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TERMO DE COLABORActo NO 01-2022

0 MUNIcipIO DE WESTF4LIA,  pessoa juridica de direito pablico, inscrito no CNPJ
sob o no 04.215.147/0001-50,  represenfado pelo Prefeito Municipal, Sr.   Joacir Ant6nio
Docena,portadordoRG7053472622eCPF651.127.840-91,residenteedomiciliadonaRua

#fbeNd.°ciDpa[hom::'d:2o]u°tr:Tad:e:fffg%/3SLhdDeE°Er3uea#ant[eN££nN°ELnarf8Nsimd'espT:n::
juridica  de  direito  pnvado,   inscrita  no  CNPJ   no  92.454.891/0001-74,     com  sede  na  Rua
Alfredo  Dahmer,  900,  centro  de  Westfalia,  neste  ato  representando  pela  presidente    Sra.
Lisiane Vanderleia  Rex,   portadora da c€dula de identidade  RG 3083803712 e inscrita no CPF
sob  no  004.707.710-70,  residente  e  domiciliada  a  Rua  24  de  mar€o,  no  916,  no  Centro  de
Westfalia,    RS,        doravante    denominada    OSC,    com    fundamento    na    Lei    Federal    no
13.019/2014,   Decreto   Municipal   no   023/2017,   bern   como   nos   princfpios   que   regem   a
Administracao  Ptiblica  e  demais  r!ormas  pertinentes,  celebram  este  Termo  de  Colaboracao,
na forma e condis6es estabelecidas nos seguintes termos:

CLAUSULA  PRIMEIRA -  0  presente Termo  de  Colaboracao tern  por objeto  o  repasse  de
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CLAuSULA   SEGUNDA   -   A   Administrag5o    Pdblica    repassara    a    OSC   o   valor   de    R$
736.200,00(setecentos  e  trinta  e  seis  mil  e  duzentos  reais),  em  doze  parcelas  mensais,
conforme abaixo discriminado,  conforme cronograma de desembolso,  constante no  Plano de
Trabalho anexo a este Termo de Colabora¢ao.
10)  53.400,00;
20)  53.400,00;
30) 53.400,00;
40) 87.600,00;
5o) 53.400,00;
60) 53.400,00;
70) 53.400,00;
80) 53.400,00;

103.600,00;
a) 64.400,00;
a)  53.400,00;
a)  53.400,00.

CLAUSULA TERCEIRA -  Fica  estimado  o  repasse  de  doze  parcelas,  mensalmente ate o  50
dia  dtil  de  cada  m6s,  de  acordo  com  o  cronograma  de  desembolso  constante  no  Plano  de
Trabalho,   correndo as despesas a conta da seguinte dotag5o orcamenfaria:

04-  Sec.  Mum.  Educ?c5o,  Cultura, Turismo  e  Desporto

02-FUNDEB

12.365.0041.2012  Manutenc5o  Educac5o  infantil

33350430000000000 Subvenc6es Sociais(735)
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ate  a  etapa  que  apresente  funcionalidade,  mediante  aprovac5o  pfevia  da  Admlnistracao
Pdblica.

§20-OsrecursossomenteseraoliberadosmedianteassinaturadoTermodeColaborasao,
apresenta¢ao  de  documentacao  legal,  Certidao  Negativa  de  D6bitos  Prevldenciarios  e  do
FGTS e recibo da entidade.

CLAUSULAQUARTA-CompeteaAdministras5oPtlblica:

