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TERMO DE t=OIV.Eí\ TO NQ 001/2021 

O MUNICÍPIO DE NOV~1 CANA.&. PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
nesta cidade e comarca de Sant s Fé do Sul, Estaco de ~.ão Paulo, na Rua Oito, nº 650, inscrito no 
CNPJ sob nº 65.711.954/0001-58, neste ato devidamente representado por sua Prefeita 
Municipal, o Sra. THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, brasileira, casada, portador do documento 
de identidade R.G. nº 24.342.368-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 181.923.418-52, residente e 
domiciliado nesta cidade, at-a vés de seu órgão e><ecutivo municipal doravante denominado 

simplesnH1nte MUNICÍF lO e a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA FÉ DO 

SUL, associação de fins não econômicos, inscrita no C:NPJ sob o nº S0.572.395/0001-75, com sede 
na Rua 03, nQ 1269, Centro, na cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, CEP 15775-000, 
neste ato devidamentE· representada por seu provedor, o senhor JOSÉ BISCASSI, brasileiro, 
portadora do RG nº 10.865.006 e inscrito no CPFIMF sob o nQ 583.097.808-34, residente e 
domiciliada na Rua Sete, nº 1634, Vila São José, na cidade de Santa Fé do Sul -SP, doravante 

simplesmente denominada ENTIDADE, resolvem celebrar o Termo de Fomento que subordinará 

as regras da Lei 13.019/2014 e suas alterações. e a Lei Municipal nº 1.209/2021, na forma das 

cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

U Realização do Termo de F:m1ento entre a adriinistração pública e a Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Santa Fé ao Sul, que tem por objeto a concessão de subvenção social 
autorizada pela Lei Municipal n' 1.209, de 17 de feverei -o de 2021, para transferência de recursos 
financeiros para cobertura de despesas de custeio do ospital, responsável pelo atendimento à 
população através dos !,erviços oferecidos pela rede publica SUS. 

12 O objeto mencionado acima deverá ser axecutado conforme Plano de Trabalho, que passa a 

integrar o presente instrumento como se nele estivEisse escrito. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS RECURSOS F!NAIKEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados exclusivamente pelo 
MUNICÍPIO no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e deverão ser utilizados 
em estrita conformidade com o plano de tr ab alho, por meio da seguinte dotação orçamentária: 
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Auxílio e/ou Subvenções 
Sociais 

SUBVENÇÕES SOCIAIS 

2.2 A transferência dos recursos financeiros à ENTIDADE restou autorizada e detalhada pela Lei 

Municipal nº 1.209, de 17 de fevereiro de 2021. 

2.3 Os recursos transferidos deverão ser gastos conforme o estabelecido no Plano de Aplicação 
de Recursos Financeiros, apresentado junto ai) Plano de Trabalho. 

2.4 As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a 
ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que 

apresente funcionalidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA LIHEllAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO 

3.1 A liberação dos recursos financeiros ê cargo do MUNICÍPIO, previstos na CLÁUSULA 
SEGUNDA, dar-se-á em pagamento parciais que se estenderão entre os meses de fevereiro a 

dezembro do ano de 2(21. 

3.2 É vedado o custeio de qualquer atividade prevista no plano de trabalho antes da data de 

início da vigência do presente termo. 

3.3 Os saldos deste Termo, enquanto não utiliz ado s, serão obrigatoriamente aplicados em 

instituição financeira, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias. 

3.4 As receitas financeiras, auferidas na forma do Item 3.3, serão obrigatoriamente computadas 

a crédito deste Termo e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um 
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas apresentadas pela ENTIDADE. 

3.5 Quando da extinção deste Termo, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações fin anceiras realizadas, serão devolvidos ao 

MUNICÍFIO, no prazo de 30 (trinta) dias. 
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3.6 O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará automaticamente suspenso, e retidos 
os valores respectivos, até o saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de 

quaisquer das obrigações previstas neste Terrno, especialmente quando: 

a) Houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

recebida; 
b) Quando r onstatado desvio de fina idade na aplicação dos recursos ou o 

inadimplementc da Err DADE em relação a ob -rgações estabelecidas neste Termo; 
c) Quando a ENTIDADE deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 

saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou 

externo. 

