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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS METAS

1.1 O presente Termo de Fomento tem por objeto a execução pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE

CIVIL, durante toda a vigência da parceria, das ações previstas no Plano de Trabalho, que foi

devidamente analisado e aprovado, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, inclusive no

número de atendimentos.

§ 10 O Plano de Trabalho rêferido na caput é parte integrante e indissociável do presente Termo de

Fomento.

2.L.2 A primeira parcela prevista na subcláusula anterior, será paga em até 10 (dez) dias úteis a
contar da publicação do extrato e as demais parcelas no dia 15 (quinze) de cada um dos meses

subsequentes.

2.1'3 os valores repassados para execução do projeto são oriundos da

Unidade Gestora 9710A, Fonte de Recurso 0003.500042,

3.3.50.43.00.00.00.00. .;, -.

:i: 
. ] SEGUN§À'- DO§ REPAS§ES

2.1 Para a execução das aSes previstas na cláusufa PRIMEIú, à'Município, através da Secretaria

Municipal', de, Âssistência §ociât, Pessôa com Deficiênciã' e Direitos Humanos repassará, à

oRGANIZAÇÃ0 DA SoCIEDADE CIut, o monta*k de R$ 150.1s6,87 (cento e cinqüenta mit, cento e

cinqüenta e seis reaii à .oitenta:le, sete centavos), em 10 (dez) parcelas mensais, conforme

cronograma de desembolso contido no plano de Trabalho, na seguinte forma:

2.1.1

1a PARCELA - Rg 15.015,69

2a PARCELA - R$ 15.015,69

4a PARCETÁ - R$ 15.015,69

5a PARCETÂ-R$ 15.015;69 , 'r,i 
.,,,

6a PARCELA - Rg'Í5,01.5,69

7a PARCELA:,R$ 15.015;69 :, .r,,

Ba PARCEú - n$ i'S,Cr5,çg , '.
9a PARCELA - R$ 15.015,69

10a PARCELA - R$ 15.015,66

fonte de recurso

Classificação de
,"r'
H,
\"i

municipal

Despesa

,iltr ',U:/
{ \IL'Y

\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

TERcETRA - oa vrcÊNcrA

3.1 O presente termo vigorará por 10 (dez) meses, a contar da data de publicação de seu extrato no

Diário Oficial do Município de Campínas.

3'f i A vigência prevista no caput poderá ser prorrogada de ofício, no caso de atraso na liberação de

recursos por parte do trlUNICÍpIO, por período equivalente ao atraso ou mediante solicitação da

organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada à ser apresentada ao Município

em, no mínimo 60 (sessenta) dÍas antes do termo inicialmente previsto, desde que não exceda a 06

(seis) meses.

3.1.2 o presente termó poderá ser rescindido pelos partícipes, a qualquer tempo, com as respectivas

sanções e delimitafõe#@ iJê: ae§p!àsabilidades, dàsde que comunicado por escrito, com no

mínimo 60 (sessenta) dias de antecedêncía.

...= 'guABTÂ-itsÀ§ 0ERI€ÂçÃO DA§ PARTES

4'1.r Realizaf por intermedio da secretária Municipal de Rssisêireii,e social, pessoa com Deficiência e

Direitos Humanos - Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle - CSAC, o monitoramento e a

avaliação do cutnprimento do objeto da parceria e do(s) atendimento(s) correspondentes às metas

estabelecidas da permanêncÍa da equÍpe e estratégias metodologicas aprovadas no plano de Trabalho,

durante o pêríodo ae vi§ênciá"dest€ iêrmo, pela oRGANIznçÃc DA sOC{EDÀor ctvlt, e será

realizado através de:

4.1'1.1 Análisà de dados, coietaoos através de instrumentos especÍficos, da execução das ações

:t:.::,"'n"§no 
prgeto; --. -.. , .,,, ,, ,,.,:. , , , ,,, 

,4.1.t.2 Visitas técnícas in loco, previamente agendadas, ou não;

4'1 AnalÍ§ar,,4rávés.da CoordenadorÍa $etoriál .de Gestão de Conúênios (C§Gc) da SMASDH, a

prestação de mntas da organização da sociúade civil nos moldes previstos na Lei Federal no

13.019114 e demaÍs alteraiões, nás Instruçõês,,TcÉSp no 021áoro,'coú as alterações da Resotução

TCESP no O3I2OI7 e comunicado SDG ttto tO/ZOtA, Resoluções SMCAIS no Ot1zlt6, ou outra que vier

a substituí-la, aceitando-as, questionando-as oú rejeitando-as no prazo de 90 (noventa) dias a partir

do término do período estipulado para a entrega;

4.1.3 Realizar, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de Trabalho

utilizando os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos

objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas,
podendo valer-se do apoio técnico de terceiros e delegar competência.

