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TERMO DE COLABORAÇÃO Ne 003/2019 

Parceria que entre si celebram o Município de Prudentópolis e a 

Organização da Sociedade Civil Serviço de Obras Sociais, 

conforme lnexigibilidade no 088/2019, Processo n° 367/2019. 

Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Prudentópolis, pessoa jurídica de direito público 

interno, com inscrição no CNPJ 77.003.4290001-34, estabelecida nesta cidade, Rua Rui Barbosa, n2  801, 

centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Adelmo Luiz Klosowski, CPF 411.324.249-68, e do 

outro a Organização da Sociedade Civil Serviço de Obras Sociais de Prudentópolis inscrita no CNPJ 

81.646.879/0001-45, estabelecida nesta cidade, Rua Prefeito Antonio Witchemichen, n2  1041, centro, 

a representada pelo Presidente Robisom Antonielo lenke, CPF 021.824.319-77, denominada neste ato 

IMP Organização da Sociedade Civil — OSC, resolvem celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO que subordinará às 

regras, no que for aplicável, a Lei n2 13.019 de 31 de julho de 2014 e alterações e o Decreto Municipal n° 

629/2017, na forma das cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto desta parceria a execução dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) e Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, conforme especificados no plano de 

trabalho anexo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO 

Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que, 

independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração, bem 

como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes. • 
CLÁUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O valor total da parceria é de R$ 3.089.034,84 (três milhões e oitenta e nove mil e trinta e quatro reais e 

oitenta e quatro centavos), o qual será transferido, em repasses mensais de R$ 257.419,57 (duzentos e 

cinquenta e sete mil e quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), à Organização da 

Sociedade Civil para a execução do objeto previsto nesta parceria. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA— ESPECIFICAÇÕES DOS RECURSOS FINANCEIROS POR SERVIÇOS 

TABELA 01 

Item Serviço 
Quantidade 
de Usuários 

Valor total 
máximo/mês 

Valor total 
máximo/ano 

01 Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças e Adolescentes — SCFV 
de 6 a 15 anos — (Vila Mariana) 

120 R$ 59.534,27 R$ 714.411,24 

02 
7 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças e Adolescentes — SCFV 
de 6 a 15 anos — (Unha lvaí) ....  

120 R$ 61.666,40 R$ 739.996,80 	.Z 
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03 Serviço 	de 	Convivência 	e fortalecimento 	de 

vínculos — SCFV para adultos de 30 a 59 anos — 20 

(Centro) R$ 52.115,87 R$ 625.390,44 

04 Serviço de Convivência 	e 	Fortalecimento de 
100 

Vínculos —SCFV para Idosos — (Centro) 

05 Serviço 	de 	Acolhimento 	Institucional 	para 20 R$ 84.103,03 R$ 1.009.236,36 
Crianças e Adolescentes 

VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO R$ 257.419,57 R$ 3.089.034,84 

1. O valor de referência a ser financiado engloba todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, 

diretas e indiretas, como alimentação, materiais de limpeza, transportes, recursos humanos, salários, 

encargos sociais, trabalhistas, entre outras despesas incidentes sobre a prestação dos serviços. 

O Governo Federal, através do Pacto de Aprimoramento do SUAS, tem cofinanciado com MuniciuMt o 

total de 10 vagas de crianças e adolescentes para Acolhimento Institucional, de acordo com relatóWe 

Proteção Social Especial, totalizando um repasse mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, os referidos 

valores já estão englobados no total do valor previsto na tabela 01. 

O Governo Federal cofinancia o SCFV, por meio do Piso Básico Variável - PBV, conforme Portaria MDS 

n° 134/2013. O cálculo do montante do PBV utilizará como valor mensal de referência R$ 50,00 (cinquenta 

reais) por usuário e serão aferidos com base na capacidade de atendimento do município. Os valores 

confinanciados já estão englobados no total do valor previsto na tabela 01. 

Considerando a demanda de atendimento e a possibilidade de compartilhar a mesma equipe de 

trabalho, bem como, o local de execução, foram previstos, na tabela 01, recursos para aplicação em 

conjunto entre os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos e para idosos. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com 

o respectivo cronograma de desembolso, que consta no plano de trabalho, exceto nos casos a seguimos 

quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades: 

I- quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 

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

Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações estabelecidas na parceria; 

III - quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas 

saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA — DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica 

da Organização da Sociedade Civil, vinculada ao objeto, na agência 0972-5, no banco (oficial - 001), Conta 

corrente n° 42564-8 e Poupança Poupex 960.042.564-2, e aplicados, até a sua utilização. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

1. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria, desde que prev to r/ 

_aito de trabalho: 
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remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da 

organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 

pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 

décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto 

da parceria assim o exija; 

custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total 

da parceria; 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de 

adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais. 