I  I Transferir os  recursos  a  OSC  de  acordo  com  o  Cronograma  de  Desembolso,  em  anexo,
quefazparteintegrantedesteTermodeCo`abora¢5oenovalornelefixado;
11  -  Fiscalizar  a  execu¢ao  do  Termo  de  Colaborag5o,  o  que  nao  fa fa  cessar  ou  diminuir  a
responsabilidade  da  OSC  pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigac6es  estipuladas,  nem  por
quaisdanos,inclusivequantoaterceiros,ouporirregularidadesconstatadas;
Ill  -  Comunicar  formalmente  a  OSC  qualquer  irregularidade  encontrada  na  execu¢ao  das
asses,fixando-lhe,quandonaopactuadonesseTermodeColaboracaoprazoparacorrig'-Ia;
IV -  Receber,  apurar e solucionar eventuais queixas e  reclama¢6es,  cientificando a OSC para
as devidas regularizac6es;
V  -  Constatadas  quaisquer  irregularidades   no   cumprimento  do   objeto  desfa   Parceria,   a
Administra¢5o    Ptiblica    podera    ordenar   a   suspensao   dos   servisos,   sem    prejui'zo   das
penalidades a que se sujeita  a  OSC,  e sem  que esta tenha direito a  qualquer indeniza¢5o  no
caso   daquelas   nao   serem   regularizadas   dentro   do   prazo   estabelecido   no   termo   da
notificagao;
VI - Aplicar as penalidades regulamentadas neste Termo de Colaboracao;
VII   -   Fiscalizar   periodicamente   os   contratos   de   trabalho   que   assegurem   os   direitos
trabalhistas,  sociais e previdenciarios dos trabalhadores e prestadores de servicos da OSC;
VIII  - Apreciar a  presta¢ao de contas final  apresentada,  no  prazo de ate trinta dias, contado
da   data   de   seu   recebimento   ou   do   cumprimento   de   dilig€ncia   por   ela   determinada,
prorrogavel justificadamente por igual perfodo; e
IX -  Publicar,  as  suas  expensas,  o  extrato  deste Termo  de  Colaboragao  na  imprensa  oficial
do  Municipio.

CLAUSULA QUINTA - Compete a OSC:
I   -   Utilizar   os   valores   recebidos   de   acordo   com   o   Plano   de   Trabalho   aprovado   pela
Administra95o  Pdblica,  observadas  as  disposis5es  deste  Termo  de  Colaborac5o  relativa  a
aplicasao dos recursos;
11  -  Responder  exclusivamente  pelo  pagamento  dos  encargos  trabalhistas,  previdenci5rios,
fiscais  e  comerciais  relativos  ao  funcionamento  da   instituig5o  e  ao  adimplemento  deste
Termo  de  Colaborac5o,  nao  se  caracterizando  responsabilidade  solidaria  ou  subsidiaria  da
Administracao  Pdblica  pelos  respectivos  pagamentos,  nem  qualquer  oneracao  do  objeto  da
parceria ou  restric5o a sua execugao;
Ill  -  Prestar  contas  dos  recursos  recebidos  nos  termos  da  Lei  Federal  no  13.019/2014,  nos
prazos estabelecidos neste instrumento;
IV  -  Indicar  ao  menos   1  (urn)  dirigente  que  se  responsabilizara,  de  forma  solid5ria,   pela
execu¢ao das atMdades e cumprimento das metas pactuadas na parceria;
V -  Executar as a¢5es objeto  desta  parceria  com  qualidade,  atendendo o  pdblico  de  modo
gratuito,  universal  e igualitario;
VI -  Manter em  perfeitas  condic6es  de  uso os equipamentos e os  instrumentos  necessarios
para  a  realizacao  dos  servicos  e  ac6es  pactuadas,  atraves  da  implantagao  de  manutenc5o
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de obra necessaria a fiel e perfeita execucao desse Termo de Colaboracao;
VIII    -    Manter    contrato    de    trabalho    que    assegure    direitos    trabalhistas,    sociais    e
previdenciarios aos seus trabalhadores e prestadores de servicos;
"  -   Responsabilizar-se,   com   os  recursos  provenientes  do  Termo  de  Colaboracao,   pela
indenizacao de  dano causado ao  ptiblico,  decorrentes de acao ou  omissao volunfaria,  ou  de
negligencia, imperfcia ou imprud€ncia,  praticados por seus empregados;
X -  Responsabilizar-se por cobranga indevida feita ao pablico,  por profissional  empregado ou
preposto, em razao da execus5o desse Termo de Colabora¢ao;
XI   -    Responsabilizar   pelo    espa¢o   fisico,    equipamentos    e    mobiliarios    necessarios   ao
desenvolvimento das ac5es objeto desta parceria;
XII  -  Disponibilizar  documentos  dos  profissionais  que  comp6e  a  equipe  tecnica,  tais  como:
diplomasdosprofissionais,registrojuntoaosrespectivosconselhosecontratodetrabalho;
XIII  -  Garantir  o  livre  acesso  dos  agentes  ptiblicos,  em  especial  aos  designados  para  a
comissao  de  monitoramento  e  avalia¢ao,  ao  gestor  da  parceria,  do  controle  interno  e  do
Tribunal   de   Contas   relativamente   aos   processos,   aos   documentos   e   as   informas6es
referentes a este Termo de Colaborac5o, bern como aos locais de execucto do objeto;
XIV  -  Aplicar  os   recursos   recebidos  e  eventuais  saldo  saldos  financeiros  enquanto   nao
utilizados,   obrigatoriamente,   em   instituicao  financeira   oficial   indicada   pela   Administracao
Pdblica,  assim  como  as  receitas  decorrentes,  que  serao  obrigatoriamente  computadas  a
cr€dito   deste   Termo   de   Colaboragao   e   aplicadas,   exclusivamente,   no   objeto   de   sua
finalidade,  devendo  constar  de  demonstrativo  especffico  que  integrara  as  prestac6es  de
contas; e
XV -  Restituir  a  Administrasao  Pdblica  os  recursos  recebidos  quando  a  prestacao  de  contas
for  avaliada  como  irregular,  depois  de  exaurida  a  fase  recursal,  se  mantida  a  decisao,  caso
em   que   a   OSC   podera   solicitar   autorizas5o   para   que   o   ressarcimento   ao   efario   seja
promovidopormeiodeac6escompensat6riasdeinteresseptiblico,medianteaapresentag5o
de novo  plano de trabalho,  conforme o objeto descrito no  neste Termo de Colaboracao e a
area  de atua¢ao da  organizagao,  cuja  mensuracao econ6mica  sera feita  a  partir do  Plano de
Trabalho   original,   desde   que   n5o  tenha   havido   dolo   ou  fraude   e   nao   seja   o   caso   de
restituicao integral dos recursos;
XVI-   a   responsabilidade   exclusiva   pelo   gerenciamento   administrativo   e   financeiro   dos
recursos  recebidos,  inclusive  no  que  diz  respeito  as  despesas  de  custeio,  de  investimento  e
de pessoal.