4.1.4 Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação das ações objeto do presente Têrmo de

Fomento, submetendo-o à comissão de monitoramento e avaliação designada, nos termos do art. 59
I

,l ü
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria

termo de fomento.

4.2 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se a:

4.2.1 Com relação à execução técnica do objeto e suas peculiaridades:

/.u

oriunda do

d,
(,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS ffi
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

n.o 16/2018.

4.2.2 Com relação à aplicação dos recursos financeiros nas ações a serem executadas:

a) as contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas

recursos transferidos pela administração pública, deverão observar os princípios da

isonomia, economicidade, probidade, da eficiência, publicidade, transparência na
i t-,-"

com o uso de

impessoalidade,

aplicação dos j(ú ú,1'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

órgão de controle do Município;

k) apresentar as prestações de contas anuais, até 31 de janeiro do exercício subseq

L'*'

recursos e da busca permanente de qualidade.

b) aplicar integralmente os valores recebidos nesta parceria, assim como os eventuais rendimentos,

no atendimento do objeto constante da cláusula PRIMEIRA em estrita consonância com o Plano de

Trabalho, previsão de receitas e despesas (plano de aplicação dos recursos) e cronograma de

desembolso aprovados;

c) efetuar todos os pagamentos com os recursos transferidos, após a publicação do extrato do Termo

de Fomento e dentro da vigência do mesmo, ,indicando no gorpo dos documentos originais das

despesas - inclusive.a lota fi. eletr,ônica - o número dO presente Termo, fonte de recurso e o órgão

público celebrante á qúe se referem, mantendo-os na posse para wentuais fiscalizações e/ou

conferências;

d) manter conta cÊ,rrerrte luntà'aó Banco,uo Bra§il ou Cáixa.t Íca Fàderal, especÍfica para a

movimentação.dosrecurw§:oriundos dêste Íermode Fomento, informando à SMASDH o número;

e) realízar toda màvimentação de recursos no arúito da parceria, mediante transferência eletrônica,

le de depósito em conta bancária de

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, sendo proibido o saque de ràcursos da conta

corrente'específicà''do ajuste para paga*ento de despesas de.quaisquer naturezas em espécie,

ressalvedas as exceções prev.istas no § 2o do artigo 53 da Lei Federil,no 13.019/2014, com alterações

incluídas pela Lei Federal no 8.2A4/2Ai.5;

f) aplicar os saldos e provisões referentes aos recursos repassados a título desta parcería, sugerindo-

se Êadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de carto prazo ou operações de mercado

aberto lastreados em títulos da dívida púbtica, sendo que a conta de aplica$o financeira dos recursos

deverá ser vinculadâ à contá do.ajuste, não podendo seirfêalizada em contas êstranhaã ao mesmo;

g) não'repassar::ftern rediçtribuir à outr,qg OrgahEade§ da Soeiedade,CiviÍ; ainda que côngênere, bem

como a qualquer outra pessoa juríCica, os recursos oriundos da presente parceria;

h) prestar ffintás dai recursos recebidos, bjmestratmentq àté o dia 15 {quinle) dô mês subseqüente

ao desembotso das despesas, por meio do iançamênto em oràem crcnôlógica,e,da digitalização dos

documentÚs comprobátôrios da§íeipesas por meio do Sistàma Informatizado. de pr€stação de Contas

- PDC, obedecendo às diiposi,ç&s da Resolução SMCAIS no Of/ZOiO e normativas do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo vigentes à época da prestação, sob pena de suspensão dos repasses;

i) apresentar, em conjunto com as prestações de contas prerl-jstas na alínea "h", todos os documentos

previstos no Art. 22 da Resolução CMDCA no 2912079 e outros que vierem a ser eventualmente

disciplinados;

j) entregar, físicamente, na Coordenadoria Setorial de Gestão Convênios - CSGC, bimestralmente, na

mesma data das prestações de contas mensais, a folha de pagamento analÍtica do período, bem como

aqueles documentos eventualmente exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São paulo ou do

ao do I

*Í
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

no 72.527 de 18 de novembro de 2011, bem

-l'*'

como do comunicado SDG no 1612018 do Egré
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

