
1.2 - As atividades do Service estao vinculadas a aplicacao e execucao conforme 

estabelece a Tipificac;:ao Nacional dos Servic;:os, bem coma a PNAS - Polftica Nacional 
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1.1 - 0 presente Termo de Colaboracao, decorrente do Extrato da Justificativa de 

Dispensa de Chamamento Publico, publicada aos 20 {vinte) dias do mes de Dezembro 

do corente ano, tern par objeto a Execucao e Manutencao do Service de Acolhimento 

lnstitucional para ldosos, conforme Plano de Trabalho, ANEXO I, bem coma a 

Tipificacao Nacion al dos services Socioassistenciais (Resolucao nQ 109/2009 - CNAS). 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

inscrita no CNPJ sob nQ. 28.522.738/0001-38, com sede na Rua Analla Vieira de Souza, 

nQ 339, Bairro Sao Vicente, nesse munidpio, doravante denominada ORGANIZA~AO 

DA SOCIEDADE CIVIL, representado Presidente ANEZIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, 

inscrito no CPF nQ 134.798.656-15 e RG nQ 889.119 - SPTC/ES, resolvem celebrar o 

presente Termo de Colaboracao, regendo-se pelo disposto na Lei Federal nQ 

13.019/2014; 13.204/2015; e em conformidade com os demais dispositivos da referida 

l.egislacao o Decreto Municipal n 384/2017 ea Lei Orcamentaria Anual nQ 2.196, de 21 

de Dezembro de 2016, consoante o processo administrativo nQ 0014687 /2017 e 

mediante as clausulas e condicoes seguintes: 

na Rua Hermogenes Fafa, nQ 251, neste ato representado pela Secretaria Municipal de 

Asslstencia Social e Gestora do FMAS, a Senhora LUZIA ALVES STEIN RODRIGUES, 

inscrita no CPF nQ 020.311.537-65 e RG nQ 1.120.886 - SSP/ES, denominada GESTAO 

PUBLICA MUNICIPAL ea SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO A VELHICE NINHO DE AMOR 

0 MUNlcf PIO DE AFONSO CLAUDIO, par intermedio do FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, inscrito no CNPJ sob nQ 14.935.427 /0001-96, com sede 

CELEBRAM ENTRE SI 0 MUNICf PIO DE 
AFONSO cu\UDIO, POR INTERMEDIO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL E A SOCIEDADE CIVIL DE 
AMPARO A VELHICE NINHO DE AMOR 

TERMO DE COLABORA~AO NQ 007/2017 
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encerramento); 

cronograma de desembolso, que guardara consonancia com as metas, fases ou etapas 

de execucao do objeto do referido termo de colaboracao: 

e) Promover o monitoramento ea avaliacao do cumprimento do objeto da parceria; 

f) Na hip6tese da Gestora da parceria deixar de ser Agente Publico ou ser lotado em 

outro orgao ou entidade, o Administrador Publico devera designar nova Gestor, 

assumindo, enquanto isso nae ocorrer, todas as obrigacces do Gestor, com as 

respectivas responsabilidades; 

h) Manter, em seu sftio oficial na internet, a relacao das Parcerias Celebradas e dos 

respectivos Pianos de Trabalho, ate 180 (cento e oitenta dias ap6s o respectivo 

d) Liberar os recursos par meio de transferencia eletrcnica e em obediencia ao 

Corntssao de Monitoramento e Avaliacao designada, que o hornologara, 

independentemente da obrigatoriedade de apresentacao da prestacao de contas 

devida pela organizacao da sociedade civil; 

c) Realizar, nas parcerias, pesquisa de satisfacao com os beneficiarios do Plano de 

Trabalho e utilizar os resultados coma subsfdio na avaliacao da parceria celebrada e do 

cumprimento dos objetivos pactuados, bem coma na reorientacao e no ajuste das 

metas e atividades definidas; 

seu conteudo: 

b) Emitir relat6rio Tecnico de Monitoramento e Avaliacao da parceria e o submeter a 

em meios oficiais de cornunicacao as referidas organizacoes eventuais alteracces no 

a) Fornecer modelos especfficos de Prestacao de Contas a Organizacao da Sociedade 

Civil par ocasiao da celebracao das parcerias, informando previamente e publicando 

2.1- Sao obrigacoes dos Partfcipes: 

I - DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL: 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGA<;OES 

Hu ma nos. 

de Assistencia Social; a NOB/SUAS - Norma Operacional Basica do Sistema Unico de 

Assistencia Social; e a NOBRH/SUAS - Norma Operacional Basica de Recursos 
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CLAUSULA TERCEi RA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

administracao publica a inadimplencia da organizacao da sociedade civil em relacao ao 

referido pagamento, os onus incidentes sabre o objeto da parceria ou os danos 

decorrentes de restricao a sua execucao: 

h) Disponibilizar ao cidadao, na sua pagina na internet ou, na falta desta, em sua sede, 

consulta ao extrato deste Termo de Colaboracao, contendo, pelo menos, o objeto, a 

finalidade e o detalhamento da aplicacao dos recursos. 

