
MUNICIPIO  DE

WESTFALIA
TERMO DE COLABORACAO N° 02/2022

0  MUNICIPIO  DE WESTFALIA,  pessoa juridica de direito  pt]blico,  inscrito  no  CNPJ
sob  o  n°  04.215.147/0001-50,  representado  pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.    Joacir Ant6nio
Docena,  portador  do  RG  7053472622  e  CPF  651.127.840-91,  residente  e  domiciliado  na
Rua  Alfredo  Dahmer,  1210  em  Westfalia/RS,~de  ora  em  diante  denominado  simplesm.ente
MUNIcipIO  e,  de  outro  lado,  a  ASSOCIACAO  ABRIGO  DA  COIVIARCA  DE  TEUTONIA
pessoa juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  n° 44.958.889/0001-90,    com  sede
Avenida    01    Leste,    2684,    no    bajrro   Centro   Administrativo   em    Teut6nia,    neste
representando   pela   presidente     Sra.   Claudia  Cristina   Rohrig,      portadora  da   c6dula
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identidade   RG   2077550883   e   inscrita   no   CPF   sob   n°   008.565.900-29,    residente   e
domiciliada  a  Rua  Reinaldo Afonso Augustin,1856,  no  bairro  Canabarro  em  Teut6nia,  RS,
doravante  denominada  OSC,   com  fundamento  na   Lei   Federal   n°   13.019/2014,   Decreto
Municipal  n°  023/2017,   bern  como  mos  principios  que  regem   a  Administraeao  Pdblica  e
demais  normas  pertinentes,  celebram  este  Termo  de  Colaboraeao,  na  forma  e  condi?6es
estabelecidas nos seguintes termos:

CLAuSULA  PR"IEIRA  - 0  presente Termo  de ColaboraQao tern  por objeto  o  repasse  de
recursos  financeiros,  estabelecendo  as  condi¢6es  para  a  realizacao  do  projeto  ABR/GO
EsrRELAS DO AA4ArvHA, conforme Plano de Trabalho em anexo.

CLAUSULA SEGUNDA -A Administraeao Pdblica repassafa a OSC o valor de R$ 3.046,00
(ties  mil  e  quarenta  e  seis  reais),   mensalmente,  conforme  cronograma  de  desembolso,
con§tante no Plano de Trabalho anexo a este Termo de Colaboragao.

CLAUSuLA TERCEIRA - Fica estimado o repasse de doze parcelas,  mensalmente ate o 5°
dia  tltil de cada mss,  de acordo com  o cronograma de desembolso  constante  no  Plano de
Trabalho,   correndo as despesas a conta da seguinte dota9ao orgamentaria:

6rgao: 5 -SEC.MUN.SAUDE,  HABITACAO E ASSIST SOCIAL
Unidade:  4 -FUNDO MUN  DA CRIANGA E  DO ADOLESCENTE

98323436?2§7o3°o2o2o%aonoutseEgav°EdN°cSoSEesrv:98%t#r(07t;8ioacrlangaeaoAdolescente

§ 1° -Na ocorrencia de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo podefa ser reduzido
ate  a  etapa  que  apresente  funcionalidade,   mediante  aprovaeao  pfevia  da  Administraeao
Pdblica.

§ 2° - Os recursos somente serao liberados mediante assinatura do Termo de Colaboragao,
apresentacao  de  documentagao  legal,  Certidao  Negativa  de  D6bitos  Previdenciarios  e  do
FGTS e recibo da entidade.

CLAUSuLA QUARTA -Compete a Administra§ao Ptiblica:

