
TERMO DE FOMENTO NO 0412017 

QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO 
DE ASSIS, E A 0RGANIZAçAO DA 
SOCIEDADE CIVIL "ASSOCIAçA0 
CULTURAL DE APOIO A BANDA MUSICAL 
MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE ASSS" 

A PREFEITU:RA MUNICIPAL DE ASSIS pessoa jurIdica de direito püblico, inscrita no 
-  CNPJ do MF sob o n 46,179.941/0001-35, denorninada ADMINISTRAçAO PUBLICA 

MUNICIPAL corn sede na Avenida Rut Barbosa, n° 926, no Municipto de Assis Estado de 
São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Senhor JOSE APARECIDO 
FERNANDES:, brasIero., casado, portador do RG n° 10.908.0154 - SSP/SP e do 
CPF no 004.959.018-90, residente e domicthado na Rua Lutz Carlos da Stiveira, n° 345 Vita 
Orestes, nesta cidade, e a ASSOCIAAO CULTURAL DE APOIO A BANDA MUSICAL 
MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE ASSIS, inscrita no CNPJ sob n° 02.761. 784/0001-04 
corn sede na Rua João Pessoa, iO  50, nesta cidade de Assis, doravante denominada 
ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL, representada polo seu Presidente, Senhor Ruy 
Hamilton do Mottos Vaz, brasiteiro, portador do RG n 7135.468 SSP/SP e do 
CPF n 771.096.948-87, residente e do.miciliado nesta cidade de Assis, resolvern celebrar o 
prosente term ode fomento, regendo-se polo disposto na Let Complementar n° 101, de 04 
do mato do 2000, nas correspondentes Let do Diretrizes Orçamentárias, na Let n° 13.019, do 
31 de jutho do 2.014, consoante Let Orçamentaria Anual n° 6.276 de 21 do dezembro de 
2016 e  Processo Administrativo n° 78/201 7/DA e mediante as ciáusulas e condiçôes 
seguintes: 

CLAUSU:LA PRIMEIRA - OOBJET 

1.1 - 0 prosente Termo de Fornento, tern por objeto 0 ensino teórico e prático para crianças 
do 9 ate jovens corn 18 anos incompletos quo cornporão a Banda Musical Municipal irifanto 
Juvenil de Assis, assim corno oferecer a oportunidade ao publico adulto do adquirir 
conhecirnento e prática musical, atingindo 200 pessoas, sendo 150 crianças e jovens e 50 
adultos, conforme detaihad:o no Piano do Trabalho, ANEXO I, quo deste fica fazendo parte 
integrante 0 Indiss.ociávet. 
1.2 - Mao poderão serdestinados recursos para atender a despesas vedadas peta respectiva 
Lei de Diretrizes Orçarnentárias. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS 0BRIGA4;6Es 

2.1 - São obrigaçöes dos Participes: 

I•. DA ADMINtSTRAQAO P(JBLICA MUNICIPAL: 

a) fornecer manuals especificos de prestação de contas as organizaçôos da sociedade civil 
por ocastâo do celebração dos parcersas informando previamente e publscando em mesos 
oficiass do comunicação as referidas organtzaçôes eventuass alteraçôes no seu contoudo, 
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b) ernitir reiatôno técnico do monitoramento e avaliaçâo da parceria e o submE.ter a 
cornissâo do monitorarnento e avaliação designada, que o homologara, independentemente 
da obrigatoriedade do apresentaçâo da prestaçâo de contas devida pela organização da 
sociedade civil; 

c) tiberar os recursos por meio do transferôn.cia eletrôrtica a em obediência ao cronog:rarna 
do desembolso, quo guardarA conso.nAncia corn as metes, fases ou etapas do execuçâo do 
o:bjeto do termo de fómento; 

d) promove.r o monitoramento e a avaiiaçâo do cumprimento do objeto da parceria; 

e) na hipótese do o gestor da parceria deixar de ser agente ptbtico ou set lotado em outro 
órgäo ou entidade, o admintstrador pubhco devera desgnar novo gostor, assumindo 
enquanto isso nâo ocorrer, todas as obngaçöes do gestor, corn as respectivas 
responsabll'idades; 

f viabilizar o acompanhamento pole internet dos processos do tiberaçâo do recursos; 

g) mentor, em seu sitlo oficial na Internet, a reiaçäo des parcerias celebradas e dos 
respectivos pianos do trabaiho, ate cento e oltenta dias apOs o respectivo encerramento; 

h) divutgar pete Internet os melos do representação sobre a eventual aplicaçäo irregular dos 
recursos envolvi.dos na  parceria; 

1) Instaurar tomada do contas antes do término da parceria, ante a constataçâo do 
evidências de irregularidades na oxecuço do objeto da parceria. 

