deste Termo de Colaboração deverá ser publicado no sítio e na imprensa oficial do Município, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, pela Secretaria Munici~stração. 
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cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DASCONDIÇÕESGERAIS 

14.1.Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 
I.as comunicações relativas a este termo de colaboração serão remetidas por correspondência, e-mail ou fax 

e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento; 
11. as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via fax, não poderão se constituir em peças de 

processo, e os respeétivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; 
IIl.as reuniões entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer ocorrências que 

possam ter implicações neste termo de colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios 
circunstanciados, devidamente assinados; 

IV.eventuais solicitações verbais, por email, telefone ou outros meios acerca de levantamentos de dados 
formulados pela Secretaria gestora, deverão ter a pronta apresentação em prazo razoável a ser estipulado, o que restará 
documentado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GESTÃO DA PARCERIA 

15.1. Em consonância com o disposto na alínea "g" do artigo 35, da Lei Federal n° 13.019/2014, fica designado como gestor 
da parceria o(a) Sr(a)Edson Neves Terra Júnior, CPF/MF: 304.461.458-90, Diretor da Proteção Social Especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA seXTA· DO FORO 

16.1.Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não possam ser 
resolvidas pela via administrativa, o foro do Juizo de Araçatuba - Com arca deAraçatuba do Estado de São Paulo, com 
renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem. 

16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes 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 vão 
assinadas pelos participes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele. 

Araçatuba, 24 de janeiro de 2019. 

~m~'Municipal de P. Social- 

Wnt;J",~( 
tctVlA CANALONGA ~ 

- Organização da Sociedade Civil - União Paz e Caridade - 
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Município de Araçatuba - SP 

SECRETAklA MUNICIP.A.L DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO· TERMO DE COLABORAÇÃO 

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNiCíPIO DE ARAÇATUBA 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: UNIÃO PAZ E CARIDADE 
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2019 
OBJETO: ATENDIMENTO A PROTEÇÃO INTEGRAL DOS IDOSOS. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em 
consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponiveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nO 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 
interessado, petidonando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber. 

Araçatuba, 24 de janeiro de 2019. 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 

Nome: DILADOR BORGES DAMASCENO 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 111.389.126-201/ RG: 9.758.697-3 
Data de Nascimento: 07/02/1954 
Endereço residencial completo: Rua A uidaban, 211 - Vila Mendonça, Araç 
E-mail institucional: dilador@aracatu a.sp. 
E-mail pessoal:dilador@gmail.com - 
Telefone(s): (18) 3607-6500 
Assinatura: --JHrArt:~~~~~._;~~(=~ 
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Município de Araçatuba - SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: MARIA CRISTINA DOMINGUES 
Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social 
CPF: 089.658.068-79 RG: 21.792.011-1 
Data de Nascimento: 23/03/1967 
Endereço residencial completo: Rua Severino Cosmo 
E-mail institucional:acaosocial@aracatuba.sp.f).II 
E-mail pessoal:coofew@hotmail.com 
Telefone(s): (18) 3636-1260 - 3608-6 
Assinatura: --------,I---\.-J..~~fW~;t::::.=:------- 

8 - Concordia I, Araçatuba-SP 

Pela ENTIDADE PARCEIRA: UNIÃO PI\l. E CARIDA E 
Nome: FLÁVIA CANALONGA 
Cargo: Presidente 
CPF: 117.336.796-55 RG: 6.173.811-6/SSP-SP 
Data de Nascimento;~.J.11_ljg_43 
Endereço residencial completo: Rua Humberto Bergamasch, 346 - Jardim Brasil, Araçatuba-SP 
E-mail institucional.:uniaoespiritapazecridade@gmail.com 
E-mail pessoal:f\1~~;;g:a&.:::o.c:.J.W~~~~~~rr:1Jr;;tL.I!......_!L...GLrr:)__ 
Telefone(s): (1 
Assinatura: :..J_J~~~~~~~~~~~--------- 

Página 17 de 18 



Município de Araçatuba - SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: 

Nome: DILADOR BORGES DAMASCENO 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 111.389.126-20 

RG: 9.758.697-3 

Data de Nascimento: 07/0211954 

Endereço residencial: Rua Aquidaban, 211 - Vila Mendonça, Araçatuba-SP 

E-mail institucional: dilador@aracatuba.sp.gov.br 

E-mail pessoal: dilador@gmail,com 

Telefone Residencial: 3621-8886 

Telefone Comercial: 3607-6500 

Telefone Celular: 98125-7962 , 

Período de gestão: 2017 a 2020 

• Todos os campos são de preenchimento obrigatório. e: < -. 

Página 18 de 18 