Paragrafo  Onico  -   Caso  a   OSC  adquira   equipamentos  e   materiais  permanentes  com
recursos provenientes da celebrac5o da  parceria, estes permanecerao na sua titularidade ao
temino  do  prazo  deste Termo  de  Colaboracao,  obrigando-se  a  OSC agrava-lo  com  clausula
de   inalienabilidade,   devendo   realizar   a   transferencia   da    propriedade   dos   mesmos   a
Admlnistra€5o Pdblica,  na  hip6tese de sua extinsao.

CLAUSULA SEXTA - 0 Plano de Trabalho devera ser executado com estrita observancia das
clausulas pactuadas neste Termo de Colaboras5o, sendo vedado:
I  -   pagar,   a   qualquer  titulo,  servidor  ou  empregado  pablico  com   recursos  vinculados  a
parceria;
11 - modificar o objeto, exceto no caso de ampliagao de metas, desde que seja previamente
aprovada a adequacao do plano de trabalho pela Administracao Pdblica;
Ill   -   utilizar,   ainda   que   em   carater   emergencial,   recursos   para   finalidade   diversa   da
estabelecida  no plano de trabalho;
IV - pagar despesa  realizada em  data anterior a vigencia da parceria;
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VI -realizar despesas com:
a)    multas,   ]uros    ou    corres5o    monefaria,    inclusive    referentes    a    pagamentos   ou    a
recolhimentos fora  dos  prazos,  salvo se decorrentes de  atrasos da  Administra¢ao  Pdblica  na
liberacao de recursos financeiros;

nl ihliriHadp.  salvo  as  Drevistas  no  plano  de  trabalho  e  diretamente  vinculadas  ao  objeto_      -               ._I      I__    -,,- :A    n=^Publicidade,  Salvo  as  Previstas  no  Plano  ae  traDdiHu  t:  uiici.a,,,c„L`  ,........ __  __   _ _.
parceria,   de   carater   educativo,   informativo   ou   de   orienta¢ao   social,   das   quais   nao

`et.am  nnrnpc. sfmbolos ou imagens que caracterizem  promoc5o Pessoal; e`            .    ^      .__   J_   -+    JIG  J1Constem  nomes, sinbolos ou imagens que caracterift=Hi  LiiuHlu,ou I,..uv ..,.
c)pagamentodepessoalcontratadopelaoSCquenaoatendamasexig6nciasdoart.46da
Lei  Federal  no  13.019/2014.