I  -Transferir os recursos a OSC de acordo com o Cronograma de  Desembolso,  em  anexo,
que faz parfe integrante deste Termo de Colaboragao e no valor nele fixado;
11  -  Fiscalizar  a  execugao  do  Termo  de  Colaboragao,  o  que  nao  fara  cessar  ou  diminuir  a
responsabilidade  da  OSC  pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigae6es  estipu!adas,  nem  por
quais danos, inclusive quanto a terceiros,  ou por irregularidades constatadas;
Ill  -  Comunicar  formalmente  a  OSC  qualquer  irregularidade  encontrada  na  execueao  das
ag6es,  fixando-lhe,  quando  nao  pactuado  nesse Termo  de  Colaboragao  prazo  para  corrigi-rS--dr,  fa
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-wcE!TaEArt,sAucionareventua,sque,xaserec,amag6es,cientificandoaosc
para as devidas regularizae6es;
V  -  Constatadas  quaisquer  irregularidades  no  cumprimento  do  objeto  desta  Parceria,   a
Administracao   Pdblica   podefa   ordenar   a   suspensao   dos   servicos,   sem   prejuizo   das
penalidades a que se sujeita a OSC, e sem que esta tenha direito a qualquer indeniza9ao no
caso   daquelas   nao   §erem   regularizadas   dentro   do   prazo   estabelecido   no   termo   da
notificagao;
Vl - Aplicar as penalidades regulamentadas neste Termo de Colabora9ao;
Vll   -   Fiscalizar   periodicamente   os   contratos   de   trabalho   que   assegurem   os   direitos
trabalhistas, sociais e previdenciarios dos trabalhadores e prestadores de servieos da OSC;
VllI -Apreciar a prestaeao de contas final apresentada,  no prazo de ate trinta dias, contado
da   data   de   seu   recebimento   ou   do   cumprimento   de   diligencia   por   ela   determinada,
prorrogavel justificadamente por igual periodo; e
lx - Publicar,  as suas expensas,  o extrato deste Termo de Colaboraeao na imprensa oficial
do Municipio.

CLAuSULA QUINTA -Compete a OSC:
I   -  Utmzar  os  valores   recebidos  de  acordo  com  o   Plano  de  Trabalho  aprovado   pela
Administracao  Pablica,  observadas  as  disposi96es deste Termo  de Colaboragao  relativa  a
aplicagao dos recursos;
11  -  Responder exclusivamente  pelo  pagamento  dos  encargos trabalhistas,  previdenciarios,
fiscais  e  comerciais  relativos  ao  funcionamento  da  instituieao  e  ao  adimplemento  deste
Termo  de  Colaboraeao,  nao  se  caracterizando  responsabilidade  solidaria  ou  subsidiaria  da
Administraeao  Publica  pelos respectivos pagamentos,  nem  qualquer oneragao  do objeto da
parceria ou restrieao a sua execugao;
Ill  -Prestar contas  dos  recursos  recebidos  nos termos da  Lei  Federal  n°  13.019/2014,  nos
prazos estabelecidos neste instrumento;
lv  -  lndicar  ao  menos  1   (urn)  dirigente  que  se  responsabilizafa,  de  forma  solidaria,  pela
execugao das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria;
V - Executar as ae6es 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  realizaeao dos services e ac6es pactuadas,  atrav6s da implantacao de manuteneao
preventiva e corretiva predial e de todos os instrumentais e equipamentos;
Vll  -  Responder,  com exclusividade,  pela capacjdade e orientag6es tecnicas de toda  a  mao
de obra necessaria a fiel e perfeita execugao desse Termo de Colaboragao;
VIll    -    Manter    contrato    de    trabalho    que    assegure    direitos    trabalhistas,    sociais    e
previdencjarios aos seus trabalhadores e prestadores de servieos;
lx  -  Responsabilizar-se,  com  os  recursos  provenientes  do  Termo  de  Colaboragao,   pela
indenizaeao de dano causado ao publico, decorrentes de aeao ou omissao voluntaria, ou de
negligencia,  impericia ou imprudencia,  praticados por seus empregados;
X  -  Respon§abilizar-se  por  cobranga  indevida  feita  ao  pdblico,  por  profissional  empregado
ou preposto, em razao da execugao des§e Termo de Colaboragao;
XI   -   Responsabilizar   pelo   espaco   fisico,   equipamentos   e   mobiliarios   necessarios   ao
desenvolvimento das ae6es objeto desta parceria;
Xll  -Disponibilizar documentos  dos  profissionais  que  comp6e  a  equipe t6cnica,  tais  como:
diplomas dos profissionais,  registro junto aos respectivos conselhos e contrato de trabalho;
XIll  -Garantir  o  livre  acesso  dos  agente§  pt]blicos,  em  especial  aos  designados  para  a
comissao  de  monitoramento  e  avaliagao,  ao  gestor  da  parceria,  do  controle  interno  e  do
Tribunal   de   Contas   relativamente   aos   processos,   aos   documentos   e   as   informa¢6es
referentes a este Termo de Colaboraeao, bern como aos locais de execugao do objeto;
XIV  -  Aplicar  os  recursos  recebidos  e  eventuais  saldo  saldos  financeiros  enquanto  nao
utilizados,   obrigatoriamente,   em   instituieao  financeira   oficial   indicada   pela  Administraeao
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wEsieTEAOLIAo,aboraeao  e  ap,icadas,  exc,usivamente,  no  objeto  de  suai,edw
finalidade,  devendo  constar  de  derfionstratijo  especifico  que  integrafa  as  prestag6es  de
contas; e
XV - Restituir a Administra9ao Pdblica os recursos recebidos quando a presta¢ao de contas
for avaliada como irregular,  depois de exaurida a fase recursal,  se mantida a decisao,  caso
em  que  a  OSC   podefa  solicitar  autorizacao  para  que  o  ressarcimento  ao  efario  seja
promovido    por    meio    de    ag6es    compensat6rias    de    interesse    ptlblico,    mediante    a
apresentaoao  de  novo  plano  de  trabalho,  conforme  o  objeto  descrito  no  neste  Termo  de
Colaboracao e a area de atuaeao da organizagao,  cuja mensuraeao econ6mica sera feita a
partir do Plano de Trabalho original, desde que nao tenha havido dolo ou fraude e nao seja o
caso de restituieao integral dos recursos;
Xvl-  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.