II - A Organização da Sociedade Civil deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para 

realização da despesa no Plano de Trabalho e o valor efetivo da compra ou contratação, que deverão estar 

compatível com os preços praticados no mercado. 

SUBCLÁUSULA QUINTA — DAS VEDAÇÕES 

São vedadas despesas à conta dos recursos da parceria: 

utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria. 

pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas 

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. 

CLÁUSULA QUARTA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — DA DOTAÇÃO 

A referida despesa correrá por conta da funcional programática da Secretaria Municipal de Assistência 

Social: 

410 I. Proteção Social Especial 

09.002.08.244.2090.2070.33.50.43.00.00 Fontes: 000 e 947 

II. Proteção Social Básica 

09.002.08.244.2090.2071.33.50.43.00.00 Fontes 000 e 817 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — DO CONTINGENCIAMENTO 

As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de 

cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL- OSC 

O presente Termo deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e y  
normas aplicáveis, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução ou execução parcial, 

sendo vedado à OSC utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais 

compromissos assumidos neste instrumento, cabe à Administração Pública cumprir as seguintes 

atribuições, responsabilidades e obrigações: 

Realizar o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, por meio de análise de 

relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas in loco, observando o prescrito na cláusula 

décima; 

Liberar os recursos financeiros em obediência ao cronograma de desembolso constante do plano de 

trabalho, observada a disponibilidade financeira do Município e as normas legais pertinentes; 

Exigir da Organização da Sociedade Civil a apresentação de toda a documentação necessária, com 

prazo de validade vigente, para a transferência de recursos; 

Designar, mediante ato público específico, os membros para compor a comissão de monitoramento e 

avaliação da parceria; 

Designar, mediante ato público específico, o gestor da parceria, agente público responsável pela gellio 

de parceria celebrada, com poderes de controle e fiscalização; 

Fornecer à Organização da Sociedade Civil as instruções para prestação de contas dos recursos da 

parceria; 

Prorrogar de ofício a vigência da parceria quando a administração pública der causa a atraso na 

liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de atraso verificado; 

Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de 

trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, cujas informações deverão 

conter, no mínimo, os requisitos elencados no parágrafo único, do artigo 11, da Lei Federal ne 

13.019/2014; 

Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na 

parceria; 

Viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos referentes a esta 

parceria; 

Xl. Verificar se a Organização da Sociedade Civil mantém, durante a execução do objeto da parceria, todos 

os requisitos exigidos para sua celebração. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais 

compromissos assumidos neste instrumento, cabe à OSC cumprir as seguintes atribuições, 

responsabilidades e obrigações: 

Responsabilizar-se pela execução do objeto da parceria, cumprindo rigorosamente o Plano de 

Trabalho/Plano de Aplicação aprovado. 

Quando os valores gastos mensalmente forem divergentes do plano de aplicação, a OSC deverá 

apresentar justificativa explicativa dos motivos ensejadores. 

Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessárii s , 

.cc ampanhamento e controle da execução do objeto. 	

,, 

 

• 
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Efetuaras pagamentos somente por transferência eletrônica (DOC, TED, Débito), mediante crédito em 

conta bancária, direta ao fornecedor, pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados, vedado usar 

cheques para saque ou quaisquer pagamentos. 

A Organização da Sociedade Civil somente poderá pagar despesa em data posterior ao término da 

execução da parceria quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência. 

Fazer restituição do saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, exceto 

se autorizado a reprogramar. 

Manter e movimentar os recursos na conta específica citada somente para os pagamentos acordados 

em Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, anexo a este instrumento, devendo os rendimentos de ativos 

financeiros serem aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de 

contas exigidas para os recursos transferidos. 

Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços diretas e indiretas, 

40 como alimentação, materiais de limpeza, transportes, recursos humanos, salários, encargos sociais, 

trabalhistas, entre outras despesas incidentes sobre a prestação dos serviços. 