CLAuSuLA  SinMA  -  Os  recursos  recebidos  em  decorr6ncia   da   parceria  deverao  ser
depositados  em  conta  corrente  especffica  na  instltui¢5o financeira  ptiblica  determinada  pela
Administra¢ao  Pdblica.

§  10 - Os rendimentos de ativos financeiros ser5o aplicados no objeto da  parceria,  estando
sujeitosasmesmascondic6esdeprestasaodecontasexigidasparaosrecursostransferidos,

§  20  -  Por  ocasiao  da  conclus5o,  dentincia,  rescisao  ou  extincao  da  parceria,  os  saldos
financeiros  remanescentes,   inclusive  os  provenientes  das  receitas  obtidas  das  aplicag6es
financeiras  realizadas,  serao  devolvidos  a  Administracao  Ptiblica  no  prazo  improrrog5vel  de
30   (trinta)   dias,   sob   pena   de   .tmediata   instaura¢ao   de   tomada   de   contas   especial   do
responsavel,  providenciada pela autoridade competente da Administrasao Ptiblica.

§  30  -  Toda  a  movimentagao  de  recursos  no  ambito  da  parceria  sera  realizada  mediante
transferencia  eletr6nica  sujeita  a  identifica¢5o  do  benefici6rio  final  e  a  obrigatoriedade  de
dep6sito em sua conta bancaria.

§  40  -  os  pagamentos  deverao  ser  realizados  mediante  ciedito  na  conta   bancaria   de
titularidade   dos   fomecedores   e   prestadores   de   servi€os,    exceto   se   demonstrada    a
impossibilidade  frsica   de   pagamento   mediante  transfer€ncia   eletr6nica,   caso  em   que  se
admitira a  realizacao de pagamentos em esp6cie.

CLAUSULA OITAVA - A prestagao de contas parcial  e final  devera  ser protocolada  e ap6s
encaminhada  ao  setor  de  Prestag5o  de  Contas,  que  encaminhara  ao  gestor  da  parceria,
mediante  comprova9ao  da  corret`a  aplicac5o  dos  recursos,  nos  prazos  abaixo,  juntamente
com os seguintes relat6rios:
a)  Presta€ao  de  contas  parcial:   no  prazo  de  30(trinta)  dias  ap6s  o  recebimento  de  cada
parcela;
b)  Prestagao  de  contas  final:  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  ap6s  o  fermino  da  vigencia  da
parceria;
I  -  Relat6rio  de  Execucao  do  Objeto,  assinado  pelo  seu  representante  legal,  contendo  as
atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas
com  os resultados alcancados,  a  partir do cronograma acordado, anexando- se documentos
de comprova¢5o da  realizacao das ac5es;
11   -   Relat6rio   de   Execu¢o   Financeira,   assinado   pelo   seu   representante   legal,   com   a
descricao das despesas e receitas efetivamente realizadas;
Ill -Original ou c6pias reprogfaficas das notas fiscais e dos comprovantes da despesa;
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IV -  Extrato  bancario  de  conta  especifica  e/ou  de  aplicacao financeira,  no  qual  devera  estar
evidenciado  o  ingresso  e  a  saida  dos  recursos,  devidamente  acompanhado  da  Conciliag5o
Bancaria, quando for o caso;
V  -  Demonstrativo  de  Execucao  de  Receita  e  Despesa,  devidamente  acompanhado  dos
comprovantesdasdespesasreallzadaseassinadopelodirigenteeresponsavelfinanceiroda
OSC;
VI  -  Comprovante,  quando  houver,  de  devolu¢ao  de  saldo  remanescente  em  ate  20(vinte)
dias ap6s o termino da vigencia deste Termo de Colaboras5o;

Paragrafo  tlnico  -  No  caso  de  prestagao  de  contas  parcial,  os  relat6rios  exigidos  e  os
documentos  referidos  Clausula  oitava  dever5o  ser  apresentados,  exceto  o  relacionado  no
item1queseraapresentadodeformasemestralenoitemVIquesefaapresentadosomente
na prestacao de contas final.