Pafagrafo  Onico  -  Caso  a  OSC  adquira  equipamentos  e  materiais  permanentes  com
recursos provenientes da celebragao da parceria, estes permanecefao na sua titularidade ao
termino do prazo deste Termo de Colaboragao, obrigando-se a OSC agrava-lo com clausula
de   inalienabilidade,   devendo   realizar   a   transferencia   da   propriedade   dos   mesmos   a
Administraeao Ptlblica,  na hip6tese de sua extingao.

CLAUSUIA SEXTA - 0 Plano de Trabalho devefa ser executado com estrita observancia
das clausulas pactuadas neste Termo de Colaboragao, sendo vedado:
I  -  pagar,  a  qualquer  titulo,   servidor  ou  empregado  ptlblico  com   recursos  vinculados  a
parceria;
11  - modificar o objeto,  exceto  no caso de ampliagao de metas,  desde que seja  previamente
aprovada a adequaeao do plano de trabalho pela Administragao Pdblica;
Ill   -   utilizar,   ainda   que   em   carater   emergencial,   recursos   para   finalidade   diversa   da
estabelecida no plano de trabalho;
lv - pagar despesa realizada em data anterior a vigencia da parceria;
V - efetuar pagamento em data posterior a vigencia da parceria, salvo quando o fato gerador
da despesa tiver ocorrido durante sua vigencia;
Vl -realizar despesas com:
a)    multas,   juros    ou    correeao    monetaria,    inclusive    referentes   a    pagamentos   ou    a
recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administragao Ptlblica na
liberaeao de recursos financeiros;
b)  publicidade,  salvo  as  previstas  no  plano  de trabalho  e  diretamente vinculadas  ao  objeto
da   parceria,   de   carater  educativo,   informativo   ou   de   orientagao   social,   das   quais   nao
constem nomes, sTmbolos ou imagens que caracterizem promogao pessoal; e
c) pagamento de pessoal contratado pela OSC que nao atendam as exigencias do art. 46 da
Lei Federal  n°  13.019/2014.

CLAUSULA  SETIMA  -  Os  recursos  recebidos  em  decorrencia  da  parceria  devefao  ser
depositados em  conta corrente especifica na instituieao financeira  pLlblica determinada pela
Administraeao Ptlblica.

§ 1° -Os rendimentos de ativos financeiros serao aplicados no objeto da parceria,  estando
sujeitos   as   mesmas   condie6es   de   prestagao   de   contas   exjgidas   para   os   recursos
transferidos.

§  2°  -  Por  ocasiao  da  conclusao,  dendncia,  rescisao  ou  extingao  da  parceria,  os  saldos
financeiros  remanescentes,  inclusive  os  provenientes  das  receitas  obtidas  das  aplicag6es
financeiras realizadas,  sefao devolvidos a Administraeao Ptlblica  no prazo  improrrogavel de
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WE§I,Fs4Lp!A30
responsaJel, providenciada pela autoridade competente da Administragao PL]blica,

§  3°  - Toda  a  movimenta9ao  de  recursos  no  ambito  da  parceria  sera  realizada  mediante
transferencia  eletr6nica  sujeita  a  identificagao  do  beneficiario  final  e  a  obrigatoriedade  de
dep6sito em sua conta bancaria.

§  4°  -  Os  pagamentos  deverao  ser  realizados  mediante  cfedito  na  conta  bancaria  de
titularidade   dos   fornecedores   e   prestadores   de   servigos,   exceto   se   demonstrada   a
impossibilidade  fisica  de  pagamento  mediante  transferencia  eletr6nica,  caso  em  que  se
admitira a realizacao de pagamentos em esp6cie.

