
MUNIcl'PIO  DE

WESTFALIA
TERMO DE FOMENTO 02/2022

0 MUNIcipIO DE WESTFALIA,  pessoa juridica de direito ptlblico,  inscrito no CNPJ sob o n°
04.215.147/0001-50,  representado  pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.   Joacir Antonio  Docena,
portador do RG 7053472622 e CPF 651.127.840-91,  residente e domiciliado na Rua Alfredo
Dahmer,1210  em Westfalia/RS,  no' exercicio  de  suas  atribuig6es  legais  e  regulamentares,
doravante    denominado     ADMINISTRACAO     e     a     Organizaeao     da     Sociedade     Civil

#:ssffTaf,a/LRS:i:sTeA¥ZoG5euv?dpaEinesi::a¢:p:esReunatadAa'fr::,°aDsauham;:'e:,°de#t:',BEaJ:3ncsnotif:
Brockmann,  brasileira,  solteira,  portadora  do  RG  n°  1107109595  SSP-RS,  inscrita  no  CPF
sob  o  n°  031.650.660-51,  residente  e  domiciliada  na  Linha  Schmidt  Fundos,  s/n°,  nesse
Municipio,  doravante  denominada  OSC,  com  fundamento  na  Lei  Federal  n°  13.019/2014,
bern como nos principios que regem  a Administragao  Pdblica e demais normas pertinentes,
celebram  este  Termo  de  Fomento,   na  forma  e  condie6es  estabelecidas  nas  seguintes
clausulas:

1.  DO OBJET0
1.1.  0 presente Termo de Fomento tern por objeto a repasse de recursos financeiros,  esfabelecendo
as  condig6es  para  a  realizagao  do  projeto  Oangando  as fradf.goes,  conforme  Plano  de Trabalho  em
anexo.

2.  DA TRANSFERENCIA  FINANCEIRA

2.1. A Administraeao Publica  repassafa a OSC o valor de R$ 43.400,00 (quarenta e tres mil
e   quatrocentos   reais),   conforme   cronograma   de   desembolso,   constante   no   Plano   de
Trabalho.
2.2.  Fica  estimado  o  repasse  de  R$ 43.400,00(quarenta  e ties  mil  e  quatrocentos  reais),  a
serem pagos em 10 parcelas, conforme segue:
1a -11.400,00(onze mil e quatrocentos reais);
2a -7.600,00(sete mil e seiscentos reais);
3a -  1.600,00 (mil e seiscentos reais);
4a -3.6o0,00 (ties mil e seiscentos reais);
5a -7.600,00 ( sete mil e sejscentos reais);
6a - 1.600,00 (mil e seiscentos reais);
7a -1.600,00 (mil e seiscentos reais);
8a -4.600,00(quatro mil e seiscentos reais);
9a -2.200,00 (dojs mil e seiscentos reais);
1 0a -1.600,00 (mil e seiscentos reais)

2.3 As despesas correrao a conta da seguinte dota9ao or9amentaria:

04 Secretaria Municipal de Educaeao, Cultura, Turismo e Desporto
04-Cultura, Turismo e Desporto
13.392.0054.2078 -Manuten9ao e Fomento da Cultura Turismo e Desporto
3.3.3.50.43 -Subveng6es Sociais

2.4.  Em  caso de celebraeao de aditivos,  devefao ser indicados nos mesmos,  os cteditos e
empenhos para cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida.
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Na ocorfencia de cancelamento de Restos a  Pagar,  o quantitativo podera ser reduzido
a  etapa  que  apresente  funcionalidade,  mediante  aprovaeao  pfevia  da  Administraeao

Ptlblica.

3. DA CONTRAPARTIDA DA OSC

3.1.   A  OSC   contribuira   para   a   execugao   do   objeto   desta   parceria   com   contrapartida
consistente em:

a)   Participaeao   das   categorias  do  grupo  de  daneas  em   eventos   promovidos   pela
Administra9ao  Municipal  em  datas  a  serem  confirmadas  durante  a  vigencia  desta
Parceria;

b)   Representar  o  Municipio  sempre  que  por  ele  solicitado,   em  eventos  municipais,
estaduais, federais ou internacionais;

c)   Apresentae6es nos eventos de Kerb das localidades do Municipio;