II DA ORGANIZA(;AODA SOCIEDADE CIVIL: 

a) manter escrituraçàc contábil •regular, observe ndo os principios fundamentals do 
Contabilidade e as Normas Brasdetras do Contabilidade 

b) prestar contas dos .recursos recobidos per mob deste termo do fornento; 

c) divulgar na internet e em Iccais visiveis do sues sedes socials e dos estabetecimentos em 
quo exerca sues açSes todas as parcerias celebradas corn o poder publico, contendo, no 
minimo, as inforrnaçSes requeridas no parágrafo tinico do art. Ii da Lel n o  13,01912014; 

d) manter e movimentar Os recursos em conta bancária ospecifica, isenta de tarifa bancária, 
observado 0 disposto no art, 51 de Lei n° 13.01912014; 

e) dar livre acesso dos servidores dos ôrgâcs ou des entidades ptiblicas repassadoras dos 
recursos, do controle interno e do Tribunal dc Co ntas correspondentes aos processos, aos 
documentos, as inforrnaçôes referentes aos  instrurnentos  do transferéncias regulamentados 
peta Le; no 13 .019, de 2014, bern corno aos locals do execuçâo do objeto, 

f) responder exclusivanente pete góronoiamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no quo d;z respeito as despesas de custeio, do investimento e do 
pessoal; 
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g) responder oxcusivarnente peto pagarnento dos encargos trabathistas, previdenciários, 
fiscais e comerciats relacionados a execuçâo do objeto previsto no termo de fomento, no 
impitcando responsabilidade sohdána ou subsidiaria da ADMINISTRAçAO PUBLICA 
MUNICIPAL a inad.implência da ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL em retaçâo ao 
referido pagamento, Os onus incidentes sobre o objeto da parcena ou os danos decorrentes 
de restriço a sua execuç.o; 

h) disponibilizar ao cidadãc, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, 
consulta ao extrato deste tormo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finandade e o 
detathamento da aplicaçâo dos recursos. 

CLAU:SULA TERCEIRA—DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1 - 0 montanto total do recursos a serern empregados na execuço do objetod.o presente 
Termo do Fornento é do R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reals). 

3.2 - A AD.MINISTRAçAO PUBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente 
termo do fomento, recursos no valor do R$ 42 000,00 (quarenta e dots mil reats), do acordo 
corn o piano de trabaiho, correndo a despesa a conta da dotaco orçamentaria, conforme 
discriminaçäo abaixo: 

02 	 PODEREXECUTIVO 

0214 	 SECRETARIA MUNICIPAL 06 CULTUR 
021402 	 GERENCIADEARTE ECULTURA 
1.392.0019.2691 .0000 SUBVENçAOPARAPROJETO DA BANA MUNICIPAL 

1456 .35043.00 	SUBVENçOE8 SOCIAIS 	 42.000.00 

FONTE DE RECURSO 01 TESOIJRO 
APUCAcAO 110 000 GERAL 

TotaL ............ . ......... . ......................... ......................... ............................ . ........ R$42.000,00 

CLAUSULA :QUARTA  DA TRANSFERENcIA E APLLCAçAO DOS RECURSOS 

4.1 A ADMINJSTRAQAO PUBLIcA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da 
ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no 
piano do trabatho., mediante transferência eletrOnica sujeita a identifioaç.ão do beneficiário 
final e a obrigatoriedado do deposito em sua conta bancána especifica vinculada a este 
instrumetitc. 

•4.2 -. E obrigatória a apticação dos recursos deste Termo do Fomento, enquanto não 
utitizados, em caderneta do poupanca do instituiçâo financeira oficial, so a previs.äo do seu 
uso for igual ou superior a urn mês, ou em fundo de apticaço financeira de curto prazo, ou 
operaçâo de mercado aberto lastreada em titulo da divida pubtica, quando sua utilização 
estiver provista para prazos menores. 