CLÁUSULt1 QUARTA- CIAS 013RIGACÕES 

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os PARCEIROS se 

comprometem: 
1 - MUNICÍPIO DE NOVt\ CAN/\A PAULISTA: 

a) Transferir a ENTIDADE os recursos financeiros; 
b) Designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento, a fiscalização e 

a avaliação deste Termo, observando a legislação pertinente e as normas de controle 

interno e externo; 
c) Exigir da [NTID/\DE o saneamento de ,eventuais irregularidades observadas em 

decorrência do acompanhamento, da fiscalizaçfo e da avaliação deste Termo; 
d) Apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no plano de trabalho laudo 

acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento, para 
a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execução seguintes; 

e) Providenciar o registro contábil adequado e manter atualizado controle sobre 

recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas; 
f) Quando o objeto deste Termo for a execução de obras ou benfeitorias em imóvel, 

e r itir documento de avaliação técnica sobre a área respectiva e o projeto básico; 
g) Proceder ~ publicação resumida deste Turno e de seus aditamentos na imprensa 

oficial, no prazo legal. 
h) Fica atribuída à Administração Pública a prerrogativa para assumir ou transferir a 

responsabilidad,~ pela Execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua 

de·,continuidade; 
i) Verificar, se for o caso, a titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da 

conclusão ou extinção da parceria E que, ern razão de sua execução, tenham sido 
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração 
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li - ENTIDADE: 

a) Disponibilizar os bens e/ou serviços corrEspondentes a sua contrapartida, se for o 

caso, de acordo com as especificações previstas no plano de trabalho; 
b) Movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária específica, 

utilizando transferênciê1 eletrônica dis oonível ou outra modalidade de saque autorizada 
pe!o Banco Cerr.r al do Brasil, com identificação das destinações e nomes dos credores, 
quando aplicável, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcional e 

justificadamente, restar inviável a utilização dos meios indicados; 
c) Utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo, documentação 

idênea para comprovar os gastos resp,=ctivos; 
d) Prestar contas dos recursos finar ce ros recebidos na forma prevista neste Termo; 
e) Apresentar relatório de execução fisico-financeiro, informando o percentual 

realizado do objeto e a sua compatibilidade com montante financeiro dos recursos 

recebidos e atendimen1o dos fins propostos. na periodicidade prevista neste Termo; 
f) Apricar os recursos previstos n sste Termo, inclusive os rendimentos auferidos, 

exclusivamente na execução do objeto deste Termo; 
g) Assumir por sua conta e risco as despesas referentes às multas, juros ou correção 

monetária, bem como as despesas reforentes atrasos nos pagamentos; 
h) Assumir, s ob sue única e exclusiva re~;ponsabilidade, os encargos tributários, 

trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste 
Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com o 
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA, não implicando, dessa forma, responsabilidade 

solidária ou sub'.,idiária ca administração pública; 
i) Ressarcir ao MUNICÍPIO, p or meio de pecúnia ou medidas compensatórias, 

eventuais saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados; 

CLÁUSULA QUINTA- DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 

5.1 O MLNICÍPIO exercerá as atriouiçõ,::s ce acompanbame to, fiscalização e avaliação da 

execução deste Termo. além do exame das despesa; realizadas, a fim de verificar a correta 

utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração de relatórios, realização de 
inspeções e visitas, e atestacào da satisfató 'ia realiz ação de inspeções e visitas, e atestação 

satisfató ri 3 realização do seu objeto. 

52 Fica assegurado ao MUNICÍPIO o livre acesso de seus técnicos devidamente identificados 

para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados 

direta ou indiretamentE· a este Termo, quando em missão fiscalizadora e/ou de auditoria. 
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53 O acompanhamen1o, a fiscaliz ação e a avaliação da execução deste Termo, a cargo do 

MUNICÍF 10, serão executada~; pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, a qual será 

preenchida através de Portaria, indicada pelo Chefe do Executivo .. 

5.4 Em caso de afastamento, impedimento ou desli,5amento dos quadros do MUNICÍPIO do 
servidor ndicado para realizar o acompanhamemo, a fi ;calização e a avaliação da execução deste 

Termo, deverá ser imec iatamente designado substitu - ). 