Permitir livre acesso e cumprir as solicitações do Gestor, dos fiscais, do responsável pelo Controle 

Interno e dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Administração Pública, e de 

auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às 

informações referentes a este instrumento, junto às instalações da Organização da Sociedade Civil. 

Se responsabilizar exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de capital. 

Se responsabilizar exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e 

comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento da parceria, manter as certidões 

negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública 

pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução. 

Prestar contas parcial bimestralmente (a cada 2 meses) e contas final até 90 dias a contar da data de 

110 encerramento da vigência da parceria, de acordo com os critérios e indicações exigidos pela 

Administração Pública, com 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, destacados nos 

relatórios de execução do objeto e de execução financeira. 

Anexar e entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do 

exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo as normas 

contábeis vigentes. 

Manter em seus arquivos durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 

prestação de contas, os documentos originais que compõem a prestação de contas. 

Identificar o número do Instrumento da parceria e Órgão repassador no corpo dos documentos da 

despesa, emitidos por fornecedores e prestadores de serviços através de notas ou comprovantes fiscais, 

com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da Organização da Sociedade Civil e do CNPJ ou CPF 

do fornecedor ou prestador de serviço, e em seguida extrair cópias para anexar à prestação de contas a 

ser entregue no prazo à Administração Pública, inclusive indicar o valor pago quando a despesa for 

--r—rarcialmente com recursos do objeto. 

Rua Rui Barbosa, 801 — Centro — Prudentópolis — Paraná — CEP: 84400-000 
CNPJ: 77.003.424/0001-34 - Fone: (42) 3446 8000 - e-mail: prefeitura@prudentopolis.pr.gov.br  

ga 

as 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRUDENTOPOLIS 
www.prudentopobs.priov.br  

Divulgar esta parceria, em seu sítio na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações, com as informações relativas à parceria, tais como: data da 

assinatura, identificação do instrumento, do órgão da Administração Pública, descrição do objeto da 

parceria, valor total da parceria, valores liberados e situação da prestação de contas da parceria. 

Oficiar à Administração Pública se tiver como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, 

ou dirigente de órgão ou unidade da Administração Pública Municipal na qual será celebrado a parceria, 

incluindo os cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o segundo grau; 

Adotar um roteiro de compras e contratações, onde se evidencie os Princípios da Administração 

pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a ser seguido pela Entidade 

quando se tratar de recursos oriundos da parceria. 

Encaminhar trimestralmente o relatório de grupos e usuários assinado pela Coordenação do Seráo 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ao Gestor Municipal de Assistência Social, por meio dTfe-

mail: gestaosmas@prudentopolis.pr.gov.br,  com as informações necessárias para o registro no SISC-

Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

Encaminhar ao Gestor Municipal de Assistência Social, em versão física, os questionários relacionados 

ao Censo SUAS, devidamente preenchidos e assinados pelo responsável pelas informações prestadas, para 

posterior inserção no sistema eletrônico do Ministério da Cidadania. O instrumental será disponibilizado 

ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes e ao Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, com prazo de 30 (trinta) dias para o preenchimento. 

Encaminhar mensalmente ao Gestor Municipal de Assistência Social ou à Coordenação da Proteção 

Social Especial, em versão física, relatório com o quantitativo de perfil(s) dos novos casos inseridos e os já 

existentes em relação às crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento, assinado pela 

Coordenação do Serviço de Acolhimento Institucional. 

Registrar informações no SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: A alimentação desse 

sistema deve ser realizada bimestralmente, com observância ao prazo para fechamento de até 30410as 

após o encerramento do bimestre; 

Prestar os serviços socioassistenciais em consonância com as normas técnicas gerais e especiais 

aplicáveis à área da Política de Assistência Social, visando garantir padrões de qualidade na prestação de 

serviços e nas condições de trabalho; 

CLÁUSULA SEXTA — DOS BENS 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - DESTINO DOS BENS REMANESCENTES 

As partes reconhecem que os bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria 

e que, em razão dessa, houverem sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados 

pela administração pública será de titularidade e se incorporará ao patrimônio do município. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — DA PERMISSÃO DE USO 

O Município de Prudentópolis repassará à Organização da Sociedade Civil, em regime e bermião de 

os bens públicos municipais listados no ANEXO I, os quais deverão ser utilizados para a execução do 
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objeto, respeitando, quando for o caso, a finalidade específica. 