4.3 - Os rendimentos das aplicacôes financeiras serão, obriatoriarnente, aplicados no 
objeto do termo do Fomento ou cia transferéncta, estando sujettos as mesmas conthçöes do 
prestacão de contas exigidos pam os recursos transferidos. 

4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito d:a p arceria não serão liberadas e 
ficarâo retidas nos seguintes casos: 
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I - quando houe:r ev.idências .de  irregularidade na apllcaçäo de pamela antoriormente 
recebida; 

II - quando constatado desvio de finalidade na apIicaço dos recursos o.0 o inadimplemento 
da ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL em relação a obrigacaes estabelecldas no 
termo do fomento; - 
III- quando a ORGAN1ZAAO DA SOCIEDADE CIVIL deixar do adotar sem justificativa 
suficiente: as medidas saneadoras apontad'as pela ADM[NISTRAçAO PUBLICA MUNICIPAL 
ou pelos órgâos do controle intemo ou externo. 

4.5 - Par ocasio da conclusâo, •cientncia, rescisão ou extinço da parceria, os saldos 
- financeiros remanescentes inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicaçoes 

financeiras realizadas, serão devolvidos a ADMINISTRAçAO PUBLICA MUNICIPAL no 
prazo improrrogável de trinta dias, sob pens de imediata instauraçâo do tomada de contas 
especial do responsâveI,  providenciada pela autoridade compete nte  dà ADMINISTRAçA.O 
PUBLICA MUNICIPAL. 

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUçAO DAS DESPESAS 

5.1 - 0 presente termo do torn:  ento deverá ser exocutado tie Irnente pelo.s participes, do 
acorda .com as cláusulas pactuadas e as normas do regência, respondendo coda urn pel.as  
consequèncias do eu's inexecuço total ou parcial. 

5.2 - Rca oxpressamente vedada a utiIizacão dos recursos transferidos, sob pens de 
nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAQAO DA 
SOCIEDADE CIVIL, pars: 

I - realizaçäo do dospesas a tltulo de taxa do ad.ministraçao, de gerência ou similar; 

II - finalidade diversa da estabelecida  neste instrumento, ainda quo em caráter do 
ernergéncia; 

III - realizaçâo do despesas corn taxas bancárlas, corn multas, juros ou correçâo rnonetária, 
inclusive, roferentes a pagamentos ou recoIhirnentos  fora dos prazos; 

:IV - realização do despesas corn publlcidade, salvo 55 de carAtor educativo,. informativo ou 
do orientacäo social, das quais no constem names, simbolos ou irnagens quo caracterizem 
prornoção pessoal do autoridades au servidores püblicos; e 

- repasses coma contribuiçSes, auxilios ou su.bvençSes as instituiç5es privadas corn fins 
lucrativos; 

VI - pagar; a qua Iquer titulo, servidor ou empregado pübllco corn recursos vinculados a 
parceria salvo nas hipóteses previstas em lei especifica e na let de dirotrizes c rçamentárias 
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dW9mento vi9er 	 t 

previsto no anexo Piano de Trabaiho para a consecução de seu objeto 

62 - Sempre q:ue necessârio, mediante proposta do ORGAN1:ZAçAO  DA SOCIEDADE 
CIVIL devidamente justificada e formulada, no minimo, 30 (tnnta) dies antes do seu térmsno 
o apos o cumprimento des demais exigéncias Ie.gais e regulamentares, serão adrnitdas 
prorrogaçOes do prazo do vigéncia do presento Termo de Fomento 

6.3 - Caso haja atraso no Iiberaçào dos recursos financoiros, a ADMINISTRAçAO PUBLICA 
MUNICIPAL promoverá a prorrogaçâo do prazo do vigéncia do presente termo do fomento, 
independentemente do proposta do ORGAN IZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o 
p.razo do prorrogaçâo ao exato perlodo do atraso verificado. 

