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DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO n• 01/2019 - ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOC IAL
PROCESSO n" 03/2019
TERMO DE FOMENTO n• 01 /2019
INICIO: 08/05/2019- TERMI NO: 07/10/2019

Termo de Fo mento que celebram de um lado o Município de
Miguelópolis, o Conselho Municipal do Idoso ("CMI") e o Lar
Geraldo Ba rbosa de Freitas, para a continuidade e finalização da
execução do Projeto Energia que Produz Longevidade - Energia
Fotovoltaica.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MIGl'ELÓPOLIS, pessoa jurídica de direito
público regularmente inscrita no CNPJ sob n• 45 .353.307/000 1-04, com sede administrativa na Praça Vovó
Mariquinha no I00, Bairro Centro, Comarca local. neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Naim
Miguel Neto, brasileiro, casado, médico, portador do RG n• 8.995.317-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob n°
057.252.848-59, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO: o CONSELHO Ml'NICIPAL DO IDOSO, na
condição de interveniente, com sede situada na Av. Otaviano Trindade. 342, Bairro Nossa Senhora das Graças,
nesta Cidade, representado neste ato por sua Presidente Sra. lrar Felipe da Silva, inscrita no CPF/MF sob n•
18 1.090.468-43, doravante denominado simplesmente CMI ; e O LAR GERAl-DO BARBOSA DE FREITAS,
organização da sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos inscrita no CN PJ sob n°
74.492.695/0001 -02, com sede na Rodovia SP-040, Km OI, Caixa Postal 92, CEP 14.530-000, na cidade de
Miguelópolis/SP, representada pelo seu presidente G ustavo Amaro Stuque, portador do RG no 32.854.234-9
SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob n• 327.087.718-84, residente e domicil iado na Rua Pedro Cristino da Silva, n•
752, Bairro Centro, cidade de Miguelópolis/SP, doravante denominado B E N E F I C I Á R I O (OSC), resolvem
celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, nos termos da Lei Federal n• 13.0 19, de 31 de julho de 2.014 e
suas alterações, Lei Municipal n° 3.651 /2016 e Decreto Municipal n° 5.154/2016. bem como demais normas do
nosso ordenamento jurídico, mediante as cláusulas e condições a seguir explicitadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
I. O presente termo tem por objeto a continuidade e a finalização da execução do PROJETO ENERG IA QU E
PRODUZ LONGEVIDADE - ENERGIA FOTOVOLTAICA, através de recursos oriundos do Fundo
Municipal do Idoso, desde então denominado FM 1, já repassados no exercício de 2018, de modo que por este
instrumento fica então concedido novo prazo para a aplicação do saldo remanescente equivalente a R$ 65.074,00
(Sessenta e cinco mil e setenta e quatro reais), confom1e plano de trabalho constante do Processo de Dispensa de
Chamamento Público n• 01 /2019-FMI , parte integrante deste como se nele estivesse transcrito.
CLÁUSU LA SEGUNPA - pOS RECU RSOS FINANCEIROS:
2. Os recursos financeiros equivalentes a R$ 231.078,00 (duzentos e trinta e um mil, setenta e oito reais) para a
execução do objeto já foram repassados ao BENEFICIÁRIO Lar Geraldo Barbosa de Freitas no exercício de
2018 pelo MUN ICÍ PIO, com aprovação do CM I, através do FMI.
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2.2. Qualquer importância acrescentada à conta especifica somente poderá ser utilizada no objeto, devendo
constar da respectiva prestação de contas.
2.3. Os saldos financeiros dos recursos repassados ao BEN EFICIÁRIO para execução do objeto deste
instrumento que por ventura não sejam utilizados deverão ser restituídos por ocasião da conclusão do objeto ou
extinção deste termo de Fomento através de deposito na conta do FMI.

CLÁUS ULA TERCE IRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3. Como os recursos financeiros para a execução do objeto já foram repassados no exercicio de 2018, não
existindo despesa a ser realizada no corrente ano, não se faz necessário a presença de prévia dotação
orçamentária constante do Orçamento da Prefeitura Municipal de Miguelópolis.

