
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

TERMO DE COLABORACÃO N° 002/2018

"TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM o MUNiCíPIO DE POÇOS DE

CALDAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E ASSOCIAÇÃO

DE ASSISTÊNCIA· AOS DEFICIENTES VISUAIS

DE POÇOS DE CALDAS - AADV-PC."

O MUNiCíPIO DE POÇOS DE CALDAS, inscrito no

CNPJ sob o n? 18.629.84010001-83, denominado simplesmente Município, representado pelo

Prefeito Municipal Sergio. Antonio Carvalho de Azevedo, portador do documento de identidade

profissional 200503225-5-CRENRJ, inscrito no CPFIMF sob nO 952.984.877-34, residente e

domiciliado nesta cidade de Poços de Caldas/MG, à Avenida Paris, 1.150, no Jardim Europa,

por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, representada por Flávia Maria de Campos

Vivaldi, portadora do documento de identidade MG-12.639.807-SSP/MG, inscrita no CPF/MF

sob n° 507.874,976-49, residente e dorniclliada em Poços de Caldas/MG, à Rua Dr. Pedro

Rehder, 36, no Jardim Santa Ângela, e a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS
. .

DEFICIENTES VISUAIS DE POÇOS DE CALDAS - AADV-PC, organização da sociedade civil,

sem fins lucrativos, de caráter assistencial e beneficente, inscrita no CNPJ sob o nO

17416868/0001-70, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal n° 3.498/84, constituída por

estatuto regisfrado no Registro de Títulos e Documentos Civil de Pessoas Jurídicas dessa

Comarca sob o nO185, sediada na Rua Louis Braille, 18, nesta cidade, doravante denominada

AADV, representada pelo Presidente, Rogério de Faria, portadora do documento de identidade

9.804.704/8 SSP SP, inscrita no CPF/MF. sob o n° 025.579.858-05, residente em Poços de

Caldas/MG à Rua Barão do Campo Místico, 191 apto. 02, Centro, celebram o presente Termo

de Colaboração, conforme Parecer Jurídico n° 004/2018, proveniente do Edital de Chamamento

Público Municipal n° 003-SME/2017 e anexos, em observância à Lei Federal nO13.019/2014 e

suas alterações posteriores e Lei Municipal n~9.228/2017, e pelas cláusulas e condições abaixo

relacionadas, entendidas e expressamente aceitas, pelas quais se obrigam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

É objeto do presente Termo de Colaboração a cooperação financeira, do Município à AADV,

para a execução de apoio na gestão de atividades de Atendimento Educacional Especializado e

oferta de serviços complementares de educação especial, aos alunos com baixa visão e

deficiência visual total da rede pública regular, matriculados no Centro Municipal de Atendimento

Educacional Especializado Helen Keller, no contraturno do ensino regular (Entende-se como

Serviços Complementares de Educação Especial, aqueles que envolvam a atuação psicólogos,
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terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e psicopedagogos), de acordo com Edital de

Chamamento Público Municipai N° 003-SME/2017, padrões legais e conforme descrito no Plano

de Trabalho e Justificativa que passam a fazer parte integrante deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 O presente Termo vigorará a partir de 05 de fevereiro de 2018 até 04 de fevereiro de

2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que não exceda

a 60 (sessenta) meses, segundo necessidade e avaliação da Secretaria Municipal de

. Educação.

2.1.1 Para prorrogação do prazo de vigência da parceria é necessário parecer do gestor da

parceria atestando que a mesma foi executada a contento ou em caso contrário justificar

o atraso na execução das metas, observando-se as disposições contidas na Lei Federal

nO13.019/14.

2.1.2 Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido pelos partícipes, a qualquer tempo,

com as respectivas sanções e delimitações claras de responsabilidades, desde que

comunicado por escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1 O Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, compromete-se a:

3.1.1 Repassar recursos financeiros da ordem de R$ 211 :608,36 (Duzentos e onze mil

seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos) distribuídos em repasses mensais, em

12 (doze) parcelas iguais.