CLÁUSULA SÉTIMA—DOS RECURSOS HUMANOS 

Considera-se equipe de trabalho o pessoal necessário à execução do objeto da parceria, que poderá 

incluir pessoas pertencentes ao quadro da Organização da Sociedade Civil ou que vierem a ser 

contratadas. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — DA CONTRATAÇÃO 

I. A contratação de empregados realizada a partir da vigência deste termo para a execução do objeto, 

quando pagos com recursos desta parceria, deverá ser através de processo seletivo e obedecer aos 

princípios da Administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

4.  II. As obrigações trabalhistas inerentes a contratação de recursos humanos que não estejam previstas no 

Plano de Trabalho serão de responsabilidade da Organização da Sociedade Civil. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — DO VÍNCULO TRABALHISTA 

Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a 

Administração Pública e o pessoal que a Organização da Sociedade Civil utilizar para a realização dos 

trabalhos ou atividades constantes deste instrumento. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA — DOS PAGAMENTOS 
I. Conforme art. 81 do Decreto Municipal 629/2017 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à 

parceria as despesas com remuneração da equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da 

Organização da Sociedade Civil, durante a vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com 

pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 

décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, 

ei desde que tais valores: 

estejam previstos no Plano de Trabalho e sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à 

parceria; 

sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções coletivas de 

trabalho e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração do Poder Executivo municipal. 

II. Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, a Organização 

da Sociedade Civil deverá apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa para fins de prestação de 

contas, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela 

da despesa. 

III. Poderão ser pagas diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a 

execução do objeto da parceria assim o exigir, para a equipe de trabalho e para os prestadores de serviço 

voluntário. 

IV. O pagamento das verbas rescisórias de que trata o caput, ainda que após o término da execução da 

parceria, será proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas previstas no 

Plano de Trabalho. 

A Organização da Sociedade Civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos, de man 
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individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com 

recursos da parceria, juntamente à divulgação dos cargos e valores. 

CLÁUSULA OITAVA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — DOS PRAZOS 

A prestação de contas deverá ser efetuada de forma parcial e final, na seguinte forma: 

Parcial: bimestralmente (a cada dois meses), com observância ao prazo para protocolo de até 25 dias após 

o encerramento do bimestre e; 

Final: até 90 (noventa) dias do encerramento da vigência da parceria. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA— DOS DOCUMENTOS 

I. 	A Organização da Sociedade Civil deve cumprir as normas do Tribunal de Contas do Estado do Para e 

realizar a prestação de contas de acordo com as orientações intituladas pela Administração Pública, com 

relatórios contendo elementos técnicos e financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o 

andamento ou concluir que seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição das atividades, 

metas e resultados esperados. 

II. 	Apresentar os seguintes documentos para fins de Prestações de Contas Parciais e Final, conforme art. 

100 do Decreto Municipal 629/2017: 

Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Organização da Sociedade Civil, assinado pelo seu 

representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo 

de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma acordado; 

Relatório de Execução Físico-Financeira, assinado pelo seu representante legal e o contador 

responsável, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a 

execução do objeto; 

notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em nome da Organização da Sociedade Cal; 

extrato bancário da conta específica vinculada à execução da Parceria; 

comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver; 

material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes, quando 

couber; 

relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; 

lista de presença de treinados ou capacitados, quando for ocaso. 

III. A prestação de contas deverá ser protocolada em volumes separados: Volume I "Execução do Objeto" e 

Volume II "Execução Físico-Financeira". 

CLÁUSULA NONA — O GESTOR 

Fica nomeada a gestora da parceria a Sra. Silvane Kiczevi dos Santos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

I. O Gestor da Parceria deverá emitir Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, no te os •\* art. 

da Lei Federal n.° 13.019, de 31 de julho de 2014, que será submetido à Comissão de 
/
Monitoramento e 
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Avaliação para homologação e, ao mesmo tempo, enviada à organização, para conhecimento, escla-

recimentos e providências eventuais. 

II. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, 

deverá conter: 

descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido 

em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no 

Plano de Trabalho; 

valores efetivamente transferidos pela Administração Pública Municipal; 

análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da Sociedade 

Civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos 

no respectivo termo de colaboração ou de fomento; 

e. 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. 