6.4 - Toda e qualquer prorrogacão, inclusive a referida no item anterior, devorá ser 
formahzada por termo aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do termino do vigência 
do Termo do Fomento ou do ultirna diiaçâo do prazo 

CLAUSULA SETIMA DO M.ONITORAMENTO, DO AcOMPANHAMENTO E DA 
EIscAuzAcAo 

7.1 - A ADMINI•STRAQAO PUBLIcA MUNliPAL emitlrá Relatôrio Técnico do 
monitoramento e avaliacão cia parceria celobrada mediante esto Termo e o submetera a 
Comissão de Monitoramento e AvaI,acào designada pare este tim, quo o homologara, 
indopendentemente cia obrigatorsedade do apresentação da prestaço do contas devida 
pela ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL, nos termos do art 59 do Les n 13019/2014, 
cuj.o Relatôrio, sem prejuizo de outros elementos, deverá conter: 

I - descriçâo sum Aria des atividades e metes estabeIecidas 

II - análise des atividadesreaIizada, do oumprimento des metas e do Irn-pacto do benefIcio 
social obtido em razâo do execucâo do objeto ate o periodo, corn base nos indicadores 
estabelecidos e aprovados no piano do trabaiho; 

III - valores efetivamente transferidos peta administraçäo püblica; 

IV * análise dos docurnentos -comprobatórios des desposas apresentados pela 
ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL no prestacão de contas, quando näo for 
comprovado o alcance des metes e resultados estabelecidos no respectivo termo do 
Fomento; 

V - análise de eventuals audltorias realizadas pelos controles 'interno e externo, no âmbito 
do fsscalszaçäo preventive, bern como de sues conclusöes e des medidas que tornaram em 
decorrência dessas auditorrias. 

- -' 

 

7.2 - Na hipótese de snexecução por culpa exclusive do ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE 
CIVIL, a ADMINISTRAQAO PUBLICA MUNICIPAL podera, exclusivamente para assogurar o 
atendimento de servtços essenctais a populaçâo, por ato prOprso e independenternente de 
autorização judicial a fim do realizar ou manter a execucâo des metes ou atividades 
pactuadas: 
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I - retornar Os bens püblicos em poder da ORGAN.IZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL parceira, 
qualquer qua tenha sido a rnodaUdadeou titulo quo concedeu direitos do uso de tais bens; 

U - assumir a responsabilidade pela exe.cuçâo do restante do objeto prev.isto no piano do 
trabaiho, no caso do paraiis.açao, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação do co.ntas o quo foi executado pals ORGANIZAQAO DA 
SOCIEDADE CIVIL ate o momento em qua a ADMINISTRAQAO PUBLICA MUNICIPAL 
assurniu essas responsabilidades. 

Parágrafo Unico - Sern prejuizo da fiscalizaçâo pals ADMINISTRAAO PUBLICA 
MUNICIPAL e pelos orgâos do controle, a execucão da parceria será acompanhada e 
fiscalizada polo respectivo Conselho do poilticas püblicas. 

C.LAUS.U.LA O.lTAiA - DA PRESTAçAO DE CONTAS 

8.1 - A prestacâo de contas apresentada pals ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL, 
deverá conter elernentos que permitam so gestor da parce.ria avaliar o andarnento ou 
concluir qua o seu objeto fot executado conforme pactuado, corn a descricâo porrnonorizada 
das atividades realizadas e a corrprova.ção do •alcance das metas e dos resultados 
esperados, ate o period.o de qua trata a pro.stàço do contas, a exemplo, dentre outros,das 
seguintes informaçôes e documentos: 

/ 

I - extrato da conta bancária especifica; 

II - .notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, corn data do .documento, valor, dados da 
ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL e nümero do instrumento da parceria; 

III - comprovante do recoihimento do saldo da conta bancária especifica, quando houver; 

IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, videos ou outros suportes; 

V - relaçäo do bens ad.quiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso; e 

VI - lista de presença do pesso.ai treinado ou capacitado, quando for o caso. 

§ 1.0 Serão giosados val.ores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente. 

§ 2.0  A ORGAN.I.ZAçAO DA SOC.IE.DAD.E CIVIL prestaré contas da boa e regular aplicação 
dos recu.rsos recebidos no prazo do ate r:oventa dias a partir do término da vigéncia da 
parceria ou no final do cada exerciclo, se a :duracâo da parceria exceder urn ano. 

A A.DMINISTRAçAO PUBLICA MUNICIPAL fornecerá manuais especificos a 
ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL, tendo como premtssas a stmplificação e a 
raci.onalizaçâo dos procedimentos. 