CLAUSUIA OITAVA -A prestagao de contas parcial e final devefa ser protocolada e ap6s
encaminhada  ao  setor de  Prestaeao  de  Contas,  que  encaminhara  ao  gestor da  parceria,
mediante  comprovagao da  correta  aplicagao  dos  recursos,  nos  prazos  abaixo,  juntamente
com os seguintes relat6rios:
a)  Prestaeao  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  a  t6rmino  da  vigencia  da
parceria;
I  -  Relat6rio  de  Execueao  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 alcaneados, a partir do cronograma acordado, anexando- se documentos
de comprovacao da realizacao das a96es;
11   -   Relat6rio   de   Execueao   Financeira,   assinado   pelo   seu   representante   legal,   com   a
descrigao das despesas e receitas efetivamente realizadas;
Ill -Original ou c6pias reprograficas das notas fiscais e dos comprovantes da despesa;
lv -  Extrato bancario de conta especifica e/ou de aplicagao financeira,  no qual devera estar
evidenciado o  ingresso e a saida dos  recursos,  devidamente acompanhado da Conciliaeao
Bancaria, quando for o caso;
V  -  Demonstrativo  de  Execueao  de  Receita  e  Despesa,  devidamente  acompanhado  dos
comprovantes  das despesas  realizadas  e assinado  pelo  dirigente e  responsavel financeiro
da OSC;
Vl  -  Comprovante,  quando  houver,  de devolugao  de  saldo  remanescente em  ate  20(vinte)
dias ap6s o termino da vigencia deste Termo de Colabora9ao;

Paragrafo  Onico  -  No  caso  de  prestaeao  de  contas  parcial,  os  relat6rios  exigidos  e  os
documentos  referidos  Clausula  oitava  deverao  ser apresentados,  exceto  o  relacionado  no
item I que sera apresentado de forma semestral e no item Vl que sera apresentado somente
na prestagao de contas final.

CLAuSuLA  NONA  -0  presente  Termo  de  Colaboraeao  vigorara  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  Administragao Pdblica em,  no
minimo, trinta dias antes do termino inicialmente previsto.

Paragrafo  Onico  - A  prorrogagao de  oficio  da vigencia  deste Termo de  Colabora9ao  sera
feita  pela  Administra9ao  Pdblica  quando  ela  der  causa  a  atraso  na  libera¢ao  de  recursos
financeiros, limitada ao exato periodo do atraso verificado.
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5!fia de  imediata   instauraeao  de  tomada  de  contas  especial   do

parceiros e firmados antes do termino de sua vigencia.
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mlEsnTcoFAHaAodeTraba,hodaparceriapoderaserrevistoparaa,teraeaodeba,aw
valoies ou de metas, mediante termo aditivo ao plano de trabalho original.

CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA  - A Administraeao  Ptlblica  acompanhara  a  execueao  do
objeto da parceria atraves de Comissao de Monitoramento e Avaliagao, podendo valer-se do
apoio   tecnico   de   terceiros,   delegar   competencia   ou   firmar   parcerias   com   6rgaos   ou
entidades ptiblicas e de seu gestor, que tern por obrigae6es:
I -Acompanhar e fiscalizar a execucao da parceria;
11 -lnformar ao seu superior hiefarquico a existencia de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularidades na gestao
dos  recursos,  bern  como  as  providencias  adotadas ou  que  serao  adotadas  para  sanar os
problemas detectados;
Ill -Emitir parecer conclusivo de analise da prestaeao de contas mensal e final,  com base no
relat6rio  tecnico  de  monitoramento  e  avaliaeao  de  que  trata  o  art.  59  da  Lei  Federal  n°
13.019/2014;
lv  -   Disponibilizar  materials  e  equipamentos  tecnol6gicos  necessarios  as  atividades  de
monitoramento e avaliagao.

§  1°  -.  A  Administragao  Ptlblica  emitira  relat6rio  t6cnico  de  monitoramento  e  avaliagao  da
parceria  e  o  submetefa   a  Comissao  de  Monitoramento  e  Avaliaeao  designada,   que  a
homologafa,   independentemente   da   obrigatoriedade  de   apresenta?ao   da   prestagao   de
contas pela OSC.