5.5 O(s) parecer(s) e/ou laudo(s) técnico(s) elaborado(s) pelo servidor indicado para realizar 
acompanhamento, a fiscalizaçào e a avaliação da execução deste Termo deverá(ão) atestar se o 

percentual gasto é compatível com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como 

se foram atingidos os fins propostos. 

5.6 A ENTIDADE garantirá o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle 

interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações 
relacionê1aas a termos de colab)ração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução 

do respectivo objeto. 

5.7 Para a verificação da execução do objeto e alcance dos fins propostos, o responsável pela 
físcaliz açào podera fazer uso de coleta e regi stro forrr ai de depoimentos de autoridades locais 

ou de representantes da sociedade civil or ga.1izadõ, devidamente identificadas por nome, 
endereço, números do CPF e RG, além de outros instrumentos probatórios que considere 

pertinentes. 

5.8 O acompanhamento e a focalização exercidos pelo MUNICÍPIO não excluem e nem reduzem 

as responsabilidades da ENTIDADE de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações 

desenvolvidas para execução do objeto deste Termo. 

CLÁUSULA SEXTA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAb 

6.1 A ENT,DADE deverá encaminhar ao MUNICÍPIO pr estaçôes de contas final, sem prejuízo de 
prestações de contas parciais eventualmente requisitadas pelo Município, de todos os recursos 
recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria, 

acompanf ada dos seguintes documentos· 

a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia deste Termo e, se foro caso, dos termos aditivos; 

c) Cópia do plano de trabalho; 
d) Relatório e e exe:::ução do objeto da parceria; 

e) Relação cos 

provantes; 
pagamento~s em razão deste Termo e respectivos 
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f) Demonstrativo o as Receitas e DE spesas, 2 ssinado por profissional responsável pela 

contabilidade, c.om indicação do nú nero do seu registro no Conselho Regional de 

Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlação entre os 

documentos de despesas e o plano de trabalho; 
g) Cópia dos documentos de comprovação das despesas devidamente identificados 

com os dados da parceria; 
h) Conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente 

especifica; 
i) Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da beneficiária, com indicação 

do s valores repassados pelo órgão concessor, referente ao exercício em que o numerário 

foi recebido, devidamente assinado pelo Presidente, Tesoureiro e Contador CRC 
j) Comprovante do recolhimento do saldo de recursos à conta corrente indicada pelo 

MUNICÍPIO. 

6.2 Os comprovantes de pagamento referidos na alínea "e" do Item 6.1 deverão estar 

consubstanciados nos seguintes documentos: 

a) Nos pagamentos a pessoas jurídi:as, notas ou cupons fiscais das aquisições de bens 

de consumo ou permanentes e de serviços, dE~vidamente atestados ou certificados pela 

un d ade competente q .ianto à conbrr1idade do item recebido com os termos da 

contratação, corn identificação do responsável e data em que efetuou a conferência; 
b) Nos pagamentos a trabalhador avulso. sem vínculo empregatício, recibos com sua 

identificação e cópias do RG e CPF, além da indicação do endereço de sua residência e 

nú-nero 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 ele prestação de serviços: sujeitas ao pagamento do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer \latureza {ISSQI\") e : isciplinadas pela Lei Complementar nº 

116/2003, os comprovêntes de recolhimento d i referido tributo. 

6.3 O relatório de execução referido na alínea "d" do Item 6.1 deverá informar as atividades 

desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo das metas propostas com os 
rasuttados alcançados mm indicação do percen:ual d1~ realização do objeto deste Termo, bem 
como sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos 

fins propostos. 

6.4 Quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se intangíveis aqueles 

objetos para os quais não há resultado físi:o aferível posteriormente, consubstanciados na 
realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros assemelhados; o relatório de 
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execução físico-finance rn deverá contemplar registro; fotográficos, vídeos, notícias publicadas 
na mídia, impressos de divulgação, publicaçôes prod zidas, listas de presenças e relatórios de 

atividades, dentre outros elementos. 