3.1.1.1 Os repasses financeiros realizados por meio 'de Termo de Colaboração são

calculados por per capita, considerando o número de alunos matriculados no

Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Helen Keller de

acordo com o relatório do censo escolar no ano da vigência do termo de

colaboração e conforme valor por aluno definido na forma prevista no art. 4°,

§§ 1° e 2°, art. 10, inciso XIV e no art. 15, inciso IV, da Lei n° 11.494, de 2007.

3.1.1.2 Para o ano letivo de 2018 serão considerados 58 (cinquenta e oito) alunos

matriculados no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado

Helen Keller.

3.1.1.3 Em razão de mudanças das receitas do FUNDEB provenientes das

contribuições dos Estados, Distrito Federal e Municípios, ora estimadas, ou

por ocasião de ajustes a que se refere o art. 6°, § 2°, da Lei n° 11.494, de

2007; para o exercício de 2018, será adotado o valor anual por aluno para

Educação Especial de R$ 3.648,42 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais

e quarenta e dois centavos) observado ao final do exercício 2017, no âmbito

do Distrito Federal e dos Estados conforme Portaria Interministerial n° 8, de
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29 de novembro de 2017.

3.1.2 No caso de prorrogação do Termo de Colaboração, o valor anual do repasse poderá

sofrer alterações, devido a alteração no número de matrículas cadastradas no censo

escolar no ano da nova vigência, respeitando o limite máximo de 76 alunos.

3.1.3 Depositar os recursos, em conta bancária específica para a execução deste Termo de

Colaboração, no mês subseqüente à realização das despesas.

3.1.4 Instituir a comissão de rnonitorarnento e avaliação bem como o gestor da parceria.

3.1.5 Para fins de transparência e controle, manter no sítio oficial do Município na internet, a

relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, em ordem

. alfabética, pelo nome das asc's, do momento da publicação em órgão oficial de

imprensa até o prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento.

3.1.6 As informações.de que trata a cláusula anterior deverão incluir, no mínimo:

3.1.6.1 Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da

Administração Pública Municipal responsável, no caso a Secretaria Municipal

de Educação.

3.1.6.2 Nome da OSC e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa

Jurídica no Ministério da Fazenda - CNPJ/MF.

3.1.6.3 Descrição do objeto da parceria.

3.1.6.4 Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso.

3.1.6.5 Valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus

integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo

exercício, quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da

parceria.

3.1.6.6 Situação da prestação de contas da parceria, por meio do relatório de

execução do objeto edo relatório de execução financeira, elaborados pela

AADV e do parecer conclusivo de análise da prestação de contas, elaborado

pelo gestor da parceria.

3.1.6.7 íntegra do termo de colaboração e eventuais termos aditivos.

3.1.6.8 Plano de trabalho da parceria e suas alterações

3.1.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria pelaAADV assim como a

prestação de contas por ela apresentada decidindo a respeito.

3.1.8 Aplicar sanções à AADV nos termos do Capítulo V, Seção I "Das Sanções

Administrativas à Entidade", da Lei Federal nO13.019/14 e conforme estabelecido neste

termo.

3.1.9 Verificar a regularidade fiscal da AADV, por meio de consulta às certidões:

3.1.9.1 Certidão de débitos relativos p créditos tributários federais e à dívida ativa da

união.

3.1.9.2 Certificado de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço -

CRF/FGTS.



3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5
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Certidão de regularidade de débitos trabalhistas - CNDT.

Certidão de regularidade de débitos de tributos municipais, ressalvados os

casos previstos em legislação específica.

Observar, cumprir e aplicar toda a legislação pertinente que incidam na execução do

objeto da parceria, em especial a Lei Federal nO13.019/2014 e suas alterações.

Somente repassar os recursos mensais, após recebimento da prestação de contas do
\

mês imediatamente anterior.

Receber e analisar as prestações de contas parciais para, se aprovadas, liberar os

recursos subsequentes .