8.2 - A prestação do co.ntas relative a oxecuçâo do termo do fomento dar-se-á mediante a 
anáIise dos documentos previstos no piano de trabaiho, bern como dos seguintes relatórios: 
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- relatório deexecuçäo do objeto, elaborado pela ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL,  
contendo as atvdades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 
comparativo dc metas propostas corn os resultados alcànçados; 

B - relatório do execução financeira do Termo de Fbmento, corn a descriçâ.o das despesas e 
receitas efetivamerite realizadas e sua vincutaçâo corn a execução do objeto, na hipotese do 
descumprirnento do metas e resultados estabelecidos no piano do trabalho. 

8.3 - A ADMINISTRAQAO PUBLIcA MUNICIPAL considerará ainda em sue anIise  Os 
seguintes relatórios elaborados internarne.nte, quando houver: 

I - relatório da visita técnica "in loco" realizada durante a execução da parceria; 

II - reiatório técnico do monitorarnento e avallação, horn ologado pel a Comissão do 
Monitoramento e Avaliaçâo designada, sabre a conformidade do cumprimento do objeto e 
Os resultados alcancados durante a execução do termo do fomento 

8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca  da prestaçäo do contas,, de quo tràta o art. 67 

da Lei n° 13.019, do 2014, deverào canter anélise do eficáci:a e de efetividade das açôes 
quanta:: 

1 - os resultadosjá alcançados e seus. beneficios; 

U - os impactos econômicos ou soclais; 

RI - o grau do satisfacao do pübUco-alvo.; 

IV- a possibiLid.ade de sustentabilidade das açSes após a conciuso do objeto pactuado. 

8.5 - A ma nifestacão conclusiva sobre a prestação de contas pela AD M1iSTA•O 
PUBLICA MUNICIPAL observará os prazos previstos na Lei n° 13.019, do 2014, devendo 
concluir, alternativamente., pela: 

I aprovaçâo da prestaçã.o do contas;. 

U - aprovaco da prestaço do contas corn ressalvas; ou 

lB - rejeiço da prestação do co:ntas e determinagão do irnediata instauracâo do torn ada do 
contas especial. 

f 	 8.6 - Constatada irregularidade OU ornissäo na prestaçäo do contas, serA concedido prazo 
para a ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL saner a irregularidade ou cumprir a 
obrigacäo 

§ 10 0 prazo referido no caput e limitado a 45 (quarenta e canco) dies por notifacaçäo, 
prorrogavel no máxirno por agual penodo, dentro do prazo quo a ADMINISTRA9AO 
PUBLICA MUNICIPAL possul pare analisar a decidir sobre a prestação do contas e 
corn provacäo do resultados. 
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§ 20  Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da ornissão, não havendo 
saneamento, a autoridade administrative competente, sob pena de responsabilidade 
solidária, deve adotar as providências para apurag5o dos fatos, identlficaçâo dos 
responsáveis, quantificaçâo do dano e obtencão do ressarcirnerito, nos termos da iegislaçâo 
vigente. 

8.7 - A ADMINISTRAQAO PUBLICA MUNICIPAL apreci:ará  a prestaçâo final do contas 
apresentada, no prazo do ate cento e cinquerita dias contado da data do seu recebimento 
ou do cumprimento do diligê:ncia por eta determinada, prorrogavel justificadamente por igual 
perlodo. 

Parágrafo tnico. 0 transcurso do prazo definido nos termos do caput sem quo as contas 
tenham sido apreciadas: 

- nâo significa impossibilidade de apreciaçâo em data posterior ou vedação a que so 
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido 
causados aos cofres pubticos, 

it nos casos em que näo for constatado data da ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE  CIVIL 
ou do seus prepostos, sem prejuizo da atuaIizaço monetaria, impede a incidência do juros 
de mora sabre débitos eventualmente apurados, no perlodo entre o final do prazo referido 
neste paragrafo e a data em quo foi ultimada a apreciaçâo pela administraço publica 

8.8 - As prestacôes do contas serâo avaliadas: 

- regulares, quando expressarem, do forma clara e objetiva, a cumprir onto dos objetivos a 
metes estabelecidos no piano de trabaiho, 

it - regutares corn ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra fatta do 
natureza formal quo não resulte em dano ao erário, 

lii - irregutares, quando comprovada quatquer  des seguintes circunstâncias: 

a) omissäo no clever do prestar contas; 

b) descumprimento  injustificado dos objetivos ometas estabelecidos no piano do trabaiho; 

c) dano ao erário decorrente do ato do gestao ilegitimo ou antleconômico; 

d) desfaique ou desvio do dinheiro, bens ou valores pQbIi:cos. 