I) Obedecer rigorosamente a aplicacao e execucao do Plano de Trabalho. 

transferenclas, bem coma aos locais de execucao do objeto; 

f) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio e de pessoal; 

g) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execucao do objeto previsto no 

Termo de Colaboracao, nao implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da 

e) Dar livre acesso dos servidores dos orgaos ou das entidades publlcas repassadoras 

dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos 

processos, aos documentos, as inforrnacces referentes aos instrumentos de 

disposto no art. 51 da Lei nQ 13.019/2014; 

d) Manter e movimentar os recursos na conta bancaria especifica observado o 

nQ 13.019/2014; 

a) Manter escrituracao contabil regular; 

b) Prestar contas dos recursos recebidos par meio deste Termo de Colaboracao: 

c) Divulgar na internet e em locais visfveis de sua sede social e dos estabelecimentos 

em que exerca suas acoes todas as parcerias celebradas com o poder publico, 

contendo, no minima, as inforrnacoes requeridas no paragrafo unico do art. 11 da Lei 

II - DA ORGANIZAc;AO DA SOCIEDADE CIVIL: 

j) lnstaurar tomada de contas antes do terrnino da parceria, ante a constatacao de 

evidencias de irregularidades na execucao do objeto da parceria. 
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II - quando constatado desvio de finalidade na aplicacao dos recursos ou o 

inadimplemento da organiz acao da sociedade civil em relacao a obrigacoes 

estabelecidas no Termo de Colaboracao: 

I - quando houver evidencias de irregularidade na aplicacao de outros recursos 

anteriormente recebidos; 

retida nos seguintes casos: 

de contas exigidos para os recursos transferidos. 

4.4 - A parcela do recurso transferido no arnbito da parceria nae sera liberada e ficara 

4.3 - Os rendimentos das aplicacoes financeiras serao, obrigatoriamente, aplicados no 

objeto do Termo de Colaboracao, estando sujeitos as mesmas condicoes de prestacao 

quando sua utilizacao estiver prevista para prazos menores. 

prazo, ou operacao de mercado aberto lastreada em titulo da divida publics federal, 

seu uso for igual ou superior a um mes; ou em fundo de apllcacao financeira de curto 

25.813.056 - Agencia nQ 0137 - Banco: Banestes. 

4.2 - E obrigat6ria a aplicacao dos recursos deste Termo de Colaboracao, enquanto nao 

utilizados, em caderneta de poupanc;:a de instituicao financeira oficial, sea previsao do 

sujeita a identificacao ea obrigatoriedade de dep6sito par meio da Canta Especifica nQ 

CLAUSULA QUARTA - DA TRANSFERENCIA E APLICA<;AO DOS RECURSOS 

4.1 - A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL transferira os recursos em favor da SOCIEDADE 

CIVIL DE AMPARO A VELHICE NINHO DE AMOR mediante transferencia eletr6nica 

3.3 - O recurso destinado ao custeio das atividades contidas no Plano de Trabalho 

estara sob a respectiva dotacao orcamentaria: Projeto/Atividade: 2.045 - Elemento 

de Despesa: 3350430000 - Fonte de Recurses: 139900000 - Ficha: 167. 

parcelas; 

presente Termo de Colaboracao e de R$79.800,00 (Setenta e Nave Mil e Oitocentos 

Reais), cujo repasse obedecera ao cronograma de desembolso do Plano de Trabalho; 

3.2 - A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL transferira o montante do Item 3.1 em 12 

3.1 - 0 montante total de recursos a serem empregados na execucao do objeto do 
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fins lucrativos; 

Ill - realiz acao de despesas em data anterior ou posterior a sua vigencia: 

IV - realizacao de despesas com taxas bancarias, com multas, juros ou correcao 

monetaria, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

V - realizacao de despesas com publicidade, salvo as de carater educative, informative 

ou de orientacao social, das qua is nao con stem names, sf mbolos ou imagens que 

caracterizem prornocao pessoal de autoridades ou servidores publiccs: e 

VI - repasses coma contribuicoes, auxilios ou subvencoes as lnstitulcoes privadas com 

ernergencia: 

I - realizacao de despesas a titulo de taxa de adrninistr acao, de gerencia ou similar; 

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em carater de 

SOCIEDADE CIVIL, para: 

partfcipes, de acordo com as clausulas pactuadas e as normas de regencia. 

respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial. 