. Receber e analisar a prestação de .contas final para posterior envio à Secretaria

Municipal de Controle Interno, quando aprovada, e/ou solicitar a regularização das

pendências apontadas, conforme .0 caso.

Emitir, ao final da vigência deste termo, a Declaração de Cumprimento dos Objetivos e o

Atestado de Adimplência.

3.1.9.3

3.1.9.4

A AADV obriga-se a:

Executar a parceria com estrita observância às cláusulas pactuadas no edital de

chamamento público e no plano de trabalho, sendo vedado:

3.2.1.1 Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria.

3.2.1.2 Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos

vinculados à parceria, salvo 'nas hipóteses previstas em lei específica e na lei

de diretrizes orçamentárias.

3.2.1.3 Garantir substituições imediatas dos membros da equipe técnica para oferta

dos serviços complementares de educação especial, em caso de afastamento

por .licença médica, licença gestação, desligamentos ou demais situações,

visando garantir a continuidade do quadro, sem prejuízo aos usuários.

3.2.1.4 Prestar contas na forma, metodologia e prazos estabelecidos neste termo de

colaboração.

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos

financeiros rémanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das

aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo

improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas

especial do responsável nos termos do art. 52 da Lei Federal n° 13.019/14.

Efetuar o seu registro contábil e patrimonial em conformidade com. as Normas

Brasileiras de Contabilidade, inclusive, na hipótese de aquisição de bens com os

recursos da parceria.

Os recursos recebidos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em

cadernetas de poupança ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo.

Manter e movimentar os recursos recebidos em conta bancária específica da parceria
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em instituição financeira pública.

3.2.6 Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos

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

pessoal.

3.2.7 Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de

colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração

Pública Municipal a inadimplência da AADV em relação ao referido pagamento, os ônus

incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua

execução.

3.2.8 Garantir e permitir o livre acesso dos agentes da Administração Pública Municipal, do

gestor da parceria, da comissão de monitoramento e avaliação, do controle interno e do

Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações

referentes à parceria e ao presente termo de colaboração, bem como aos locais de

execução do objeto.

3.2.9 Para fins de transparência e controle, obriga-se a AADV a divulgar na internet e em

locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas

ações, todas as parcerias celebradas com a Administração Pública Municipal, devendo

a divulgação contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

3.2.9.1 Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria, no caso termo

de colaboração, e do órgão da Administração Pública Municipal responsável,

no caso a Secretaria Municipal de Educação.

3.2.9.2 Razão Social e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa

Jurídica no Ministério da Fazenda - CNPJ/MF -,

3.2.9.3 Descrição do objeto da parceria.

3.2.9.4 O valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso.

3.2.9.5 O valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus

integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo

exercício, quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da

parceria.

3.2.10 A divulgação na internet dar-se-à, preferencialmente, por meio do site da AADV e, na

hipótese de inexistência do sítio eletrônico ou site, em blog, redes sociais, ou outros.

3.2.11 A obrigação de divulgação da parceria em locais visíveis poderá se dar por meio de

afixação da íntegra do plano de trabalho no quadro de avisos da AADV.

3.2.12 O que respeita à execução técnica do objeto da parceria a AADV obriga-se:

3.2.12.1 Executar as ações em consonância com a legislação pertinente e aplicável

assim. como de acordo o respectivo edital de Chamamento Público e em

conformidade com o plano de trabalho.

3.2.12.2 Prestar informações, esclarecimentos necessários e apresentar documentos
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solicitados pelo Município durante toda a execução da parceria.

3.2.12.3 Participar de reuniões designadas pela Secretaria Municipal de Educação.

3.2.12.4 Manter atualizados os registros e prontuários de atendimento.

3.2.12.5 Comunicar à Secretaria Municipal de Educação todo fato relevante

relacionado à parceria.
3.2.12.6 Manter, durante toda a vigência do termo de colaboração, as condições

iniciais que ensejaram a sua formalização,

3.2.12.7 Manter o quadro permanente de técnicos e/ou funcionários completo, sendo

vedada a permanência por mais de 30 (trinta) dias com o déficit de

profissionais, sob pena de rescisão e extinção do presente termo de
colaboração.