6.5 O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, referido nas alíneas "f" do Item 6.1 
incluirá, além dos recursos municipais repassados, os rendimentos recorrentes da aplicação no 
mercado financeiro e os recursos relativos a contrapartida da ENTIDADE se for o caso, assim 

como as aplicações dos recursos totais e os saldos porventura devolvidos. 

6.6 A aprovação da pr estaçã o de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos 
documentos apresentados, bem assim à cert ficação cio cumprimento da etapa (s) e/ou fase(s) 
de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor responsável pelo 

acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Termo. 

6.7 A pre-tação de cor ·as d1? que trata esta clausula não exime a ENTIDADE de comprovar a 

regular aplicação dos recursos do Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de controle 
interno e externo da Administração, nos termos da legislação especifica vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Dt, ALTERAÇÃO DESTE TERMO 

7.1 A alteração deste Termo será formalizada mediante termo aditivo ou apostilamento. 

7.2 É vedada a alteração do objeto deste Termo, salvo para sua ampliação, desde que aprovado 

plano de traba'ho adicional E' comprovada a execuc:ão das etapas e/ou fases de execução 

anteriores com a devida prestação de contas. 

CLÁUSULA OITAVA- DA EXTINÇÃO DESTE TERMO 

8.1 A extinção deste Termo se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais 

hipóteses previstas parágrafos seguintes. 

8.2 O Termo objeto deste edital poderá ser resilido mediante notificação escrita dessa intenção, 

com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, por qualquer dos PARCEIROS, hipótese em que 
a ENTIDADE, fica obrigada a restituir intogr almente c s recursos recebidos e não aplicados no 
objeto deste Termo, acrescidos do valor correspondente às aplicações financeiras 

83 O presente Termo de Fomento poderá ser dE!nunciado ou rescindido pelos partícipes a 

qualquer tempo, ficando as partes respons,1veis pe as obrigações decorrentes do tempo de 
vigência, desde que CL- rnpriclc o prazo mínimo de 9 J (noventa) dias para publicidade dessa 

intenção 
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8.4 O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo constitui causa para sua 

resolução, especialmente quando verificadas as seguintes situações: a) utilização dos recursos 

em desacordo com o plano d1? trabalho; b) falta de apresentação de prestação de contas de 

qualquer parcela, conforme prazos estabe ec'dos: ;::) aplicação dos recursos no mercado 

financeiro em desacordo com a:, autorizações legais. 

8.5 A nulidade deste Termo poderá acarretar a sua rescisão. 

8.6 Extinto o presente Terno. os recursos frnanc etros ainda não aplicados na sua execução serão 
devolvidos ao MUNICÍPIO na forma no disposto n::> Item 3.7 da CLÁUSULA TERCEIRA, sem prejuízo 

da necessária prestação de contas. 

CLÁUSULA NONA- DA RESPOl~SABILIDADE DA ENTIDADE 

9.1 A ENl IDADE é responsável pelo gerenciamento administrativo e financeirc dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal. 

92 É de responsabilidade exclusiva da EN--IDADE o pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenc árias, fiscais e corne r ciais relacionados a execução do objeto previsto neste Termo, 
não implicando respor sabilidade solidária cu subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da 
ENTIDADE em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou 

os danos decorrentes d e restrição à sua execução. 

CLÁUSUU1 DÉCIMA- DA VIGÊNCIA 

10.1 O prazo de vigência deste Termo retroagirá seus efeitos para 01 de janeiro de 2021 e se 
estenderá até 31 de dezembrc de 2021, que corresponde ao período estabelecido no plano de 

trabalho para a execuçâ o do objeto. 

10.2 O prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado, mediante a formalização de termo 

aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho adicional. 

CLÁUSUl.t1 DÉCIMA PRIMEIRA-- DA PUBLICAÇÃO 

O MUNICÍPIO providenciará a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FII\IAIS 

Aplicam-se os dispositivos que não foram mencionados nesse instrumento, no que couber, a Lei 

Federal nº 13.019/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA·- DO t=ORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Fé d J Sul, como competente para dirimir as questões 

decorrentes deste instr .imentc. 

E por estarem de acerco. as partes firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. 

\Jova Canaã Paulista, 23 ce fevereiro de 2021. 

MISERICÓRDIA DE SANTA FÉ DO SUL 
Provedor 

Nome: 
R.G. 