5.2 - Fica expressamente vedada a utiliz acao dos recurses transferidos, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAC,::AO DA 

5.1 - O presente Termo de Colaboracao devera ser executado fielmente pelos 

CLAUSULA QUINTA - DA EXECU<;AO DAS DESPESAS 

orgaos de controle interno ou externo. 

4.5 - Par ocasiao de denuncla, rescisao ou extincao da parceria, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicacoes 

financeiras realizadas, serao devolvidos a adminlstracao publica no prazo 

irnprorrogavel de trinta dias, sob pena de imediata lnstauracao de tomada de contas 

especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente da adrnlnlstracao 

publica. 

Ill- quando a organlzacao da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa 

suficiente as medidas saneadoras apontadas pela admlrustr acao publica ou pelos 
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I - descricao sumaria das atividades e metas estabelecidas; 

7.1 - 0 relat6rio tecnico a que se refere o art. 59 da Lei n.9 13.019/2014, sem prejufzo 

de outros elementos, devera canter: 

CLAUSULA SETIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZA<;AO. 

admitidas prorrogacoes do prazo de vigencia do presente Termo de Colaboracao. 

6.3 - Caso haja atraso na liberacao dos recursos financeiros, a GESTAO PUBLICA 

MUNICIPAL prornovera a prorrogacao do prazo de vigencia do presente Termo de 

Colaboracao, independentemente de proposta da ORGANIZA~AO DA SOCIEDADE 

CIVIL, limitado o prazo de prorrogacao ao exato perfodo do atraso verificado. 

6.4 - Toda e qualquer prorrogacao, inclusive a referida no item anterior, devera ser 

formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partfcipes antes do terrnino da 

vigencia do Termo de Colaboracao OU da ultima dilacao de prazo, sendo 

expressamente vedada a celebracao de termo aditivo com atribuicao de vigencla ou 

efeitos financeiros retroativos. 

terrnino. e ap6s o cumprimento das demais exigencies legais e regulamentares, ser ao 

publicacao do Extrato do Termo, e conforme prazo previsto no anexo Plano de 

Trabalho para a consecucao de seu objeto. 

6.2 - Sempre que necessario, mediante proposta da ORGANIZA~AO DA SOCIEDADE 

CIVIL devidamente justificada e formulada, no mfnimo, 30 (trinta) dias antes do seu 

6.1 - 0 presente Termo de Colaboracao vigera 12 (doze) meses a partir da data da 

CLAUSULA SEXTA ~DA VIGENCIA 

VIII - despesas de investimento ou aquisicao e material permanente. 

orcarnentarias: 

VII - pagar, a qualquer tftulo, servidor ou empregado publico com recursos vinculados 

a parceria, salvo nas hip6teses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes 
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conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 

8.1 - A prestacao de contas apresentada pela organiz acao da sociedade civil, devera 

CLAUSULA OITAVA - DA PRESTA<;AO DE CONTAS 

Parceria. 

responsa bi I idades. 

7.3 - Nas atribuic;:6es de assistir o Gestor do Termo de Colaboracao e acompanhar e 

fiscalizar sua execucao esta designado a Servidora Maria Penha Silva como Fiscal de 

sociedade civil ate o memento em que a adrnlnlstracao assumiu essas 

II - assumir a responsabilidade pela execucao do restante do objeto previsto no piano 

de trabalho, no caso de paralisacao, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo 

ser considerado na prestacao de contas o que foi executado pela organizacao da 

bens; 

services essenciais a populacao, por ato pr6prio e independentemente de autoriz acao 

judicial, a fim de realizar ou manter a execucao das metas ou atividades pactuadas: 

I - retomar os bens publicos em poder da organizacao da sociedade civil parceira, 

qualquer que tenha sido a modalidade ou tftulo que concedeu direitos de uso de tais 

a adminlstracao publica podera, exclusivamente para assegurar o atendimento de 

7.2 - Na hip6tese de inexecucao por culpa exclusiva da organizacao da sociedade civil, 

tomaram em decorrencia dessas auditorias. 

V - analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 

arnbito da flscalizacao preventiva, bem como de suas conclus6es e das medidas que 

de fomento; 

indicadores estabelecidos e aprovados no piano de trabalho; 

Ill - valores efetivamente transferidos pela adrninistracao publica: 

IV - analise dos documentos comprobat6rios das despesas apresentados pela 

organizacao da sociedade civil na prestacao de contas, quando nao for comprovado o 

alcance das metas e resultados estabelecidos no respective termo de colaboracao ou 

II - analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 

beneffcio social obtido em razao da execucao do objeto ate o perfodo, com base nos 
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8.3 - A gestao publica municipal considerara ainda em sua analise os seguintes 

relat6rios elaborados internamente, quando houver: 

despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculacao com a execucao do 

objeto, na hip6tese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no piano 

de trabalho. 

V - relacao de bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso; e 

VI - lista de presence do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. 

§ 1.2 Serao glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 

§ 2.2 A organlzacao da sociedade civil prestara contas da boa e regular aplicacao dos 

recurses recebidos no prazo de ate 90 (noventa dias) a partir do terrnlno da vigencia da 

parceria ou no final de cada exercicio, sea duracao da parceria exceder um ano. 

8.2 - A prestacao de contas relativa a execucao do Termo de Colaboracao dar-se-a 

mediante a analise dos documentos previstos no Plano de Trabalho, bem como dos 

seguintes relat6rios: 

I - relat6rio de execucao do objeto, elaborado pela organiz acao da sociedade civil, 

contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do Termo de 

Colaboracao e o comparative de metas propostas com os resultados alcanc;ados; 

II - relat6rio de execucao financeira do termo de colaboracao, com a descricao das 

suportes; 

IV - material comprobat6rio do cumprimento do objeto em fotos, videos ou outros 

houver; 

que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descricao pormenorizada 

das atividades realizadas e a comprovacao do alcance das metas e dos resultados 

esperados, ate o perfodo de que trata a prestacao de contas, a exemplo, dentre 

outros, das seguintes inforrnacoes e documentos: 

I - extrato da conta bancaria especifica; 

II - notas e comprovantes fiscals, inclusive recibos, com data do documento, valor, 

dados da organizacao da sociedade civil e nurnero do instrumento da parceria; 

Ill - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancaria especffica, quando 
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§ 22 Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da ornissao, nao 

havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de 

responsabilidade solidaria, deve adotar as providencias para apuracao dos fatos, 

obrigacao, 

§ 12 0 prazo referido no caput e limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notlficacao, 

prorrogavel, no maxirno, por igual periodo, dentro do prazo que a adrnlnistracao 

publica possui para analisar e decidir sobre a prestacao de contas e cornprovacao de 

resultados. 

Ill - o grau de satisfacao do publico-alvo: 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das acoes ap6s a conclusao do objeto 

pactuado. 

8.5 - A manifestacao conclusiva sabre a prestacao de ,contas pela adrnlnistracao 

publics observara os prazos previstos na Lei nQ 13.019, de 2014, devendo concluir, 

alternativamente, pela: 

I - aprovacao da prestacao de contas; 

II - aprovacao da prestacao de contas com ressalvas; ou 

Ill - rejeicao da prestacao de contas e deterrnlnacao de imediata instauracao de 

tomada de contas especial. 

8.6 - Constatada irregularidade ou ornlssao na prestacao de contas, sera concedido 

prazo para a organizacao da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a 

II - os impactos econ6micos ou sociais; 

acoes quanto: 

I - os resultados ja alcanc;:ados e seus beneffcios; 

I - relat6rio da visita tecnica in loco realizada durante a execucao da parceria; 

II - relat6rio tecnico de monitoramento e avaliacao, homologado pela cornissao de 

monitoramento e avaliacao designada, sobre a conformidade do cumprimento do 

objeto e os resultados alcanc;:ados durante a execucao do termo de colaboracao, 

8.4 - Os pareceres tecnicos do gestor acerca da prestacao de contas, de que trata o art. 

67 da Lei nQ 13.019, de 2014, deverao conter analise de eficacia e de efetividade das 
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de contas ou por ornissao em relacao a analise de seu conteudo, levando em 

8.9 - O administrador publico responde pela decisao sobre a aprovacao da prestacao 

c) dano ao erario decorrente de ato de gestao ilegftimo ou antiecon6mico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores publicos, 

seus prepostos, sem prejufzo da atualizacao monetaria. impede a incidencia de juros 

de mora sobre debitos eventualmente apurados, no perfodo entre o final do prazo 

referido neste par agrafo ea data em que foi ultimada a apreciacao pela adminlstracao 

publica. 