4. DAS 0BRIGACOES DAS PARTES

4.1.  Compete a Administragao  Pdblica:
I -Transferir os recursos a OSC de acordo com o Cronograma de Desembolso,  em anexo,
que faz parte integrante deste Termo de Fomento e no valor nele fixado;
11  -  Fiscalizar  a  execuOao  do  Termo  de  Fomento,  o  que  nao  fara  cessar  ou  diminuir  a
responsabilidade  da  OSC  pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigae6es  estipuladas,  nem  por
quais danos,  inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
Ill  -  Comunicar  formalmente  a  OSC  qualquer  irregularidade  encontrada  na  execugao  das
ae6es, fixando-lhe, quando nao pactuado nesse Termo de Fomento prazo para corrigi-la;
lv -  Receber,  apurar  e  solucionar  eventuais  queixas  e  reclamag6es,  cientificando  a  OSC
para as devidas regularizae6es;
V  -  Constatadas  quaisquer  irregularidades  no  cumprimento  do  objeto  desta  Parceria,   a
Administragao   Publica   podera   ordenar   a   suspensao   dos   servigos,   sem   prejuizo   das
penalidades a que se sujeita a OSC, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizaeao no
caso   daquela§   nao   serem   regularizadas   dentro   do   prazo   estabelecido   no   termo   da
notifica¢ao;
VI -Aplicar as penalidades regulamentadas neste Termo de Fomento;
VIl   -   Fiscalizar   periodicamente   os   contratos   de   trabalho   que   assegurem   os   direitos
trabalhistas, sociais e previdenciarios dos trabalhadores e prestadores de servigos da OSC;
Vlll -Apreciar a prestacao de contas final apresentada,  no prazo de ate trinta dias,  contado
da   data   de   seu   recebimento   ou   do   cumprimento   de   diligencia   par   ela   determinada,
prorrogavel justificadamente por igual periodo; e
IX - Publicar,  as suas expensas,  o extrato deste Termo de Fomento na imprensa oficial do
Municipio.

4.2. Compete a OSC:
I   -   Utilizar  os  valores   recebidos  de   acordo   com   o   Plano  de  Trabalho   aprovado   pela
Administragao   Publica,   observadas  as  disposie6es  deste  Termo  de   Fomento   relativa  a
aplicacao dos recursos;
11  -Responder exclusivamente  pelo  pagamento  dos  encargos trabalhistas,  previdenciarios,
fiscais  e  comerciais  relativo§  ao  funcionamento  da  instituieao  e  ao  adimplemento  deste
Termo  de  Fomento,   nao  se  caracterizando  responsabilidade  solidaria  ou  subsidiaria  da
Administraeao  Ptlblica  pelos  respectivos pagamentos,  nem  qualquer oneracao do objeto da
parceria ou restrieao a sua execueao;
111  -Prestar contas dos  recursos  recebidos  nos termos  da  Lei  Federal  n°  13.019/2014,  nos
prazos estabelecidos neste instrumento;
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V  -  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 ag6es objeto desta parceria com qualidade,  atendendo o pdblico de modo
gratuito,  universal e igualitario;
Vl  - Manter em  perfeitas condig6es de uso os equipamentos e os instrumentos necessarios
para a  realizagao dos servieos e ae6es pactuadas,  atrav6s da  implantaeao de manutengao
preventiva e corretiva predial e de todos os instrumentais e equipamentos;
Vll - Responder,  com exclusividade,  pela capacidade e orienta96es t6cnicas de toda a mao
de obra necessaria a fiel e perfeita execucao desse Termo de Fomento;
Vlll    -    Manter    contrato    de    trabalho    que    assegure    direitos    trabalhistas,    sociais    e
previdenciarios aos seus trabalhadores e prestadores de servieos;
lx   -   Responsabilizar-se,   com   os   recursos   provenientes   do   Termo   de   Fomento,   pela
indenizaeao de dano causado ao publico, decorrentes de aeao ou omissao voluntaria, ou de
negligencia,  impericia ou imprudencia, praticados por seus empregados;
X  -  Responsabilizar-se  por  cobranga  indevida  feita  ao  publico,  por  profissional  empregado
ou preposto, em razao da execueao desse Termo de Fomento;
Xl   -   Responsabilizar   pelo   espago   fisico,   equipamentos   e   mobiliarios   necessarios   ao
desenvolvimento das ag6es 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;
Xlll  -Garantir  o  livre  acesso  dos  agentes  publicos,  em  especial  aos  desjgnados  para  a
comissao  de  monitoramento  e  avaliaeao,  ao  gestor  da  parceria,  do  controle  interno  e  do
Tribunal   de   Contas   relativamente   aos   processos,   aos   documentos   e   as   informac6es
referentes a este Termo de Fomento, 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
Ptlbljca,  assim  coma  as  receitas  decorrentes,  que  serao  obrigatoriamente  computadas  a
ctedito deste Termo de Fomento e aplicadas,  exclusivamente,  no  objeto de sua finalidade,
devendo constar de demonstrativo especifico que integrafa as prestag6es de contas; e
XV -Restituir a Administragao Pdblica os recursos recebidos quando a presta¢ao de contas
for avaliada como irregular,  depojs de exaurida a fase recursal,  se mantida a decisao,  caso
em   que  a  OSC   podefa  solicitar  autorizagao   para  que  o  ressarcimento  ao  efario  seja
promovido    por    meio    de    ag6es    compensat6rias    de    interesse    ptiblico,    mediante    a
apresentagao  de  novo  plano  de  trabalho,  conforme  o  objeto  descrito  no  neste  Termo  de
Fomento  e  a  area  de  atuagao  da  organizaeao,  cuja  mensuragao  econ6mica  sera  feita  a
partir do plano de trabalho original, desde que nao tenha havido dolo ou fraude e nao seja o
caso de restitui9ao integral dos recursos;
Xvl-  a   responsabilidade   exclusiva   pelo   gerenciamento   administrativo   e   financeiro   dos
recursos recebidos,  inclusive no que diz re§peito as de§pesas de custeio, de investimento e
de pessoal.
4.2.1.    Caso   a   OSC   adquira   equipamentos   e   materials   permanentes   com   recursos
provenientes da celebragao da parceria,  estes permanecerao na sua titularidade ao termino
do   prazo   deste  Termo  de   Fomento,   obrigando-se   a   OSC   agrava-lo  com   clausula   de
inalienabilidade,    devendo    realizar    a    transferencia    da    propriedade    dos    mesmos    a
Administracao Publica,  na hip6tese de sua extin9ao.