QUINTA - DA HIPóTESE DE RETOMADA

5.1 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da socíedade civil, o MUNICÍPIO,

poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato

próprio e independentemente de autolzação judicial, a fim de realizar ou manter a execução das

metas ou atividades pactuadás:

I - assumir a respohSabilidade pela execução do restante do objeto previstoino plano de trabalho, no

caso de paralisação, &@o a eúita süa descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de

contas o que foi 
"xecruUó 

peá oü"r'it so da *eOààa cúit até o momento em que o MUNICÍPIO

assumirasrespon§anitiOadesl :'l ,.:"I .,., 
:

II - retomar os bens.pÚblico§ eventuaÍmênte em poder da organização da sociedade civil parceíra,

qualqueÍque ten'ha sido a niodalidade ou tÍfuFque mncedeüdireitÉde uso de tais bens;

Parágrafo únia, as situaçõê§: prerúistâs na cláúsula 5.tr',:,:devern ser coúr,rnicadas pelo gestor da

parceria à Secretária Municipalfl.,q-,Assistêrrcia So-iai, pêssoa com.Deficiência e Direitos Humanos;

j ,= 
r 

, : SÊXTÀ-DA§SANçõÊS .:.: ,,.

6.1 Pela execução da parceria em desacordo com o PtanodeTrabalho e com as normas da Lei Federal

n'o 1.3.019/2014 e da legislaçãe específica,,o'MUtuieÍpi0'godeá gârántida a pr:éúia defesa, apticar à

organização da sociedade civil as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspeÀsão tempolàlia'da participqção em-chamamento público e impedimento de celebrar

parceria ou contrato com órgãos e entidades do MUNICÍPIO, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou

contrato mm órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto peráurarem os motivos

determinantes da-punição àu até que seja pr,omovida,a reabÍlitaçã-peraÀte a'própria autoridade que

aplicou a penalidade, que sàrá conceJiãá sempre gue a organização'da sociedade civil ressarcir a

administração pública pelos prejuízos.resultánies e àpós decorrido o prazo da sanção aplicada com

base no inciso II.

§ 10 As sanções estabelecidas nos incisos I, II e III são de competência exclusiva da Secretária

Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, facultada a defesa do

interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abetura de vista, podendo a reabilitação

ser requerida após dois anos de aplicação da penalídade.

§ 2o Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação

aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
lr*

de con

t
U

tas, a

I
iL ,f
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

§ 30 A prescrição

infração.

E por estare- ceftas e ajüstadas, :firmam o

cu*finus,". " 0& h|ilV l$1$

ELTANE

Secretária Municipal de

interrompida com a edição de ato administratívo voltado à apuração dasera

SETIMA. DA AUSENCIA DE BENS REMANESCENTES

7.7 Para fins de cumprimento do disposto nos 4ft.36 e Art, 42, X ambos da Lei Federal n,o

t3.01912014, declara-se gue não. haverá,.bens e direitos rem€nescentes na data da conclusão ou

extinção do presente -[êrmo de'Fôúênto, visto que não foram,àutorizadas, pela Resolução CMDCA no

2912079, a aquisiçãodemateriais denáturezípêrmanente, nem tampouco a execução de obras.

.. 
,, orrAVA -'DO FORO.

8.1 As parteselegem o foro da Camarca de Càmpihas para.dirimli'quáisquer Questões oriundas deste

Termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privílegiado que seja.

8.2 É obrigatória, nos termos do art.42, XVII da Lei Federal n.o 13.019/2OL4, a prévia tentativa de

solução administrativa de,:=eventuáiÉ.: conflítos, cÕm a participação de órgão encarregado de

assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;

uas) vías de igual teor e forma.