8.8 - As prestacocs de contas serao avaliadas: 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos no piano de trabalho; 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 

falta de natureza formal que nao resulte em dano ao erario: 

Ill - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstancias: 

a) ornissao no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no piano 

de trabalho; 

Paragrafo unico. 0 transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as 

contas ten ham sido apreciadas: 

··'I I - nae significa impossibilidade de apreciacao em data posterior ou vedacao a que se 

adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 

sido causados aos cofres publicos: 

II - nos casos em que nae for constatado dolo da organizacao da sociedade civil ou de 

prazo de ate cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do 

cumprimento de diligencia por ela determinada, prorrogavel justificadamente por 

igual perfodo. 

identificacao dos responsaveis, quantificacao do dano e obtencao do ressarcimento, 

nos termos da legislacao vigente. 

8.7 - A adrninistracao publica apreciara a prestacao final de contas apresentada, no 
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CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIZA<;OES E DAS SAN<;OES 

Colaboracao. 

parecer. 

9.4 - E obrigat6rio o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessaria 

a efetivacao de alteracoes que tenham par objetivo a mudanc;:a de valor, das metas, do 

prazo de vlgencia ou a utiliz acao de recursos remanescentes do saldo do Termo de 

30 (trinta) dias em relacao a data de terrnino de sua vigencia. 

9.2 - Nao e permitida a celebracao de aditamento deste Termo de Colaboracao com 

alteracao da natureza do objeto. 

9.3 -As alteracces, com excecao das que ten ham par finalidade meramente prorrogar 

o prazo de vigencia, do ajuste, deverao ser previamente submetidas a Procuradoria 

Geral, 6rgao ao qual deverao os autos ser encaminhados em prazo habil para analise e 

9.1 - A presente parceria podera ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura 

de termo aditivo, devendo a solicitacao ser encaminhada com antecedencia minima de 

cu\USULA NONA - DAS ALTERA<;OES 

documentos originais que compoern a prestacao de contas. 

prestacao de contas, a organizacao da sociedade civil deve manter em seu arquivo os 

permitida delegacao a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegacao. 

8.10 - Quando a prestacao de contas for avaliada coma irregular, ap6s exaurida a fase 

recursal, se mantida a declsao, a organlzacao da sociedade civil podera solicitar 

autorizacao para que o ressarcimento ao erario seja promovido por meio de acoes 

compensat6rias de interesse publico, mediante a apresentacao de nova piano de 

trabalho, conforme o objeto descrito no Termo de Colaboracao e a area de atuacao da 

organizacao, cuja rnensuracao econ6mica sera feita a partir do piano de trabalho 

-~ original, desde que nao tenha havido dolo ou fraude e nae seja o caso de restituicao 

integral dos recursos. 

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia util subsequente ao da 

consideracao, no primeiro caso, os pareceres tecnlco, financeiro e jurfdico, sendo 
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11.1- O presente Termo de Colaboracao pcdera ser: 

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partfcipes responsaveis somente pelas 

obrigacces e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DENUNCIA EDA RESCISAO 

Paragrafo unlco. As sancoes estabelecidas nos incises II e Ill sao de cornpetencia 

exclusiva de Secretario Estadual, facultada a defesa do interessado no respective 

processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser 

requerida ap6s dais anos de aplicacao da penalidade. 

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentacao da 

prestacao de contas, a aplicacao de penalidade decorrente de infracao relacionada a 
execucao da parceria. 

10.3 - A prescricao sera interrompida com a edicao de ato administrative voltado a 
apuracao da infracao. 

sera concedida sempre que a organlzacao da sociedade civil ressarcir a adrninistracao 

publica pelos prejufzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancao aplicada com 

base no incise II. 

seguintes sancoes: 

I - advertencla: 

II- suspensao ternporaria da participacao em chamamento publico e impedimenta de 

celebrar parceria ou contrato com orgaos e entidades da esfera de governo da 

adrninistracao publics sancionadora, por prazo nao superior a dais anos; 

,.'"'1 Ill - declaracao de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar 

parceria ou contrato com orgaos e entidades de todas as esferas de governo, 

enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que seja 

promovida a reabilltacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que 

10.1 - Pela execucao da parceria em desacordo com o piano de trabalho e com as 

normas da Lei n2 13.019, de 2014, e da legislacao especffica, a adrnlnistracao publica 

pcdera. garantida a previa defesa, aplicar a organizacao da sociedade civil parceira as 
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no prazo de cinco dias; e 