5. DA APLicAeAO DOs REcuRsOs

5.1.  0  Plano  de  Trabalho  devera  ser  executado  com  estrita  observancia  das  clausulas
pactuadas neste Termo de Fomento, sendo vedado:
I  -  pagar,   a  qualquer  titulo,  servidor  ou  empregado  pLiblico  com  recursos  vinculados  a
parceria;
H - modificar a objeto,  exceto no caso de ampliaeao de metas, desde que seja previamente
I^,-\,^A---I__..__I_   _I_   _,_
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11   -   utilizar,   ainda   que   em   carater   emergencial,   recursos   para   finalidade   diversa   da

estabelecida no plano de trabalho;
lv -pagar despe§a 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 Administracao Pdblica na
liberagao 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  orientaeao  social,   das  quais  nao
constem names, simbolos 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.
5.2.  Os recursos recebidos em  decorrencia da  parceria deverao  ser depositados em  conta
corrente especifica na instituigao financeira ptlblica determinada pela Administraeao Ptlblica.
5.3.  Os  rendimentos  de  ativos  financeiros  sefao  aplicados  no  objeto  da  parceria,  estando
sujeitos   as   mesma§   condig6es   de   prestagao   de   contas   exigidas   para   os   recursos
transferidos.
5.4.   Par  ocasiao  da   conclusao,   denuncia,   rescisao  ou  extingao  da  parceria,   os  saldos
financeiros  remanescentes,  inclusive  os  provenientes  das  receitas  obtidas  das  aplicae6es
financeiras realizadas,  serao devolvidos a Administragao Publica  no prazo improrrogavel de
30   (trinta)   dias,   sob   pena   de   imediata   instauragao   de  tomada   de   contas   especial   do
responsavel,  providenciada pela autoridade competente da Administragao Publica.
5.5.  Toda  a  movimentagao  de  recursos  no  ambito  da  parceria  sera  realizada  mediante
transfetencia  eletr6nica  sujeita  a  identificagao  do  beneficiario  final  e  a  obrigatoriedade  de
dep6sito em sua conta bancaria.
5.6.   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  medjante  transferencia  eletrdnica,   caso  em  que  se
admitifa a realizaeao de pagamentos em esp6cie.