Direitos Humanos

AssocÉçÃo DE pÁr§ Ê Erqrcos oÀ cnr*nçÀ'coi,t cÂncEn E H[MopArrAs
.t,

Carlos Eduardo Murrer Gomes

'Presidente

RG no 33.747.323-7

CPF noJ10.657.268-75

tr iiJ
AssocrAçÃo or pArs E AMrcosí.ÚfãffiÀçA coM cÂrucen E HEMopArrAs

Luiz Carlos Prado Lopes

Prímeiro Tesoureiro

RG no 4.633.811-1

CPF no 775.578.978-72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

ANEXO RP-12 -
REPASSES AO TERCEIRO SETOR _

TERMo or crÊncrA E DE uorrrrcaçÃo -
TERMo DE coLABonnçÃo7 roMENTo

oncÃo/rnTrDADE eÚeucoln): Município de Campinas

oRGANTzAçÃo oa.socIEDÀDÊ .crvrl rARcETRA: ASSocrASo DE eAIS E AMIGos

CRIANÇA COM CANCER E HEMOPATIAS

rERMo DE coLABonnçÃo/roMENTo No (DE oRTGEM): t I Ú
OBJETO: Execuçãoida'Fô,,.,!:i!i Muniiipal dos Direitos da CrÍanç e do Adolescente

ADvoGADo(§)/'go oAFr (f):._ 'i, 
.

Pelo presente TERMO, nós; âbaixo ;dÊÊtifieâdos:

.
1. Estamos CtrENTES.de que: .., 

:

de defesa, interpor recursos e o que mais couber. -) .-.t\

LOCAL e DATA: ü ( t{üv, 2019
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a) o ajuste áeima reêrido estârá sujeíto a análise e julganrento:pelo Tribunal de Contas do Estado de
t 

.- --,-*--a,-.r -,, , ' , ,: , . , .^,','São Pau lo, cüjo trâ m ite p rocessúal :oeorr" fi ..pel€ sistema eletrôn Íco;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestações de interesse,

Despachos e'Üecisõei, mediarrte regular cadastramento no siste*ã de Processó elétr,ôniio, conforme

dados abaixo indicados, ", .onronância com o estabelecido na Resolução no Otl2llldo TCESp;

c) além r.je disponíveis no piôcesso eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

tomados, relativamente àô ah*dido pro-esso, serão publiicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do

Poder Legislativo,'perte do Tribunal de Crntas do Estado de §ão. Paulo, em conformidade com o aftigo

90 da Lei Cer,nplementflo ,709, de 14,,de ja*eifa de 1993, iniciando-se, a partir de então, a

contagem dosprazóS processuais, conforme regrasdo Códgo de processs eitil;
d) Qualquer alter:a'ção de endêrqo. - resídenciêt ou eletrônim::. oú telefones de contato deverá ser

comunicada pelo interessado, peticionando no processo

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito

í

t{



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
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GESTOR DO ORGAO PUBLTCO PARCETRO E RESPONSAVEL QUE ASSTNOU O AJUSTE PELO

oneÃo púelrco:

Nome: Eliane Jocelaine Pereira

Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

CPF t 27 6.7 47 .698-28 RG: 32.232.97 l- 1

Data de Nascimento: 7210717980 . :

Endereço residencial compléto:-Rua Ar.istides de Godoy,

E-mail institucional r êliane.jocelaine@campi.nas. sp.gov

E-maíI pessoaI : elianejocelainê@gmail.com

Telefone(s): 19-2-116.S2i-5,.,'':.
Assinatura:

Endereçc rêsidencia I .o* plêmi

RESPONSÁVEL(EIS) QUE ASSINOU(ARAM) O A'USTE PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Carlos Eduardo Murrer Gomes

Cargo: Presidente '-, 
, =. 

='i 
l

Data de Nasciúentot 1§:í,*.. .':, ' .

, At -/
j rr í ii9 .,v K-te

l-2iíE-rnôil institucional :

E-mail pessoal: CAh-\,\t,íLL etun\rL u*,\
--r-.- - -/ \ I )..\ - ,.-lt I t 1rrererone(s): t(.1\ l\ "': r(! ( " tr.i, i L
Assinatura:

Cargo : Primeiro Tesoureiro

cPF: 775:'578,9tS.72 RG: 4.633.811-1,

Data de Nascimento, frJ.l§fu,lj*É}

Telefone(s): LtJt

Assinatura:

(x) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando,'inclusive, o endereçô eletrônico.
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