CLfusuLA  NONA  -  0  presente  Termo  de  Colaboracao  vigorafa  por  12(doze)  meses  a
partir  da  data  de  sua  assinatura,  podendo  ser  prorrogado  mediante  solicitagao  da  OSC,
devidamente   formalizada   e  justificada,  a ser   apresentada a   Administracao Pdblica em,  no
minimo, trinta dias antes do termino inicialmente previsto.

Par5grafo tlnico  -  A  prorrogasao  de  offoio  da  vigencia  deste Termo  de Colaborac5o  sera
feita  pela  Administra¢ao  Pdblica  quando  ela  der  causa  a  atraso  na  liberasao  de  recursos
financeiros, limitada ao exato perfodo do atraso verificado.

CLAUSULA DECIMA -  Este Termo de  Colaboras5o  podera  ser alterado,  exceto  quanto  ao
seu  objeto,   mediante  a   celebra¢ao  de  Termos  Aditivos,   desde  que  acordados  entre  os
parceiros e firmados antes do termino de sua vigencia.

Paragrafo  Onico  -  0  Plano  de Trabalho da  parceria  podefa  ser  revisto  para  altera95o  de
valores ou de metas, mediante termo aditivo ao plano de trabalho original.

CLAuSULA  DECIMA  PRIMEIRA  -  A  Administra¢ao  Pdblica  acompanhara  a  execugao  do
objeto da  parceria  atrav€s de  Comissao de  Monitoramento  e Avalia¢5o,  podendo valer-se do
apoio tecnico de terceiros, delegar competencia ou firmar parcerias com 6rgaos ou entidades
pdblicas e de seu gestor, que tern por obrigac6es:
I - Acompanhar e fiscalizar a execusao da parceria;
11 - Informar ao seu superior hier5rquico a exisfencia de fatos que comprometam  ou possam
comprometer as  atividades  ou  metas  da  parceria  e  de  indieios de  irregularidades  na  gestao
dos  recursos,  bern  como  as  provid€ncias  adotadas  ou  que  serao  adotadas  para  sanar  os
problemas detectados;
Ill - Emitir parecer conclusivo de analise da presta¢5o de contas mensal e final, com base no
relat6rio  tecnico  de  monitoramento  e  avaliagao  de  que  trata  o  art.  59  da  Lei  Federal  no
13.019/2014;
IV   -   Disponibilizar   materiais   e   equipamentos  tecnol6gicos   necessarios   as   atividades   de
monitoramento e avalias5o.

§  10  -.  A Administracao  Pdblica  emitira  relat6rio  tecnico  de  monitoramento  e  avaliac5o  da
parceria   e   o   submetera   a   Comissao   de   Monitoramento   e   Avaliacao   designada,   que   o
homologara,   independentemente   da   obrigatoriedade   de   apresentagao   da   prestacao   de
contas pela OSC.
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20 -  0 relat6rio tecnico de monitoramento e avaliag5o da  parceria,  sem  prejufro de outros

Elementos, contefa:
I - descrigao sumaria das atividades e metas estabelecidas;
11 -  an5lise das atMdades  realizadas,  do  cumprimento das  metas e  do impacto  do  beneffcio
social  obtido  em  raz5o  da  execucao  do  objeto  ate  o  perfodo,  com  base  nos  indicadores
estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;
Ill - valores efetivamente transferidos pela Administracao Ptiblica;
IV  -  analise  dos  documentos  comprobat6rios  das  despesas  apresentados  pela  OSC  na
prestac5o   de   contas,   quando   nao   for   comprovado   o   alcance   das   metas   e   resultados
estabelecidos neste Termo de Colaboracao.
VI  -  analise  de  eventuais  auditorias  realizadas  pelos  controles  interno  e  extemo,  no  ambito
da  fiscaliza¢5o  preventiva,  bern  como  de  suas  conclus6es  e  das  medidas  que  tomaram  em
decorrencia dessas auditorias

§   30   -   No   exercicio   de   suas   atribui¢6es   o   gestor   e   os   integrantes   da   Comissao   de
Monitoramento e Avalia¢5o poderao realizar visita in  loco, da qual sera emitido relat6rio.