Ill - as reunioes entre os representantes credenciados pelos partfcipes, bem coma 

quaisquer ocorrencias que possam ter irnpllcacoes neste termo de colaboracao, serao 

aceitas somente se registradas em ata ou relat6rios circunstanciados. 

constituir em pecas de processo, e os respectivos originais deverao ser encaminhados 

13.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condicoes: 

I - as comunicacoes relativas a este termo de colaboracao serao remetidas par 

correspondencia ou e-mail e serao consideradas regularmente efetuadas quando 

comprovado o recebimento; 

II - as mensagens e documentos, resultantes da transrnissao via e-mail, nao pcderao se 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS CONDl~OES GERAIS 

12.1 - A eficacia do presente Termo de Colaboracao ou dos aditamentos que 

impliquem em alteracao ou arnpliacao da execucao do objeto descrito neste 

instrumento, fica condicionada a publicacao do respectivo Extrato no Diarlo Oficial dos 

Municfpios e no Site da Prefeitura, a qual devera ser providenciada pela adrninistracao 

publics municipal no prazo de ate 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 

de Tomada de Contas Especial. 

da avenca, respeitado o prazo minima de 60 (sessenta) dias de antecedencia para a 

publicidade dessa intencao: 

II - rescindido, independente de previa notificacao ou interpelacao judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hip6teses: 

a) utilizacao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas; 

c) constatacao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecao em qualquer 

documento apresentado; e 

d) verlficacao da ocorrencia de qualquer circunstancia que enseje a instauracao 
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Prac;:a da Independencia, 341, Centro, Afonso Claudio, ES, CEP.: 29.600-000 -Tel.: (27) 3735-4000 

Presidente da Sociedade Civil de Amparo a Velhice Ninho de Amor 

ANEZIO MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Gestora do Fundo Municipal de Assistencia Social 

LUZIA ALVES STEIN RODRIGUES 

Afonso Claudio, 29 de Dezembro de 2017. 

14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e 

irrenunciavel cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 

conforme, foi lavrado em 3 (Tres) vias de igual tear e forma, que vao assinadas pelos 

participes, para que produza seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele. 

de Afonso Claudio. 

14.1 - Sera competente para dirimir as controversies decorrentes deste termo de 

colaboracao, que nao possam ser resolvidas pela via administrativa, o faro da Comarca 

CLl\USULA DECIMA QUARTA- DO FORO 
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Componentes da Cornlssao: CPF: RG: 
1. Emiliane Zambao 1. 123.081.747-65 1. 2.222.599 
2. Luciana de Araujo Medeiros 2. 149.249.317-13 2. 3.340.592 
3. Maria Lucia Martinuzo Bassi 3. 784.894.407-78 3. 433.357 

Ato de Norneacao: Portaria nQ 131/2017 Data: 19 de Julho de 2017 
Fiscal do Termo de Colaboracao: Ato de Norneacao: Data: 
Maria da Penha Silva OFfCIO SEMAS NQ 311/2017 11/09/2017 

2- IDENTIFICA<;AO DA COMISSAO DE MONITORAMENTO E FISCAL DO TERMO DE COLABORA<;AO 

Organizacao da Sociedade Civil: I C.N.P.J 
Sociedade Civil de Amparo a Velhice Ninho de Amor 28.522. 738/0001-38 
Endere!;:o: 
Rua Analla Vieira de Souza, nQ 339, Bairro Sao Vicente. 
Cidade U.F. I C.E.P DDD/Telefone IFAX IE.A 
Afonso Claudio E.S 29600-000 (27) 3735-1667 3735-1667 

Canta Corrente Banco Agencia Metodo de Recebimento 
25.813.056 Banestes 0137 Transferencia Eletr6nica 
Nome do Responsavel C.P.F 
Anezio Monteiro de Oliveira 134. 798. 656-15 
R.G. I Cargo Fun!;:ao l Ato de Nomeacao: 
889.119 Presidente Presidente Ata de Posse (03/01/2017) 
Endereco I CEP 
Rua Jose Cupertino 29.600-000 
E-mail do Proponente I E-mail do responsavel 
asiloninhodeamor@hotmail.com Asiloninhodeamor@hotmail.com 

Gestao Publica Municipal: I C.N.P.J 
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 14.935.427 /0001-96 
Endere!;:o: 
Rua Herm6genes Fata, 251, Centro 
Cidade U.F. C.E.P DDD/Telefone FAX IE.A 
Afonso Claudio E.S 29600-000 (27) 3735-4050 3735-4011 