3.2.12.8 Manter seus dados cadastrais atualizados, apresentando todas as alterações

estatutárias e de representação legal, inclusive membros do Conselho Fiscal

quando ocorrerem, e renovar as certidões de regularidade fiscal, quando

vencidas, sob pena de suspensão do repasse dos recursos enquanto

permanecer a desatualização cadastra!

3.2.12.9 Manter arquivados os documentos originais relativos à execução da parceria,

durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da

apresentação da prestação de contas final.

3.2.12.10 Oferecer apoio técnico na gestão da Educação Especial, sendo este

submetido a aprovação da Divisão pedagógica da Secretaria Municipal de

Educação.

3.2.12.11 Oferecer Serviços Complementares por meio de equipe multidisciplinar para

atendimento dos alunos matriculados no centro Municipal de Atendimento

Educacional Especializado Helen Keller.

3.2.12.12 Propiciar espaço físico adequado e recursos materiais específicos, como: lupa

eletrônica, máquina de Braile, entre outros equipamentos para o efetivo

atendimento das necessidades dos alunos garantindo o funcionamento do

Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Helen Keller.

3.2.12.13 Oferecer transporte escolar para todos os alunos matriculados' no Centro

Municipal de Atendimento Educacional Especializado Helen Keller e ainda, à

equipe docente sempre que necessário ao desenvolvimento de atividades e

projetos extraclasse e de acordo com os horários estabelecidos dentro do

funcionamento do Centro Municipal de Atendimento Educacional

Especializado Hellen Keller.

3.2.12.14 Manter em boas condições, de higiene e funcionamento os espaços e

eletrodomésticos destinados ao armazenamento e preparo da alimentação

servida aos alunos do Centro Municipal de Atendimento Educacional

Especializado Helen Keller, garantindo o perfeito acondicionamento dos
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alimentos, seguindo o cardápio e orientações do nutricionista do Programa

Municipal de Alimentação Escolar - PROMAE, com estrita observância as
normas da Vigilância Sanitária.

3.2.12.15 Permitir a supervisão técnica e financeira da Secretaria Municipal de

Educação, e de demais Secretarias Municipais pertinentes, ou por meio da

Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação das Parcerias,

acatando as orientações recebidas quanto à execução do presente termo e

plano de trabalho conforme edital de Chamamento Público n° 003-SME/2017.
3.2.12.16 Somente suspender o atendimento e/ou a prestação de serviços após

autorização expressa da Secretaria Municipal de Educação.
3.2.12.17 Atender, prioritária e obrigatoriamente as convocações do Município, por meio

de suas diversas Secretarias.

3.2.12.18 Apresentar, em local visível ede fácil acesso ao público, placa indicativa da

mútua cooperação entre a mesma e o Município de Poços de Caldas, nos
termos da Lei n?7.844, de 16 de julho de 2003, durante toda a vigência deste

Termo de Colaboração.

CLÁUSULA QUARTA - DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

4.1 A AADV fica obrigada a prestar contas da execução da parceria, na forma, metodologia e

prazos observando e cumprindo as disposições legais e as disposições contidas neste

termo de colaboração.

4.2 A prestação de contas, sem prejuízo das ações de monitoramento e avaliação, é um

procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja

possível verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas e .dos resultados

previstos.

4.3 A prestação 'de contas apresentada pela AADV 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 e para tanto, deverá ser enviado relatórios para que se

possam observar tais atividades.

4.5 A análise da execução do objeto consiste na verificação do cumprimento das metas e dos

resultados, tendo como base os indicadores estabelecidos conforme Edital n°
003SME/2017.

4.6 Serão glosados os valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem

justificativa suficiente e aqueles que forem aplicados em finalidade diversa da prevista no

termo de colaboração.