§ 40 - Sem  preju`zo da fiscalizagao  pela Administracao  Ptib"ca  e pelos 6rgaos de controle,  a
execucao  da   parceria   sera   acompanhada  e  fiscalizada   pelo  conselho  de   polftica   pdblica
correspondente.

§  50  -  Comprovada  a  paralisasao  ou  ocorrencia  de  fato  relevante,  que  possa  colocar  em
risco  a  execu¢ao  do  Plano  de  Trabalho,   a  Administragao   Ptiblica  tern  a   prerrogativa  de
assumir  ou  transferir  a  responsabilidade  pela  execucao  do  objeto,  de  forma  a  evitar  sua
descontinuidade.

CLAUSULA   DECIMA  TERCEIRA  -   E   facultado   aos   parceiros   rescindir  este  Termo  de
Colaboracao,  devendo  comunicar  essa  inten¢ao  no  prazo  mi'nimo  de  60  (sessenta)  dias  de
anteced€ncia,  sendo-lhes  imputadas  as  responsab"idades  das  obrigac6es  e  creditados  os
beneifeios no perfodo em  que este tenha vigido.

Paragrafo   tlnico   -   A  Administracao   podera   rescindir   unilateralmente   este   Termo   de
Colaboracao quando da constata¢ao das seguintes situag6es:
I - Utilizas5o dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
11   -   Retardamento   injustificado   na   realizacao   da   execuc5o   do   objeto   deste  Termo   de
Colaborasao;
Ill - Descumprimento de clausula constante deste Termo de Colaboracao.

CLAUSULA  DECIMA QUARTA :  0  presente Termo  de Colaboras5o devera  ser executado
fielmente  pelos  parceiros,  de  acordo  com  as  clausulas  pactuadas  e  a  legislacao  pertinente,
respondendo cada  urn pelas consequencias de sua inexecus5o total ou parcial.

Paragrafo  Onico  -  Pela  execug5o  da  parceria  em  desacordo  com  o  Plano  de Trabalho,  a
Administragao  podefa,  garantida  a  pfevia  defesa,  aplicar a  OSC  da  sociedade  civil  a  sanc5o
de    adverfencia,    suspensao    tempofaria    da    participasao    em    chamamento    ptiblico    e
impedimento de celebrar parceria  ou  contrato com  6rgaos e OSCs da  esfera  de govemo da
Administracao   Pbblica   sancionadora   ou   declaracao   de   inidoneidade   para   participar   de
chamamento   ptiblico  ou  celebrar  parceria  ou   contrato  com   6rgaos  e  OSCs  de  todas  as
esferas de governo, enquanto perdurarem  os motivos determinantes da  punicao ou ate que
seja  promovida  a  reabmtasao  perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que
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criterio

CLAUSULA DECIlvlA QUINTA - 0 fora  da  Comarca  de Teut6nia  6  o eleito  pelos  parceiros
paradirimirquaisquerdtlvidasoriundasdopresenteTermodeColaboragao.

Paragrafo    Onico    -    Antes    de    promover   a    asao   judicial    competente,    as    partes,
obrigatoriamente, farao tratativas  para  pr6via tentativa  de solusao administrativa,  Referidas
tratativas  ser5o  realizadas  em  reuniao,  com  a  participacao  da  Assessoria  do  Munic`pio,  da
qualseralavradaata,oupormeiodedocumentosexpressos,sobreosquaissemanifestafa
a Assessoria  do  Municipio.

CLAUSULA   DECIMA   SEm   -   Faz   parte   integrante   e   indissociavel   deste   Termo   de
Colabora¢ao o plano de trabalho.

E, por estarem de acordo, firmam os parceiros o presente Termo de Colaboracao, em
02 (duas) vias de igual teor e forma,  para todos os efeitos legais.

Westfalia, 08 de abril de 2022.

J=)grAfa6kencac,
;   Prefeito Municipal

Testemunhas:
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Lisiane Vanderleia Rex
Presidente da OSC
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