8.9 - 0 administrador pcibtico rosponde pela decisäo sabre a aprovação da prestacâo do 
contas ou par omissâo em retaçäo a analise de seu conteudo, tevando em consideraçâo, no 
primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurfdico, sendo permitida delegaco a 
autondacies diretamente subordinadas, vedada a subdeiegaçâo 

8.10 - Quando a prestaçâo do contas for avaliada como irregular, apos oxaurida a fase 
recursal, se mantida a deciso, a ORGANIZAçAO DA SOCLEDADE OLVIL poderá solicitar 
autorização pare, que 0 ressaroimento 80 erario seja promovido por meio de açäes 
compensatorias de interesse pibiico, mediante a apresentacäo de nova piano de trabaiho, 
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conforme o objeto descrito no termo do fomento ou de fom.ento e a area de atuaçâo da 
organizaçâo, cuja mensuraçâo econômica será fetta a partr do piano de trabaiho original, 
desde qua nâo tenha havido dolo ou fraude e no seja o caso de restituiçâo integral dos 
recursos. 

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia ütif subsequente ao da prestaçäo 
de contas, a ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL dove manter em seu arquivo os 
documentos originals qua cornpôern a prestaçao do contas 

CLAUSULA NONA DAS ALTERAçÔEs 

9.1 - A presente parceria poderá ser alterada a quaiquer tempo, mediante assinatura do 
termo aditivo, devendo a sol;citaçäo ser encaminhada corn antecedência minima do 30 
(trinta) dias em relaçâo a data do termino do sua vigéncta 

9.2 - N.o e permitida a  celebraçäo do aditamento deste Terrno do Fornento corn alteração 
da natureza do objeto. 

9.3 - As aIt'eraces, corn exceço des quo tenham por finalidade rneramente prorrogar o 
prazo do vigência do ajuste, deverâo ser previamente submetidas ao Departamento Jundico 
da ADMIN1STRAçAO PUBLICA MUNICIPAL, ao qua[ deverâo Os autos ser encarninhados 
em prazo habit para anállse e parecer. 

9.4 - E obrigatório o aditarnento do presente instrumento, quando se fizer necesséria a 
efetivaçâo do alteraçôes quo tenharn por objetivo a rnudanca de valor, das metes, do prazo 
de vigencia ou a utilizaçâo do recursos remanescentes do saldo do Termo do Fomento 

CLAUSULA DECIMA —DAS RESpONsABIUZAcOE:s E 'DAS SANçOES 

' 	10.1 - Pala execuçâo da parceria em desacordo corn o piano do trabaiho e corn as normas 
da Lei n° 13.019, do 2014, e da Iegislação especifica, a ADMIN1STRAçAO PUBLICA 
MUNICIPAL podera, garantida a previa defesa, aplicar a organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sançôes: 

1 - adverténcia; 

1:1 suspensäo temporária da participacão em charnamento pübtico e impedirnento do 
celebrar parceria ou contrato corn órgãos $ entidades da esfera do governo da 
ADMINISTRAçAO PUB .LICA MUNICIPAL, por prazo não superior a dois anos; 

III - declaração do inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar parceria 
ou contrato corn orgâos e entidades do todas as esferas do governo, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da puntção ou ate quo seja prornovida a reabititaçâo perante a 
própria autoridade quo apltcou a ponalidade, quo sorá concedida sempre quo a 
QRGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL ressarcir a ADMINISTRAçAO PUBLICA 
MUNICIPAL pelos prejuizos resultantes e apôs decorrido 0 prazo da sancâo aphcada corn 
base no inciso II. 
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Parágrafo Onico. As sançôes estabelecidas nos incisos Ii e Ill são de com:petêncla exclusia 
do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo., no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitaçâo ser requerida após dois anos de 
:aplicacao da penalidade. 

10.2 Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentaçâo da prestaçâo de 
contas, a aplicaçäo de penalldade decorrente de infração relacio:nada a execuçao da 
parceria. 

10.3 - A prescr;ção será interrompida corn a edição de ato administrattvo voltado a apuraçâo 
da infracao. 