4.7 A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados

alcançados, desde que comprovados por relatórios.
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A administração pública poderá, justificadamente, solicitar documentos adicionais que

julgar necessários para análise da prestação de contas desde que imprescindíveis.

4.9 A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ao em plataforma

eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado.

4.10 Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o art. 81 da Lei Federal nO

13.019/2014 e alterações, e em casos fortuitos, as prestações de contas poderão ser

apresentadas no formato físico.

4.11 A prestação de contas mensal poderá ser apresentada pela AADV até o dia 10(dez) do

mês subsequente, Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante

legal e pelo Conselho Fiscal, contendo:

4.11.1 As ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.

4.11.2 A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a

prestação de contas, apresentando um comparativo de metas propostas com

os resultados alcançados.

4.11.3 Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das

ações, como fichas de inscrição, listas de presença, fotos e vídeos, ou outros

conforme o caso, devendo O eventual cumprimento parcial ser devidamente

justificado.

4.12 Na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de

trabalho, quando não suficientes nos outros relatórios, ou até mesmo quando houver

evidência de existência de ato irregular, o gestor da parceria notificará a AADV para

apresentar, no prazo de até 15 (quinze) dias, Relatório de Execução Financeira, assinado

pelos representantes legais, contadores e Conselho Fiscal, demonstrando as receitas e as

despesas aplicadas no objeto da parceria, inclusive dos rendimentos financeiros, além dos

seguintes documentos:

4.12.1 cópia simples dos documentos fiscais, tais como, notas fiscais, cupom fiscal,

faturas, recibos, holerites, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas,

impostos retidos na fonte de prestadores de serviços, acompanhados dos

respectivos comprovantes de pagamentos e das Guias do Recolhimento do

Fundo de Garantia e de Informações à Previdência Social- GFIP.·

4.12.2 Cópia dos comprovantes de pagamento de férias concedidas e do 13° salário,

previstos no plano de trabalho.

4.12.3 Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e

correspondentes termos de quitação das verbas rescisórias e do, recolhimento

do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, acompanhado do relatório

GRRF ou outro que venha a substituí-Io.

4.12.4 Cópia das cotações de preços ou pesquisas realizadas para as compras e

contratações.

4.12.5 Extrato bancário da conta corrente específica vinculada à execução da
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parceria, bem como, extrato de aplicação financeira.

4.12.6 Demonstrativo mensal dos rendimentos da aplicação financeira.

4.12.7 Conciliação bancária da conta específica da parceria.

4.12.8 Relação de bens adquiridos, quando houver.

4.13 A prestação de contas anual poderá ser apresentada pela AADV para fins de

monitoramento do cumprimento das metas e dos resultados previstos no plano de

trabalho.

4.14 A prestação de contas anual deverá ser apresentada ao final de cada período de 12

(doze) meses da celebração ou do termo aditivo em até 30 (trinta) dias, podendo ser

solicitada prorrogação uma única vez.. por igual período, desde que devidamente

justificada.

4.15 A prestação de .contas anual será composta pelos seguintes documentos a serem

apresentados pela AADV:

4.15.1 Relatório anual de execução do objeto, (quais foram os atos produzidos)

contendo as informações consolidadas dos relatórios mensais.

4.15.2 Relatório anual de execução financeira, escrito e elaborado pelo contador da

AADV, assinado pelo representante legal e pelo Conselho Fiscal.

4.15.3 Extratos bancários dos meses em que a parceria teve duração e aplicação

financeira, se for o caso.

4.15.4 Balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício e demonstrativo

de fluxo de caixa do último exercício encerrado e do anterior assinado pelo

contador, pelo representante legal e pelo Conselho Fiscal da AADV.

4.15.5 Certidão expedida pelo. Conselho Regional de Contabilidade - CRC,

comprovando a habilitação profissional dos. responsáveis por balanços e

demonstrações contábeis.

4.15.6 Na hipótese de aquisição de bens com os. recursos recebidos, prova do

respectivo registro contábil e patrimonial.