CLÁUSULA QUARTA - QA PRESTACÃO QE CONTAS:

4. O BENEFICIÁRIO Lar Geraldo Barbosa de Freitas deverá encaminhar a prestação de contas dos recursos
recebidos e utilizados na execução do objeto deste instrumento no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar do
término da vigência da parceria (Art. 69, Lei Federal 13.019/20 14), acompanhada dos seguintes documentos:
a) Oficio de encaminhamento;
b) Cópia deste termo e, se for o caso, os termos aditivos, bem como da respectiva publicação no Diário Oficial ;
c) Cópia do Plano de Trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente;
d) Relatório de Execução do objeto da parceria e laborado pela Organização da Sociedade Civil;
e) Relação dos pagamentos efetuados em razão deste Termo e respectivos comprovantes e notas;
f) Relatório de execução financeira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados
estabelecidos no Plano de Trabalho;

g) Demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável pela
contabilidade, com a indicação do número de seu registro no Conselho Regional de Contabil idade, contendo
elementos que permitam a adequada correlação entre os documentos de despesas e o plano de trabalho;
h) Conciliação Bancária acompanhada de cópia do extrato da conta corrente específica;
i) Relação de Bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste termo;
j) Comprovante de depósito em conta corrente indicada pelo município dos saldos não utilizados, quando for o
caso:
k) Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas.
4.1. Os comprovantes de pagamentos referidos na alínea ·'e'' desta cláusula deverão estar consubstanciados nos
seguintes documentos:

t
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a) Nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons fiscais das aquJsJçoes de bens de consumo ou
permanentes e de serviços. devidamente atestados ou certificados pela unidade competente quanto à
conformidade do item recebido com os termos de contratação, com identificação do responsável e da data que
efetuou a conferência;
b) Nos pagamentos o trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, recebidos com a sua identificação e cópias
do RG e CPF, além da indicação do endereço de sua residência e número de telefone para contato;
c) Nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista. a folha de pagamento e guias autenticadas de
recolhimento dos encargos sociais (FGTS e INSS);
d) Nos pagamentos de prestadores de serviços, sujeitas ao pagamento do imposto sobre serviço de qualquer
natureza (ISSQN), os comprovantes de recolhimento do referido tributo;
4.2. O relatório de execução do objeto referido no item 5, alínea " d" desta Cláusula deverá informar as atividades
desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo das metas propostas com os resultados alcançados,
com indicação do percentual de realização do objeto deste termo, bem como sua compatibilidade com o
montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos;
4.3. Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou equipamentos o relatório de execução deverá
mencionar se foram instalados e se estão em efetivo funcionamento;
4.4. Quando o objeto incluir obra de construção ou reforma, o relatório de execução deverá informar se o
recebimento é provisório ou definitivo, e apresentar certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra,
bem como o documento hábil expedido pelo órgão competente do Poder Público Municipal, liberando a obra
para uso e utilização dos fins autorizados, quando cabível;
4.5. O demonstrativos da origem e aplicações dos recursos referido no item 5, alínea "g" desta cláusula incluirão,
além dos recursos munic ipais repassados, os rendimentos decorrentes da aplicação no mercado finance iro e os
recursos relativos à contrapartida da OSC, assim como as aplicações dos recursos totais e o saldo porventura
devolvidos;
4.6. Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para cumprimento das etapas e/ou fases de
execução correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha s ido apresentada a prestação de
contas respectiva. a OSC será registrada como inadimplente;
4.7. A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos documentos
apresentados, bem como a certificação do cumprimento da etapa e/ou fase da execução correspondente,
mediante parecer técnico conclusivo do gestor da parceria.
4.8. A prestação de contas de que se trata esta cláusula não exime a OSC de comprovar a regular aplicação dos
recursos ao Tribunal de Contas e os outros órgãos de controle interno e externo da Administração. nos tern1os da
legislação específica vigente.
4.9. A prestação de contas referida nesta cláusula se dará mediante apresentação de toda a documentação exigida
nas instruções e resoluções vigentes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