CLAUSULA DECIMA PRIME1RA - DOS BENS REMANESCENTES 

11.1 - Para os fins deste ajuste, considerarn-se bans remanescentes os de natureza 
permanente adquindos corn recursos financeiros envolvidos na parcena, necessarios a 
consecução do objeto, mas que a eta no se incorporarn 

11.2 - Para os fins deste Termo equiparam-se a bans remanescentes Os bans e 
equipamentos eventuatmente adquiridos produzidos, transformados ou construidos corn os 
recursos aplicados em razâo deste Termo de Fomento. 

11.3 - Os bans remanescentes soro de propriedade da O.RGAN.IZAçAO DA SOC1EDADE 
CIVIL a gravados corn clausula do inahenabilidade, devendo a ORGANIZAQAO DA 
SOCIEDADE CIVIL formatizar promessa de transferência da propriedade a administraçao 
püblica., na hipôtese de sua extinço. 

11.4— Os bens rernanescentes adq.ulrids corn recursos transferidos poderão, a critérlo do 
administrador publico, ser doados a outra ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL qua so 
proponha a firn igual ou semelhanté ào da Organizacaodonatári.a,  quando, apes a 
consecução do objeto, nâo forem riecessârios para assegurar a continuidade do objeto 
pactuado; 

11.5— Os bans doados ficarão gravados corn cléusula de inalienabilidade e deverâo, 
exctusivarnente, ser utdizados para continuidade da execuçâo de objeto igual ou semethante 
ao previsto neste Termo de Fornento, sob :pena  do reverso em favor da Adrninistracäo 
Ptblica. 

CLAUSULA DEcIMA SEGLJNDA- DADENUNCIA E DA RESCISAO 

12.1 -0 presente Termo do Eon ento poderé: ser: 

I - denunciado a quatquer tempo, ficando os participes responséveis somente pelas 
obrtgaçôes a auferindo as V. ,vantagens do tempo em qua participaram voluntanamente da 
avença, respeitaclo o prazo mtntmo do 60(sessenta) thas de antecedência para a 
pubhctdade dessa ,ntencâo 

II - rescindido, independente do prévia notificacão Oil interpelação judicial ou extrajudicial, 
nasseguintes hipóteses: 
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a) utflização dos recursos em desacordo corn o Piano de Trabaiho; 

b) inadimplemento do quaisquer das cláusuias pactuadas; 

C) constataçâo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreçâo em qualquer documonto 
apresentado:; e 

d) verificação da ocorrência do q:ualquer circunstância que enseje a instauraçâo do Tomada 
de Contas Especial. 

CLAUSULA.DECI1MA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 

13.1 - A eticâcia do presonte Termo do Fornento ou dos aditarnentos, fica condicionada a 
pubiicação do respectivo •oxtrato no Diário Oficial do Municiplo, a qual deverá ser 
providenciada pela ADMINiSTRAçAO PUBLICA MUNICIPAL no prazo do ate 20 (vinte) dias 
a contar da respectiva assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PAS CON.DIcÔ:ES GERMS 

14.1 - Acordarn os participes, ainda, em estabelecer as seguintes ccndiçôes: 

- as cornunicaçöes relativas a este Termo do Fomento sero rem•etdas por 
correspondéncia e serâo consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o 
recebirnento; 
LI as reuniôes entre os reprosentantes credenciados pelos participes, bern corno quatsquer 
ocorrÔncias que possam ter implicaçôes noste Termo de Fomento, serão aceitas somente 
se registradas em ata ou relatôrios circunstanciados 

CLAUSIJLA DECIMA QUINTA - DO FORO 

151 - Será competonte para dirirnir as controvérsias decorrentes deste Termo do Fomento., 
quo nâo possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro Juizo da comarca de Assis, 
corn renuncia expressa a outros, por mais privilegiados quo forem 

15.2 - E, por assim estarem pienarnente do acordo, os participes obrigam-se ao total e 
irrenunciável cumprimento dos termos do presonte instrumento, o qual lido e achado 
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual toor e forma, que vão assinadas pelos 
participes, para q ue produza seus j:urfdicos e tegals efeitos, em Juizo ou fora dote. 

Assis, iLde-drnbro  de 2017 
ADMINISTRAcAO POBLICA MUNICIPAL: 

- 

FERNANDES 
Municipal do AsSis 

CPF no 004.,969.018-9,0 
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Pesidente 
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