4.15.7 Declaração do representante legal e do conselho fiscal da AADV, ou de órgão

equivalente, acerca da regularidade dos gastos efetuados e da sua perfeita

contabiltzaçáo.

4.15.8 Declaração do representante legal e do conselho fiscal da AADV, ou de órgão

equivalente, de que os originais dos comprovantes. de gastos contêm a

identificação da AADV, o tipo de repasse e número do ajuste, bem como do

órgão da Administração Pública Municipal a que se referem.

4.15.9 Declaração do representante legal e do conselho fiscal da AADV, ou de órgão

equivalente, acerca da reqular quitação dos encargos e direitos trabalhistas,

quando a parceria envolver gastos com pessoal.

4.15.10 Declaração do representante legal e do conselho fiscal da AADV, ou de órgão

equivalente, acerca da realização das despesas da parceria em conformidade
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com os pnncrpios da legalidade,· impessoalidade, moralidade, publicidade,

eficiência, motivação e interesse público.

Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos a

créditos tributários federais e à dívida ativa da união.

Certificado de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço -

CRF/FGTS.

Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas -

CNDT.

4.15.14 Certidão de regularidade de tributos municipais.

4.15.15 Demais documentos exigidos nas instruções do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais, os quais serão informados à AADV, por meio de atos

normativos da Administração Pública Municipal, podendo constar ainda, dos

manuais elaborados pela Secretaria de Controle Interno.

4.16 A prestação de contas final deverá ser apresentada pela AADV, sem prejuízo da

prestação de contas anual, a prestação de contas final, após o término da vigência da

parceria, por meio do Relatório Final de Execução do Objeto e do Relatório Final de

Execução Financeira.

4.17 A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a emissão do parecer

técnico conclusivo do gestor e para a manifestação conclusiva da prestação de contas

final, que deverá. verificar o cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o alcance

dos resultados previstos no plano de trabalho e considerará:

4.17.1 O Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela AADV, consolidando

as informações de todo período da parceria.

4.17.2 O Relatório Final de Execução Financeira, elaborado pela AADV,

consolidando as informações de todo o período da parceria.

4.17.3 Os relatórios de visita técnica in loco.

4.17.4 Os resultados das pesquisas de satisfação.

4.17.5 Os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela

comissão de monitoramento e avaliação.

4.18 A AADV deverá apresentar o comprovante de devolução de eventual saldo remanescente

da parceria.

4.19 A AADV deverá apresentar:

4.19.1 O Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até 20 (vinte) dias

úteis, contado do término da vigência da parceria, prorroqável por até 15

(quinze) dias úteis, mediante justificativa e solicitação prévia da AADV.

4.19.2 O Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 20 (vinte) dias

úteis,. contado do término da vigência da parceria, prorrogável por até 15

(quinze) dias úteis, mediante justificativa e solicitação prévia da AADV.

4.19.3 Os documentos de que tratam as cláusulas 4.11.1. a 4.11.8, no prazo de até

4.15.11

4.15.12

4.15.13
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20 (vinte) dias úteis, contado da notificação, prorrogável por até 15 (quinze)

dias úteis, mediante justificativa e solicitação prévia da AADV na hipótese de

descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho ou

quando houver existência de ato irregular ..

4.20 Os documentos originais relativos à execução da parceria deverão ser mantidos

arquivados pela AADV, durante o prazo de 1o (dez) anos, contado do dia útil subsequente

ao da apresentação da prestação de contas final.

4.21 Os débitos a serem restituídos pela AADV serão apurados mediante atualização

monetária pelo último índice utilizado para correção da Unidade Fiscal do Município de

Poços de Caldas - UFM, acrescido de juros de mora conforme legislação aplicável aos

débitos para com a Fazenda Municipal, observando-se:

4.21.1 Nos casos em que for .constatado dolo da AADV ou de seus prepostos, os

juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem

subtração de eventual período de inércia da administração pública municipal

quanto ao prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para análise da prestação de

contas final.