Canta Corrente Banco Agencia Metodo de Pagamento 
27.264.662 Banestes 0137 Transferencia Eletr6nica 
Nome do Responsavel C.P.F 
Luzia Alves Stein Rodrigues 020.311.537-65 
R.G. I Cargo FUn!;:aO: Ato de Norneacao: 
1.120.886 Secretaria Municipal de Assistencia Social Gestora Decreto nQ 010/2017 
Endereco: CEP 
Rua Jair Coutinho Petronetto, nQ 23, Bairro Custodio Leite Ribeiro. 29.600-000 
E-mail: I E-mail do responsavel 
Adm in istrativo .semas@afo nsocla ud io. es.gov. brr semas@afonsoclaudio.es.gov.br 

1- IDENTIFICA<;AO DOS PARTICIPES: 

PLANO DE TRABALHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO cl4uoro 
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Promover acesso a rede socioassistencial, aos demais orgaos do Sistema de Garantia de Direitos e 
as demais polfticas publicas setoriais; 
Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptid6es, capacidades e oportunidades para que 
os indivfduos facarn escolhas com autonomia; 

7. Promover o acesso a prograrnacces culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e 
externas, relacionando-as a interesses, vivencias, desejos e possibilidades do publico. 

Acolher e garantir protecao integral; 
Contribuir para a prevencao do agravamento de situacoes de negligencia, violencia e ruptura de 
vfnculos; 
Restabelecer vfnculos familiares e/ou sociais; 
Possibilitar a convivencia cornunitaria: 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

' 6. 

Metas: 

ldentlficacao do Service: 
Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus 
de dependencia. A natureza do acolhimento devera ser provis6ria e, excepcionalmente, de longa 
perrnanencia quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convfvio com os familiares. E 
previsto para idosos que nao disp6em de condicces para permanecer com a famflia, com vivencia de 
situacoes de violencia e negligencia, em situacao de rua e de abandono, com vfnculos familiares fragilizados 
ou rompidos. ldosos com vfnculo de parentesco ou afinidade - casais, irmaos, amigos, etc., devem ser 
atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o 
compartilhamento do mesmo quarto. ldosos com deficiencia devem ser inclufdos nesse service. de modo a 
prevenir praticas segregacionistas e o isolamento desse segmento. 

ldentiflcacao do Objeto: 
Repasse de Recursos Financeiros, advindos do Cofinanciamento Estadual, por meio do Bloco da Protecao 
Social Especial, para a oferta do Service de Acolhimento lnstitucional para ldosos atendidos na Sociedade 
Civil de Amparo a Velhice Ninho de Amor. 

DEZ/2018 JAN/2018 

Termino: lnicio: 

Perfodo de Execu~ao 

Atividades a serem executadas para o cumprimento do Objeto: 
Acolhida/Recepcao: escuta; desenvolvimento do convfvio familiar, grupal e social; estudo Social; apoio a 
famflia na sua funcao protetiva; cuidados pessoais; orientacao e encaminhamentos sobre/para a rede de 
services locais com resolutividade; construcao de piano individual e/ou familiar de atendimento; orientacao 
sociofamiliar; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; referencia 
e contrarreferencia: elaboracao de relat6rios e/ou prontuarios: trabalho interdisciplinar; diagn6stico 
socloeconornico: lnformacao, cornunicacao e defesa de direitos; orientacao para acesso a docurnentacao 
pessoal; atividades de convfvio e de organizacao da vida cotidiana; insercao em projetos/programas de 
capacitacao e preparacao para o trabalho; estfmulo ao convfvio familiar, grupal e social; mobilizacao, 
identificacao da famflia extensa ou ampliada; mobilizacao para o exercfcio da cidadania; articulacao da rede 
de services socioassistenciais; articulacao com os services de outras polfticas publicas setoriais e de defesa 
de direitos; articulacao interinstitucional com os demais orgacs do Sistema de Garantia de Direitos; 
monitoramento e avaliacao do service: organizacao de banco de dados e intorrnacoes sobre o service, 
sabre organizacoes governamentais e nao governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos. 

3 - DESCRl<;AO DA EXECU<;AO DA PARCERIA 

Objeto: 
Execucao e Manutencao do Service de Acolhimento lnstitucional 
para ldosos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
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Natureza da Despesa Total Gestor Publico Organizacao 
C6digo Especiflcacao Civil 

Subvencao Social para atender nas 
respectivas despesas: 

• Material de Consumo; R$ 79.800,00 R$ 79.800,00 - 
• Services de Terceiros - 

3.3.50.43 Pessoa Ffsica; 

• Services de Terceiros 
Pessoa Jurfdica; e 

• Despesas com Pessoa I 
(Equipe de Referencia 
NOBSUAS/RH). 