§ 2° -0 relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliacao da parceria,  sem prejuizo de outros
elementos, contefa:
I - descrigao sumaria das atividades e metas estabelecidas;
11  -analise das atividades  realizadas,  do cumprimento das metas e do  impacto do  beneficio
social  obtido  em  razao  da  execugao  do  objeto  ate  o  periodo,  com  base  nos  indicadores
estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;
Ill -valores efetivamente transferidos pela Administraeao PLlblica;
IV  -  analise  dos  documentos  comprobat6rios  das  despesas  apresentados  pela  OSC  na
prestagao  de  contas,   quando   nao  for  comprovado  o   alcance  das   metas  e   resultados
estabelecidos neste Termo de Colaboragao.
Vl  -  analise  de eventuais  auditorias  realizadas  pelos  controles  interno e extemo,  no  ambito
da fiscalizacao preventiva,  bern como de suas conclus6es e das medidas que tomaram em
decorfencia dessas auditorias

§   3°  -   No   exercicio   de   suas   atribuie6es   o   gestor  e   os   integrantes   da   Comissao   de
Monitoramento e Avaliagao poderao realizar visita in loco, da qual sera emitido relat6rio.

§ 4° - Sem prejuizo da fiscalizagao pela Administraeao Publica e pelos 6rgaos de controle, a
execucao  da  parceria  sera  acompanhada  e  fiscalizada  pelo  conselho  de  politica  pdblica
correspondente.

§  5°  -  Comprovada  a  paralisaeao  ou  ocorfencia  de fato  relevante,  que  possa  colocar  em
risco  a  execueao  do  Plano  de  Trabalho,  a  Administraeao  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  inteneao  no  prazo  minimo de 60  (sessenta)  dias de
antecedencia,  sendo-lhes  imputadas  as  responsabilidades  das  obrigag6es  e  creditados os
beneficios no periodo em que este tenha vigido.
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ENEslcEAklAm,n,straeao  poderaEa,aw rescindir   unilateralmente   este   Termo   de
Colaboragao quando da constatagao das seguintes situae6es:
I - Utiliza9ao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
11   -   Retardamento   injustificado   na   realizaeao   da   execueao   do   objeto   deste   Termo   de
Colaboraeao;
Ill -Descumprimento de clausula constante deste Termo de Colaboragao.

CLAUSULA DEcllvIA QUARTA - 0 presente Termo de Colaboraeao devefa ser executado
fielmente pelos parceiros,  de acordo com as clausulas pactuadas e a  legislaeao  pertinente,
respondendo cada urn pelas consequencias de sua inexecueao total ou parcial.

Pafagrafo  Unico  -  Pela  execugao  da  parceria em  desacordo com  o  Plano  de Trabalho,  a
Administraeao podera,  garantida a ptevia defesa,  aplicar a OSC da sociedade civil a sangao
de    advertencia,    suspensao   tempofaria   da    participagao   em    chamamento    ptiblico   e
impedimento de celebrar parceria ou contrato com 6rgaos e OSCs da esfera de governo da
Administracao   Ptlbljca   sancionadora   ou   declaracao   de   inidoneidade   para   participar  de
chamamento  pdblico  ou  celebrar  parceria  ou  contrato  com  6rgaos  e  OSCs  de  todas  as
esferas de governo,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que
seja  promovida  a  reabilitaeao  perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que
sera  concedida  sempre  que  a  OSC  ressarcir  a  Administracao   Ptlblica   pelos  prejuizos
resultantes e  depois de decorrido  o  prazo da  saneao  aplicada  com  base  no  inciso  11,  a seu
criterio

CLAUSULA  DECIMA  QUINTA  - 0 foro da  Comarca  de Teut6nia  6 o eleito  pelos  parceiros
para dirimir quaisquer dtlvidas oriundas do presente Termo de Colaboragao.

Pafagrafo    Unico    -   Antes    de    promover    a    a¢ao   judicial    competente,    as    partes,
obrigatoriamente,  fafao tratativas  para  pfevia tentativa  de  solugao  administrativa.  Referidas
tratativas  serao  realizadas  em  reuniao,  com  a  participagao  da Assessoria  do  Municipio,  da
qual sera lavrada ata, ou por meio de documentos expressos, sobre os quais se manifestafa
a Assessoria do Municipio.

CLAUSULA   DECIMA   SEXTA   -   Faz   parte   integrante   e   indissociavel   deste   Termo   de
Colaboragao o plano de trabalho.

E,  por estarem  de  acordo,  firmam  os  parceiros a  presente  Termo  de Colabora9ao,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma,  para todos os efeitos legais.

Wesffalia, 20 de abril de 2022.

ke - ±c c /
Joacir Antonio Docena
Prefeito Municipal

Testemunhas:

3[   ddaQELORsg  9

(51)  3762-4553 -www.westfalia.rs.gov.br
Rua Leopoldo Fiegenbaum, nQ 488 I  Bairro do Parque -Westfalia/RS -95893-000