4.21.2 Nos demais casos, os juros serão calculados a partir do decurso do prazo

estabelecido no ato de notificação da AADV ou de seus prepostos para

restituição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria.

CLÁUSULA QUINTA - DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

5.1 A parceria será monitorada por comissão de monitoramento e avaliação que é a instância

administrativa colegiada de apoio e acompanhamento da execução das parcerias, cujas

atribuições serão voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação dos

entendimentos,solução de controvérsias, padronização de objetos, custos e indicadores,

fomento do éontrole de resultados e avaliação e homologação dos relatórios técnicos de

monitoramento e avaliação.

5.1.1 Os membros da comissão serão designados mediante portaria da Secretária

Municipal de Educação publicada na imprensa oficial do Município.

5.1.2. A comissão será composta por no mínimo 03 (três) servidores públicos de

carreira, sendo pelo menos 01 (um) da área técnica vinculada ao objeto da

parceria e 01 (um) membro da área administrativa ou financeira. .

5.1.3 As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador,

para apoiar a boa e regular gestão das parcerias.

5.2 Deve a Comissão de Monitorarnento e Avaliação acompanhar o transcorrer da execução

da parceria firmada entre as partes, por meio dos relatórios técnicos do gestor da parceria,

podendo ainda realizar visitas in loco, contatar o gestor da AADV, emitir relatórios de

instrução, de padronização de procedimentos, verificar a qualquer tempo documentações

administrativas, financeiras e adotar outras medidas que entender necessárias.
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5.3 A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de

especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos.
5.4 A periodicidade e demais procedimentos para realização da visita técnica serão

estabelecidos nos atos norrnativos setoriais:

5.5 O resultado da visita in loco será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco e

enviado à AADV para conhecimento, esclarecimentos e providências.
5.6 A visita técnica in loco não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria que

poderão ser realizadas a qualquer tempo, pela Secretarias Municipal de Educação, pela

Secretaria Municipal de Controle Interno e pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais.

CLÁUSULA SEXTA - DO GESTOR DA PARCERIA

6.1 O gestor da parceria será designado pela Secretária Municipal de Educação mediante
portaria.

6.2 O gestor da parceria representará a Secretaria Municipal de Educação na interlocução

com a AADV parceira, tendo como obrigações:

6.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria.

6.2.2 Formalizar 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.

6.2.3 Emitir o relatório técnico de monitoramento e avaliação.

6.2.4 Apreciar os relatórios e manifestações da Comissão de Monitoramento e

Avaliação.

6.2.5 Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final,

levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e

avaliação.

6.2.6 Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às

atividades de monitoramento e avaliação, quando couber.

6.3 Compete ao gestor, comunicar ao Secretário Municipal a inexecução da parceria.

6.4 Na hipótese de inexecução da parceria por culpa exclusiva da AADV, a Administração

Pública Municipal 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:

6.4.1 Retomar os bens públicos em poder da AADV parceira, qualquer que tenha

sido a modalidade ou título que concedeu direitos de Uso de tais bens.

6.4.2 Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no

plano de trabalho, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante,
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de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação

de contas o que foi executado pela AADV até o momento em que a

Administração assumiu essas responsabilidades.

6.4 Compete ao gestor da parceria, realizar procedimentos de monitoramento e avaliação da

parceria durante a sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, para fins de

monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto e de seus objetivos.

6.5 O gestor da parceria emitirá, mensalmente relatório técnico de monitoramento e avaliação

da parceria celebrada mediante termo de colaboração, termo de fomento e acordo de

cooperação e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o

homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de

contas devida pela AADV.

6.6 O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros

elementos, deverá conter:

6.6.1 A descrição sumária das atividades, metas e indicadores estabelecidos.

6.6.2 A análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto

do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com

base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.

6.6.3 As irregularidades apuradas, providências a serem tomadas, prazo para

solução e data de retorno para verificação do pleno atendimento.

6.6.4 Os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública Municipal.

6.6.5 A análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela

AADV na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das

metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de

fomento ou quando houver evidência de existência de ato irregular.