4.1 O. O descumprimento do prazo estipulado para a apresentação da prestação de contas, sem que haja pedido de
prorrogação, bem como o descum primento dos moldes definidos no item anterior, acarretará impedimento ao
BENEFIC IÁRIO de receber quaisquer outros recursos do Poder Público.
4. 11 . Durante a execução da parceria, deverá a Organização da Sociedade Civil BENEFICIÁRIA apresentar
prestação de contas parcial até o dia 30 do mês seguinte executado.
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4.12. A prestação de contas apre-sentada pela Organização da Sociedade Civil deverá conter elementos que
permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.
4.13. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Colaboração dar-se-á mediante a análise: (i) dos
documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, Lei no 13.0 19/2014; (ii) do
relatório de execução do objeto (elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou
projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados
alcançados); (iii) do relatório de execução financeira (com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados
estabelecidos no plano de trabalho); (iv) do relatório de visita in loco; e (v) do relatório técnico de
monitoramento e avaliação.
4. 14. Apresentada a prestação de contas final pela Organização da Sociedade Civil no prazo admitido por lei,
caberá ao gestor da parceria emitir parecer técnico conclusivo de análise para fins de avaliação de cumprimento
do objeto.
4.15. O parecer técnico de que trata o item anterior deverá necessariamente mencionar os resultados alcançados e
seus benefícios, os impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de
sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
4.16. Tal parecer emitido pelo gestor da parceria concluirá ou pela aprovação das contas, ou pela aprovação com
ressalvas ou pela sua rejeição.
4.17. Emitido o parecer técnico conclusivo pelo Gestor da Parceria, ele será encaminhado ao Prefeito Municipal
para decisão final e determinação das providencias necessárias, se o caso.

CLÁUSULA QU INTA- DA RESPONSA BILIDADE:

5. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL beneficiada é responsável pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive o que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal, nos termos do Art. 42, Inc. XIX e XX, da Lei Federal n° 13.019/2014.

C LÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA:

6. O presente Termo terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura e término no prazo de 150
(cento e cinqilenta) dias, admitindo-se prorrogação por igual e sucessivos períodos. Este termo de fomento
deverá ter o seu extrato devidamente publicado no d iário ou no site oficial da administração pública.
6.1. Sempre que necessário, mediante proposta do BENEFICIÁR IO devidamente justificada e formulada, dentro
da vigência deste instrumento, portanto antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais
e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.
6.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes
do término da vigência do Tenno de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a
celebração de tenno aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA SÉTIMA- DO ACOMPANHAM ENTO E DA FISCA LIZAÇÃO:

(\
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7. A Administração Pública, por meio da Comissão de Monitoramento e Avaliação regularmente nomeada
através da Portaria n° 14.603/2018, promoverá a fiscalização e verificação do cumprimento do objeto da
parceria.
7.1. Para a implementação do acima disposto, a Administração Pública poderá valer-se do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de
aplicação dos recursos.
7.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação, por si ou através do apoio técnico de terceiros, realizará visitas
in loco a cada 50 dias na Organização da Sociedade Civil BENEFICIÁRIA, com o escopo de promover a

avaliação parcial da parceria e emitir o respectivo relatório técnico.
7.3. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá
conter pelo menos:
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio social obtido em razão
da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pela administração pública:
d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na
prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo
termo de fomento; e
e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização
preventiva, bem corno de suas conclusões e das medidas que tornaram em decorrência dessas auditorias.
7.4. Na hipótese de inexecução do objeto por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração
pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio
e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades
pactuadas:
a) retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a
modalidade ou titulo que concedeu direitos de uso de tais bens;
b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de
paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi
executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas
responsabi Iidades.

CLÁUSU LA OITAVA

DO GESTOR DA PARCERIA E S(JAS OBRIGACÕES:

8. O Gestor da presente parceria entabulada entre o Município de Miguelópolis, o CM I e o Lar Geraldo Barbosa
de Freitas será a Sra. Raquel Regina dos Santos Silva (CPF: 162.081.768-32).
8.1 . Compete à gestora desta parceria:
a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as
atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados:
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c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final , levando em consideração o conteúdo
do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o Art. 59, Lei Federal no 13.019/20 14; e
d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
8.2. O parecer técnico a ser elaborado pela gestora da parceria deverá atestar:
a) os resultados já alcançados e os seus beneficios;
b) os impactos econômicos ou sociais;
c) o grau de satisfação do público alvo;
d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

CLAUSULA NONA - DAS OBRlCACÕES:

9. São obrigações do Município/C MI :
a) examinar através da Diretoria de Finanças. a qual está vinculado o setor de contabilidade, as prestações de
contas referentes à aplicação dos recursos alocados, sem prejuízo da realização de auditorias internas e externas,
bem como aprová-las ou não, observando-se as regras previstas na legislação, prazos e nonnas, emitindo p
competente parecer conclusivo;
b) acompanhar e fi scalizar a execução do projeto, diretamente ou por delegação;
c) exigir do BENEFICIÁR IO o saneamento de eventuais irregularidades observadas por ocasião do
acompanhamento. fiscal ização e da avaliação deste Termo;
d) inscrever o BENEFICIÁRJO como inadimplente, nas hipóteses previstas na Lei Federal n° 13.019/20 14;
e) proceder à publ icação resumida deste termo e de seus aditamentos no meio oficial de divulgação do
Município, no prazo legal;
t) Manifestar de fonna conclusiva, por meio do respectivo Gestor da parceria,sobre a prestação de contas,
observando os prazos previstos no Tenno, devendo dispor sobre: (i) aprovação da prestação de contas; (i i)
aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal. da qual não resulte dano ao erário; ou (iii) rejeição da prestação de contas e a determinação da
imediata instauração de tomada de contas especial.
g) Registrar as impropriedades que deram causa às ressalvas ou à rejeição da prestação de contas,em plataforma
eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião de assinatura de futuras parcerias
com a Administração Pública. conforme definido em regulamento.
h) Conceder prazo de 03(três) dias para o BENEFIC I ÁRIO sanar a irregularidade ao cumprir a obrigação de
prestação de contas, quando constatada irregularidade ou omissão na realização da mesma.
i) Adotar as providências para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e
obtenção do ressarcimento, nos tennos da legislação vigente, quando não houver saneamento da irregularidade
no prazo previsto e concedido.
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j) Avaliar as prestações de contas, por meio do Gestor da parceria, da Diretoria de Finanças e Setor de
Contabi lidade, classificando-as no respectivo parecer técnico conclusivo em: (i) regulares, quando expressarem
de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a
econom ic idade dos atos de gestão; (ii) regulares com ressalva, quando evidenciar impropriedade ou qualquer
outra falta de natureza formal , de que não resulte em dano ao erário; ou (iii) irregulares, quando comprovada
qualquer das seguintes ocorrências:
./'
omissão no dever de prestar contas;
-1'
prática de ato de gestão ilegal. ilegítimo, antieconômico ou de infração à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial ;
-~'
dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
-~'
desfalque ou desvio de dinheiro,bens ou valores públicos:
I) Responder pela decisão da aprovação de contas, tendo como base os pareceres técnicos e fi nanceiros.
9. 1. São obrigações do BENEFICIÁRI O:
a) cumprir integralmente o Plano de Trabalho aprovado:
b) restituir eventuais saldos dos recursos transferidos;
c) manter à disposição do Município/CM I e dos órgãos de Controle Interno e Externo, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, contados da aprovação da prestação de contas por parte do Município e CM I, os documentos
comprobatórios e registros contábeis das despesas realizadas, indicando-os com o Número deste Termo de
Fomento;
d) restituir ao Município/CM I o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento do
recurso, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos, nos seguintes casos: (i) quando
não for apresentada a prestação de contas; e (ii) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da
estabelecida neste Termo;
e) permitir o livre acesso do Controle Interno ao qual esteja subordinado o Municipio/CM I, a qualquer tempo e
lugar. a todos os fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de
fiscalização ou auditoria;
f) facilitar a realização de auditorias contábeis nos registros, documentos, instalações, atividades e serviços desta,
referentes à aplicação dos recursos oriundos do presente Tenno de Fomento:

g) divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede social a parceria celebrada com o Municipio/CMI:
h) depositar e gerir em conta bancária especifica os recursos recebidos, em instituição fi nanceira pública,
decorrentes da parceria e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em
cadernetas de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a l(um) mês, ou em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o prazo
previsto para sua utilização for igual ou inferior a I (um) mês.
i) aplicar no objeto da parceria os rendimentos das aplicações financeiras, ficando os valores sujeitos às mesmas
condições de prestações de contas exigidas para os recursos transferidos.
j) devolver ao órgão repassador de recursos, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da
parceria. os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30(trinta) dias do evento, observando orientações do
Departamento de Assistência Social.
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I) restituir aos cofres públicos qualquer pagamento e despesas não autorizadas no Plano de Trabalho ou despesas
realizadas em desacordo com qualquer das condições ou restrições estabelecidas.
m) acatar as orientações técnicas do órgão gestor acerca da execução do Serviço.
n) atender, a qualquer momento, à solicitação de prestações de contas parciais, de períodos específicos, requerida
pelo Gestor da parceria. pela Diretoria de Finanças ou pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura
Municipal.
o) responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos.
inclusive no que diz respeito âs despesas de custeio, de investimento e de pessoal.
p) não possuir servidor público no exercício, a qualquer título, em cargo de direção ou no seu quadro de
funcionários.
q) não contratar parentes de diretores, sócios, conselheiros, instituidores ou benfeitores até 3° grau para
atividades remuneradas.
r) desenvolver as atividades conforme especificado no Plano de Trabalho.
s) permitir o livre acesso dos servidores do MUNICÍPIO, facilitando a obtenção de informações, a atuação e
intervenção técnica junto ao BENEFICIÁRIO.
t) prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitadas pelo MUN ICÍPIO, seja verbal e/ou por
escrito.
u) manter registros contábeis, atualizados e em boa ordem, à disposição dos servidores do MUN ICÍPIO.
v) gravar com cláusula de inalienabilidade os bens adquiridos pelo BENEFIC IÁRIO com recursos provenientes
da ce lebração da parceria, bem como formalizar promessa de transferência da propriedade ao MUNICÍPIO.na
hipótese de sua extinção.
x) encaminhar cópias das alterações estatutárias ou de Diretoria ao Gestor no prazo de 30 dias após a sua
ocorrência, devidamente registrados no Cartório de Registros Especiais.
z) responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fisca is e comerciais re lativos ao
funcionamento do BENEFICIÁRIO e ao adimplemento do Termo de Fomento, não se caracterizando
responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos. qualquer oneração do
objeto da parceria ou restrição a sua execução

CLÁUSULA DÉCI MA - DA MUDANÇA DE FINALIDADE:

10. O BENEFICIÁRIO somente poderá aplicar os recursos concedidos em finalidade diversa da expressa neste
Termo mediante prévia autorização, por escrito, do CM I e do Município.

CLÁUSULA DÉC I MA PRIMEI RA - DAS PENAL IDADES:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.353.307/0001-04

I I. O descumprimento das obrigações e dos prazos previstos neste Tenno sujeitará o BENEFICI ÁRIO às
seguintes penalidades, graduadas confom1e sua gravidade ou reincidência, a serem aplicadas pelo
Mun icipio/CM I:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, subvenções ou qualquer beneficio, oriundo do FMI, por até 02 (dois)
anos;
c) Devolução dos recursos quando os gastos em finalidad e diversa da expressa neste Tenno de Fomento; e
d) Devolução dos recursos quando a movimentação financeira não for efetuada nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA:

12. Este Tenno poderá ser rescindido ou denunciado, fonnal e expressamente, a qualquer momento, ficando as
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência e creditando-se-lhes, igualmente, os
beneficios adquiridos no mesmo período.
12.1. Constitui motivo para rescisão deste Tenno o inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas.
particularmente quando da constatação das seguintes condições:

a) utilização dos recursos em desacordo com o seu objeto;
b) fa lta de apresentação da prestação de contas nos prazos estabelecidos;
12.3. Este Tenno poderá ser rescindido a critério do Município/ CMI, por motivo de interesse público, caso a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVlL Beneficiada sofra alguma restrição futura.
12.4. A ORGAN IZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá restituir ao Municipio/CM I o saldo eventualmente
existente na data de encerramento, denúncia ou rescisão do Tenno de Fomento.

CLÁ USU LA DÉCIMA TERCERI A - DAS DISPOSIÇÕES GERA IS:

13. As partes elegem o foro da Cidade de Miguelópolis para resolver todos os litigious e dúvidas decorrentes
deste Tenno de Fomento.
E assim, por estarem de acordo com todos os seus, as Partes finnam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e fonna, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem, para que produzam seus
jurídicos e legais efeitos.
Miguelópolis, 08 de Maio de 2019.

NA I M M IGUEL NETO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.353.307/0001-04

>
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Presidente do CMI
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