TOTAL GERAL R$ 79.800,00 R$ 79.800,00 - 

5 - PLANO DE APLICA<;AO (R$ 1,00) 

Metas Forma de Execu~ao lndicador Ffsico Duracao 
Unidade Quant. lnfcio Termino 

_, 

1 
2 
3 Oferta do Service de Acolhimento Aprox. 
4 lnstitucional para ldosos Pesso as 50 Jan/2018 Dez/2018 

5 
6 
7 

4 - CRONOGRAMA DE EXECU<;AO 
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Presidente da Sociedade Civil de Amparo a Velhice Nin ho de Amor 

ANEZIO MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Gestora do Fundo Municipal de Assistencia Social 

Afonso Claudio, 9 de J..9~~f'N\\?..O 2017. 

Declaramos para todos os fins de direito, sob pena de responsabilizacao pessoal, seja na esfera cfvel, penal 

ou administrativa, que todas as informac;:6es acima prestadas ostentam veracidade e que a celebracao do 

referido Termo de Colaboracao esta decorrente da relacao jurfdica estabelecida formalmente entre a 

Adrninistracao Publica e a Organizacao da Sociedade Civil, em regime de rnutua cooperacao, para a 

consecucao de finalidades de interesse publico e recfproco. 

LUZIA ALVES STEIN RODRIGUES 

\ 7 - DECLARA~AO 

*Ressaltamos que, os repasses podem ocorrer com atrasos ou antecipacao, por considerar recursos em 
conta e o cronograma de pagamento do FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social. 

Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 

R$ 26.600,00 R$ 0,00 R$ 26.600,00 R$ 0,00 R$ 26.000,00 R$0,00 

Jul/18 Ago/18 Set/18 Out/18 Nov/18 Dez/18 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
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Gestora do Fundo Municipal de Assistencia sdcial 
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I .. 
EXTRATO DO TERMO D~ COLABORA<;:AO N°: 007 /2017. 

I t 
I 11 · 

PROCESS0:0014687~2~17 .. . .1 1 ... ;1r;:,ii.;'.;' 
Termo de Colaboracaq celebrado pela Mun1c1pal1dade, por me1~ do FLJndg Mun1c;1~a:lr cj~·,, 1 ; · 
Assistencia Social - CNP~ 14.935.427 /0001-96 ea Sociedade Civil de mparo a V~lhice Ni,n1h,q de;'~ 
Amor - CNPJ N.Q 28.522l738/0001-38. , . 

! I , . 
J ~ ' \ . : 

OBJETO: Execucao e Manuten~ao do Service de Acolhimento 11nstitucional para ldosos, · 
conforme as dir~trize.s ~sta.belecidas no_ Plano de Trabalho, bem co1 o na Tipifica~a? Na~i;~~ah i 1:• i.l ,it ! :!JI 
dos Services Socioassistenciais (Resolucao nQ 109/2009 - CNAS). I , i · 1 ! t!·!, lfi; I i. i r1 

I ' I · ., i, ·'.'' '.'!J '1 (d i :. Jl':.'.·~j'j,· 

1
1 . \ :i. : · 1 . ~.' r • . ·1 I, • ,,. 

AMPARO LEGAL: Art. 3~, da Lei nQ 13.019/2014; e Oecreto Mun1c1pal nQ 384/20!7. 1 . 
1 

; ~ : '<'. 1 

1 I I I 1· J 
RECURSOS: Valor Global R$ 79.800,00 (Setenta e Nove Mile Oitocentos Rea is). ( · 

1 1 

, I ' 
NATUREZA DA DESPE~A: Fun~ao: 08 - Projeto/Atividade: 2.045, - Elementp de Despesa. 
3350430000 - Ficha: 16l7 - Fonte de Recursos: 1399000. · I 

VIGENCIA: 12 meses a J,artir da publicacao I I ! , 

PARTICI PES: Luzi a A Ivel Stein Rodrigues - Secretaria M unicipa I de IAssistencia ~ocial/Ges;b:; 
do Fundo Municipal de Assistencia Social, CPF N.Q 020.311.537-65 e, Anezi~ Monteiro de 

' I Oliveira, Presidente da Sociedade Civil de Amparo a Velhice fNinho de mor, CPF N.Q 
I I 

134.798.656-15. I • I'•)~ 