6.6.6 A análise das eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo,

no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das

medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

6.7 Na hipótese do relatório técnico de monitoramento ,e avaliação evidenciar irregularidades,

tais como, desvio de finalidade na aplicação dos recursos da parceria, atrasos na

execução das ações e metas, descumprimento ou inadimplência da AADV em relação a

obrigações pactuadas, o gestor da parceria notificará a AADV para, no prazo de até 15

(quinze) dias:

6.7.1 Sanar a irregularidade.

6.7.2 Cumprir a obrigação.

6.7.3 Apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade

ou cumprimento da obriqação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do Município na execução do presente Termo de Colaboração correrão à conta da
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dotação orçamentária de nO 02.09.03.12.367.1201.2101.3.3.50.43.00-583 - Manutenção

Parcerias - Educação Especial Fundamental - Subvenções Sociais, consignada.no orçamento
do Município para o exercício de 2018.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUSPENSÃO, REDUÇÃO OU CANCELAMENTO DO REPASSE

8.1 Os repasses poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados quando:

8.1.1 A AADV deixar de cumprir quaisquer das obrigações previstas no termo.

8.1.2 Não cumprir o Plano de Trabalho aprovado.

8.1.3 Não seguir as orientações do Termo de Referência Técnica e demais instruções

da Secretaria Municipal de Educação.
8.1.4 Não apresentar a prestação de contas no prazo previsto.

8.1.5 As contas apresentadas forem rejeitadas.

8.1.6 Utilizar os recursos em desaçordo com os critér.iosestabelecidos no Termo de

Referência Técnica.

8.1.7 Não apresentar e/ou manter a regularidade fiscal exigida na formalização deste

contrato.

8.2 Os repasses poderão ser reduzidos quando houver redução no número de alunos

atendidos, conforme censo escolar no ano vigente.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 O presente Termo de Colaboração poderá ser rescindido por:

9.1.1 Decisão das partes, mediante comunicação formal à outra com antecedência

mínima de 90 (noventa) dias, promovido o respectivo encontro de contas.

9.1.2 Incapacidade administrativa da AADV.

9.1.3 Inadimplência no cumprimento das cláusulas pactuadas neste instrumento.

9.1.4 Falta das prestações de contas parciais descritas neste Termo.

9.1.5 Reprovação de prestações de contas parciais e/ou finais, bem como a falta de

regularização de pendências apontadas neste instrumento e/ou em demais

termos celebrados com o Município.

9.2 Fica a AADV, em caso de rescisão, responsável pela resolução de todas as pendências,

bem como a conclusão ou extinção dos trabalhos, que deverão constar do Termo de

Encerramento.

9.3 Havendo a rescisão por descumprimento e/ou o cumprimento irregular do pactuado neste

termo, fica a AADV impedida de celebrar termos de qualquer natureza com oMunicípio.

9.4 Ocorrendo rescisão do presente Termo de Colaboração, a quitação dos compromissos

inerentes ao mesmo deverá ser efetivada; pela AADV, até a data da rescisão.

9.5 O Município fica isento de qualquer responsabilidade proveniente da rescisão e conclusão

de trabalhos pendentes.
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CLÁUSULA DÉCIMA .: DO FORO

As partes convenentes, no fiel compromisso das obrigações deste instrumento, elegem o foro de

. Poços de Caldas para a solução de pendências que venham a se registrar, durante a execução

do presente Termo de Colaboração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Fica assegurada a iniciativa. de publicidade, pelo Município, do objeto deste Termo de

Colaboração.

E, assim, por estarem justas e avençadas, as partes assinam o presente Termo de

Colaboração, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Poços de Caldas, 14 de fevereiro de 2018.

CJa~~
10 ANTONIO CARVALHO AZEVEDO

Prefeito Municipal

adJr~'
FLÁVIA MARIA DE CAMPOS VIVALDI

Secretária Municipal de Educação

~ARIA
Presidente da AADV
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