III. A Administração Pública Municipal designará ao menos dois técnicos responsáveis pelo 

acompanhamento e fiscalização da parceria, sendo um deles incumbido da análise do relatório de 

execução financeira e o outro incumbido da análise do relatório de execução do objeto, fornecendo 

informações capazes de subsidiar o Gestor da Parceria na elaboração do seu relatório técnico parcial de 

monitoramento e avaliação. 

IV. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é responsável pelo monitoramento do conjunto de 

parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e 

indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de 

sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação. 

V. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é responsável pela emissão de relatório técnico, com base 

na análise das propostas apresentadas no Plano de Trabalho e na documentação apresentada pela Orga- 

110 nização da Sociedade Civil, avaliando quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já 

foram realizadas, sendo este parecer parte integrante da prestação de contas devendo obrigatoriamente 

mencionar: a) os resultados já alcançados e seus benefícios; b) os impactos econômicos ou sociais; c) o 

grau de satisfação do público-alvo. 

VI. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da 

parceria será acompanhada e fiscalizada pelo conselho de políticas públicas da área correspondente. 

VII. À Controladoria Geral do Município compete participar e acompanhar integralmente os processos de 

transferência de recursos financeiros do Município para entidades da sociedade civil, sob toda forma de 

rubrica orçamentária (auxílios, contribuições, subvenções), desde a fase do chamamento público até o 

monitoramento de resultados da parceria celebrada, nos termos do art. 52  da Lei Municipal n° 2.372/2019. 

VIII. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da 

parceria poderá ser acompanhada pelas Coordenações da Proteção Social Especial e Coordenação da 

Proteção Social Básica, através de visitas in loco, reuniões, vistas nas prestações de contas, entre outras 

medidas necessárias, as quais poderão a qualquer tempo emitir orientações técnicas para serem seguidas 

pelos serviços, desde que não contrariem os termos estabelecidos na parceria. 

Esta parceria também sujeita-se aos mecanismos de controle social previstos na legislação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA VIGÊNCIA 

A parceria tem sua vigência de 011)1/2020 até 31/12/2020 e poderá ser prorrogada, desde que autorizada, 

e quando as razões se justificarem. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA — DA PRORROGAÇÃO 

A prorrogação dar-se-a, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, motivado pela Organização da 

Sociedade Civil, protocolado junto ao órgão Gestor da Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS ALTERAÇÕES 
O órgão ou a entidade da Administração Pública Municipal poderá autorizar ou propor a alteração do 

termo ou do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada da Organização da 

Sociedade Civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma: 	• 
I - por termo aditivo à parceria para: 

ampliação de até trinta por cento do valor global; 

redução do valor global, sem limitação de montante; 

prorrogação da vigência, observados os limites do art. 22 do Decreto 629/2017; ou 

alteração da destinação dos bens remanescentes; 

II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como: 

utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do 

término da execução da parceria; 

ajustes da execução do objeto da parceria no Plano de Trabalho; ou 

remanejamento de recursos sem a alteração do valor global. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

A presente parceria poderá ser: 

I - extinta por decurso de prazo; 

II - extinta, de comum acordo antes do prazo avançado; 

III - denunciada, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização 

judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro participe; 

IV - rescindida, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização 

judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro participe, com no mínimo 60 (sessenta dias) de 

antecedência, nas seguintes hipóteses: 

descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento; 

irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas; 

omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a um ano, sem 

prejuízo do disposto no § 22 do art. 70 da Lei n2  13.019/2014; 

violação da legislação aplicável; 

cometimento de falhas reiteradas na execução; 

malversação de recursos públicos; 

nstatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados; 

r)  h. não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização; 
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descumprimento das condições que caracterizam a parceira privada como OSC; 

paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à administração pública; 

quando os recursos depositados em conta-corrente específica não forem utilizados no prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que previamente 

justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo dirigente máximo da entidade da administração 

pública; 

I. outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do 

processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao 

11. erário, deverá ser instaurada tomada de contas especial caso os valores relacionados à irregularidade não 

sejam devolvidos no prazo estabelecido pela administração pública. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA — É prerrogativa da administração pública assumir ou transferir a 

responsabilidade pela execução do objeto, 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 pública assumiu essas responsabilidades. 

SUBCLÁUSULA QUARTA — 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. 