6. DA PRESTAC^O DE CONTAS

6.1.  A  prestacao  de  contas  parcjal  e  final  devefa  ser  protocolada  e  ap6s  encaminhada  ao
setor   de   Presta?ao   de   Contas,   que   encaminhafa   ao   gestor   da   parceria,   mediante
comprovacao  da  correta  aplica¢ao  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 60(sessenta) dias ap6s o t6rmino da vigencia da
parceria;
6.2.  A  prestaeao  de  contas final  dos  recursos  recebidos,  devera  ser apresentada  com  os
seguintes relat6rios:
I  -  Relat6rio  de  Execugao  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 alcancado§,  a partir do cronograma acordado.  anexando-se documentos
de comprovaeao da realizaeao das ae6es;
11   -   Relat6rio   de   Execu?ao   Financeira,   assinado   pelo   seu   representante   legal,   com   a
descrigao das despesas e receitas efetjvamente realizadas;
Ill    -    Original    ou    c6pias    reprogfaficas   dos    comprovantes    da    despesa    devidamente
autenticadas  em   cart6rio  ou   par  servidor  da  administragao,   devendo  ser  devolvidos  os
originais ap6s autenticacao das c6pias, ou com declaraeao de guarda dos originais assinada
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V - Eirr-ato bancario de conta especifica e/ou de aplicagao financeira,  no qual devera estar
evidenciado o ingresso e a saida dos recursos,  devidamente acompanhado da Conciliagao
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 devolueao de saldo  remanescente em  ate 30 (trinta)
dias ap6s a t6rmino da vigencia deste Termo de Fomento;
VII  -  Relat6rio  circunstanciado  das  atividades  desenvolvidas  pela  OSC  no  exercicio  e  das
metas alcangadas.
6.3.  No  caso  de prestaeao de contas  parcial,  o  Relat6rio de  Execueao  Financeira  exigido e
os  documentos  referidos  no  item  6.1  deverao  ser  apresentados,  exceto  o  relacionado  no
item Vl.
6.4.   No  caso  de  prestagao  de  contas  parcial,  o  Relat6rio  de  Execugao  do  Objeto  sera
exigido somente na prestagao de contas final da Parceria.

7. DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1.  0  presente Termo  de  Fomento  vigorafa  a  partir da  data  de sua  assinatura  ate  31  de
dezembro  de   2022,   podendo  ser  prorrogado   mediante  solicitaeao   da   Organizaeao   da
Sociedade  Civil,  devidamente formalizada  e justificada,  a  ser apresentada  a Administra9ao
Pdblica em, no minimo, trinta dias antes do termino inicialmente previsto.
7.2.   A   prorrogagao   de   oficio   da   vigencia   deste   Termo   de   Fomento   sera   feita   pela
Administragao  Pdblica  quando ela  der causa  a  atraso  na  liberagao de  recursos financeiros,
limitada ao exato periodo do atraso verificado.

8. DAS ALTERAC6ES

8.1.  Este Termo de Fomento podera ser alterado,  exceto quanto ao seu objeto,  mediante a
celebragao  de Termos Aditivos,  desde que acordados entre os  parceiros e firmados antes
do termino de sua vigencja.
8.2.  0  Plano  de Trabalho  da  parceria  podefa  ser  revisto  para  alteraeao  de  valores  ou  de
metas,  mediante termo aditivo ao plano de trabalho original.

9.  DO ACOMPANHAMENTO, CO'NTROLE E FISCALIZACAO

9.1. A Administraeao  Pdblica promovefa o monitoramento e a avaliagao do cumprimento do
objeto da parceria,  podendo valer-se do apoio t6cnico de terceiros,  delegar competencia ou
firmar parcerias com 6rgaos ou entidades pdblicas.
9.2. A Administra9ao Publica acompanhafa a execucao do objeto deste Termo de Fomento
atrav6s de seu gestor, que tern por obrigae6es:
I -Acompanhar e fiscalizar a execugao da parceria;
11  - lnformar ao seu superior hjerarquico a exi§tencia de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atjvidades ou metas da parceria e de jndicios 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 prestagao de contas mensal e final, com base no
relat6rio  t6cnico  de  monitoramento  e  avaliagao  de  que  trata  o  art.  59  da  Lei  Federal  n°
13.019/2014;
lv  -  Disponjbilizar  materiais  e  equipamentos  tecnol6gicos  necessarios  as  atividades  de
monjtoramento e avaliaeao.
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.3. A execugao tamb6m  sera acompanhada por Comissao de Monitoramento e Avaliaeao,

especialmente designada.
9.4.  A  Administraeao  Publica  emitira  relat6rio  tecnico  de  monitoramento  e  avaliaeao  da
parceria  e  o  subme(era  a  Comissao  de  Monitoramento  e  Avaliaeao  designada,   que  a
homologara,   independentemente  da  obrigatoriedade  de   apresentaeao  da   prestaeao  de
contas pela OSC.
9.5.  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  indicadore§
estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;
Ill -valores efetivamente transferidos pela Administraeao Pdblica;
lv  -  analise  dos  documentos  comprobat6rios  das  despesas  apresentados  pela  OSC  na
prestaeao  de   contas,   quando  nao  for  comprovado   o   alcance  das   metas  e   resultados
estabelecidos neste Termo de Fomento.
Vl  -  analise  de eventuais  auditorias  realizadas  pelos controles intemo e externo,  no  ambito
da fiscalizaeao preventiva,  bern como de suas conclu§6es e das medidas que tomaram em
decorfencia dessas auditorias
9.6.   No   exercicio   de   suas   atribuie6es   o   gestor   e   os   integrantes   da   Comissao   de
Monitoramento e Avaliaeao poderao realizar visita in loco, da qual sera emitido relat6rio.
9.7.  Sem  prejuizo da fiscaliza¢ao  pela Administraeao  Publica  e  pelos  6rgaos de controle,  a
execugao  da  parceria  sera  acompanhada  e  fiscalizada  pelo  conselho  de  politica  ptiblica
correspondente.
9.8. Comprovada a paralisaeao ou ocorrencia de fato relevante, que possa colocar em risco
a execugao do Plano de Trabalho,  a Administra9ao Publica tern a prerrogativa de assumir ou
transferir    a    responsabmdade    pela    execueao    do    objeto,    de    forma    a    evitar    sua
descontinuidade.

10. DA RESCISAO

10.1.  E facultado  aos  parceiros re§cindir este Termo de Fomento,  devendo comunicar essa
intengao no prazo minimo de 60 (sessenta) dias de antecedencia, sendo-Ihes imputadas as
responsabilidades das obrigae6es e creditados os beneficios no periodo em que este tenha
vigido.
10.2.  A Administragao podefa  rescindir unilateralmente este Termo de  Fomento quando da
constata9ao das seguintes situac6es:
I - Utilizaeao dos recursos em desacordo com a Plano de Trabalho aprovado;
11   -   Retardamento   injustificado   na   realizaeao   da   execugao   do   objeto  deste  Termo   de
Fomento;
Ill -Descumprimento de clausula constante deste Termo de Fomento.

11. DA REspONSABiLizACAO E DAs sANe6Es

11.1.  0  presente  Termo  de  Fomento  devefa  ser executado  fielmente  pelos  parceiros,  de
acordo com  as clausulas pactuadas e a  legislagao pertinente,  respondendo cada  urn pelas
consequencias de sua inexecueao total ou parcial.

12. DO FORO E DA SOLuCAO ADMINISTRATIVA DE CONFLITOS
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12.1.  0  foro  da  Comarca  de  Teut6nia  e  o  eleito  pelos  parceiros  para  dirimir  quaisquer
dtlvidas oriundas do presente Termo de Fomento.
12.2.  Antes  de  promover  a  agao  judicial  competente,  as  partes,  obrigatoriamente,  farao
tratativas   para   pfevia   tentativa   de   solucao   administrativa.    Referidas   tratativa§   serao
realizadas em  reuniao,  com a participa9ao da Assessoria do Municipio,  da qual sera lavrada
ata, ou por meio de documentos expressos, sobre os quais se manifestafa a Assessoria do
Municipio.

13.  DISPOSIC6ES GERAIS

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

Westfalia, 08 de mango de 2022.

Prefeito

Testemunhas:
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Presidente