SUBCLÁUSULA QUINTA — Outras situações relativas à extinção e rescisão da parceria não previstas na 

legislação aplicável ou neste instrumento serão sanadas conforme a Lei 13019/2014 e suas alterações e 

Decreto Municipal n° 629/2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

I. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei 

ri° 13.019/2014 e da legislação de regência, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à OSC as seguintes sanções: 

advertência; 

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; 

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 aplicoqu a 

alidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administra 
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pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades 

praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave. 

As sanções estabelecidas nas alienas "a" e "h" são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) 

Municipal de Assistência Social facultada à 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. 

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. 

A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Termo de Colaboração será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, cumprido o disposto da Lei 13.204/15. 	 • 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO FORO 

As partes elegem o foro da comarca de Prudentópolis para esclarecer dúvidas de interpelações deste 

instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Cons.tituição 

Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DISPOSIÇÃO FINAL 

A administração pública resolverá os casos omissos e as situações não previstas neste instrumento, 

observadas as disposições legais, especialmente a Lei n° 13.019/2014 e suas alterações e pelo Decreto 

Municipal 629/2017, bem como, os princípios que regem a administração pública. 

E, por estarem cientes e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o 

presente instrumento em 3 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também 

subscrevem. 

Prudentópolis, Paraná, 23 de dezembro de 2019. 
	 e 

" 
Presidente - Serviço de Obras Sociais 

Robisom Antonielo lenke 

TESTEMUNHAS: 

) 	2.4en D3140 "IsOcitki 
(nome completo) completo) „ , 

CPF : a:90  )-\\-\\ N\i,  m1/43  

 

 

 

(nome com leto) 

CPF 	90. °o-4 -9(D ' .9- 
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2019 
TERMO DE COLABORAÇÃO que entre si celebram o MUNICÍ-
PIO DE PRUDENTÓPOLIS e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDA-
DE CIVIL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, conforme Inexigibi- 

lidade n° 088/2019. 
OBJETO: Constitui objeto desta parceria a execução dos Servi-
ços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Aco-
lhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. 
TOTAL DE RECURSOS: R$ 3.089.034,84 (três milhões e oitenta 
e nove mil e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31 da Lei 13.019/2014 e altera-
ções , promovidas pela Lei 13.204/2015 e decreto Municipal n° 
629/2017. 
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: 23 de dezembro de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2019. 
VIGÊNCIA: 01/01/2020 ate 31/12/2020 e poderá ser prorrogada, 
desde que autorizada, e quando as razões se justificarem. 

   

VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020 
DATA DE ASSINATURA: 23/12/2019 

 

        

     

Prudentópolis, 23 de dezembro de 2019. 

        

     

Adelmo Luiz Klosowski 
Prefeito Municipal 

         

 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00412019 
TERMO DE COLABORAÇÃO que entre si celebram o MUNI-
CÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS DE PRUDENTÓPOLIS, conforme Inexigibilidade n° 

089/2019. 
OBJETO: Constitui objeto desta parceria a execução do Servi-
ço na Área da Educação, para desenvolvimento de atividades 
essenciais ao atendimento dos alunos de Educação Básica ma-
triculedos na Escola Espaço e Vida, Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos na Modalidade de 
Educação Especial, cuja mantenedora é a Associação e Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Prudentópolis. 
TOTAL DE RECURSOS: R$ 370.840.56 (Trezentos e setenta mil, 
oitocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 31 da Lei 13.019/2014 e altera-
ções promovidas pela Lei 13.204/2015 e decreto Municipal n° 
629/2017. 
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: 23 de dezembro de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2019. 

11GENCIA: Vigência de 23/12/2019 até 23/12/2020 e poderá ser 
rorrogada, desde que autorizada, e quando as razões se justifi-

carem. 

     

      

      

     

Prudentópolis, 23 de dezembro de 2019. 

        

     

Adelmo Luiz Klosowski 
Prefeito Municipal 

         

     

EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

       

   

EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 004/2019 
PARTES: Município de Prudentópolis e Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais de Prudentópolis — APAE 
OBJETO: Permissão de Uso de bens móveis, para utilização vin-
culada ao objeto do Termo de Colaboração n°001/2019. 
VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020. 
DATA DE ASSINATURA: 23/12/2019. 

     

   

EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 005/2019 
PARTES: Município de Prudentópolis e Serviço de Obras Sociais 
- SOB. 
OBJETO: Permissão de Uso de bens moveis e imóveis, para utili-
zação vinculada ao objeto do Termo de Colaboração n°003/2019. 
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