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flt,LI1 	 Xt1'rCIPA ESTAIDO DE SAO PAULO 
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OFECIO 	N°. 284-2018 
PROJETO 	N°. 086-2018 
MENSAGEM N°. 086-2018 

Jardinópolis, 26 de novembro de 2018. 
Senhor Presidents, 
Senhores Vereadores: 

- 	Serve 	o 	presents, 	pars 	encaminhar 	o 	incluso 	Projeto 	de 	Lei, 	qua 
"DISPOE SOBRE SUPLEMENTAQOES NA LEI ORQAMENTARIA MUNICIPAL N°. 4438 DE 17 DE 

OIJTUBRO DE 2017". 

Informamos aos nobres 'edis", que as suplementacoes requeridas tern por finalidade, complementar 
dotacUes orçamentarias conforms segue: 

1. Secretaria Municipal de Administracäo e Planejamento: R$ 70.000,00 pare pagamento 
de despesas corn sentencas judiciais. R$ 100.000,00 pare suprir despesas corn tarifas 
bancâdas, telefone e energia elétrica. 

2. Fundo Municipal do Idoso: R$ 22.000,00 pars contrapartida do convênio no 854568-
2017 celebrado corn o Ministerio de Desenvolvirnento Social, destinado a aquisicäo de 
equiparnentos e material pernianente (doc. anexo). 

A apuraçäo do excesso de arrecadacäo foi efetuada tornando-se por fundarnento o total das receitas 
correntes deduzido daquelas corn vinculaçao pré-estabelecidas corno, por exemplo, FNAS, FNS e outras. 

0 total previsto pare arrecadaçao des receitas SEM VINC%JLACAO pars o exercicio é de R$ 
79.588.000,00, ease moritante dividido pot 12 (meses) results no quociente de R$ 6.632.333,33, qua multiplicado pot 
10 (meses) constitui-se então na previsäo pare a arrecadacëo do periodo compreendido entre janeiro a outubro de 
2.018, na ordern de R$ 66.323.333,33. 

A arrecadaço efetivada ate outubro, pare essas receitas foi de R$ 75.816.163,06, portanto, urns 
diferença, ou "excesso de arrecadacão de R$ 9.492.829,73, conforme planilha demonstrative de excesso de 
arrecadaçao em anexo. Outrora no Projeto 081-2018 fol requerido a irnportancia de R$ 3.833.000,00, restando urn 
saldo de R$ 5.659.829,73, saldo esse, suficiente pare suprir o valor requerido no projeto em pauta (R$ 192.000,00) 
de acordo corn o disposto no inciso II, § 1 0 , artigo 43 da Lei 4.320/64. 

- 	Para tanto elaborarnos a presents matéda e solicitamos que a mesma seja apreciada e votada em 
SESSAO EXTRAORDINARIA, na qual fica desde ja, pelo presente, solicitada. 

Aproveitarnos a oportunidade pare renovar a Vossa Exceléncia e dernais nobres Vereadores, os 
nossos mais sinceros protestos de estima, consideraçao e aprego 

Atenciosarnente, 

A SUA EXCELENCIA 
SENHOR JOSÉ EURIPEDES FERREIRA 
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS-SP. 
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"DISPOF SOBRE 5uPLEMENTAç6ES NA LEI ORçAMENTARIA 
MUNICIPAL N°. 4438 DE 17 DE OUTUBRO DE  

O SENHOR DR.JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO E COMARCA DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC. 

FAZ SABER:- que a Câmara Municipal de Vereadores de JardinOpolis, deste Estado, aprovou e ale sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1 0. - Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, credito suplementar na importância de R$ 
192.000,00 (cento e noventa e dois mil reels), para reforço das dotaçOes constantes da Lei 
Orçarnentária Municipal n° 4438, de 17 de outubro de 2017, sob as seguintes codiflcacöes: 

02— EXECUTIVO 
03- SECRETARIA MUNIC DE ADMINIST, PLANEJ E ORAMENTO 
04.122,0004.2.007 - Departamento de Administracäo 

066 3.1.90.91.00.01.7110-SentencasJudiciais------------------------------------------- --  R$ 5.000,00 

070 3.3.90.39.00.01.7110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica -------------- R$ 100.000,00 

072 3.3.90.91.00.01.7110-SentencasJudiciais--------------------------------- -------  R$ 65.000,00 

17 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 
08.241.0025.2.060 - Manutengao do Fundo Municipal do Idoso 

644 4.4.90.52.00.01.7110 - Equipamentos e Material Permanente ------------------------ R$ 22.000,00 
TOTAL --------- R$ 192.000,00 

ARTIGO 20. - 0 crédito de que trata o arligo anterior seré coberto cam os recursos provenientes do excesso de 
arrecadacao a veñficar-se no corrente exerciclo financeiro, de qua trata o inciso II do parégrafo 1 0 . 

do artigo 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de marco de 1964. 

ARTIGO 30. Ficam alterados Os anexas II e III do Piano Plurianual - Lei no. 4433/17, de 26-09-2017 e anexos V e VI 
da Lei de Direttizes Otçamentáas - LDO 2018 - Lei n°. 4419/17, de 27-06-2017 e suas posteores 
alteraçoes. 

ARTIGO 40. - Este Lei entraré em vigor na data de sua publicacäo, revogadas as disposiçOes em cantrario. 

JardinOpolis, 26 de 

C 

Ciro 
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DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARREcADAcAO -2018  

COLUNA&A" COLUNA"B" COLUNA"C" COLUNA"D" 

—fl  

COLUNA 'F" 

DIFERENCA 

COLUNA "F" COLUNA "0" 

RET FUNDEB  

COLUNA "H" 

IPT U RI 
PREVI S IA  

3,035.833,33 RI 2, 987.012,54 RI (48.820,79) 25% RI (12.205,20) R$ (36.615,59) 

.JUROS ip'ru RI 11.000 ,0 9.166,67 R$ 18.907,45 R$ 9.740,78 25% RI 2.435,20 R$ 7.305,59 

MUL.TAS IPTU RI 11.000,0 9.166,67 RI 12.978,52 RI 3.811,85 25% R$ 952,96 RI 2.858,89 

IRRF RI 1.601.000,0 1.334.166.67 RI 1.446.651.97 RI 112.465,30 25% RI 28.121,33 RI 84.363,98 

DIVIDAATIVA IPTU RI 1.483.000,0 1.235.833,33 RI 1.248.121.56 RI 110,288,23 25% RI 27.572,06 RI 62.716,17 

ITBI RI 1.600.000,0 1.333.333.33 RI 1.719.803,61 RI 386,470,28 25% RI 96.61757 RI 289.852,71 

JUROS ITBI R$ 

3.643, 000,0IRS 

1.000, 0 833.33 RI 23,33 RI (610,00) 25% RI (202.50) RI (607,50) 

MULTAS ITBI RI 1.000 OD 833.33 RI 25.07 RI (808,26) 25% RI (202.07) RI (606,20) 

ITBI 2 RI - - RI 1.94 R$ 1,94 25% RI 0,49 RI 1,46 

ISSQN RI 7.237.000,0 6.030.833,33 RI 4.910.216,32 RI (1.120.618,01) 25% RI (280.154,50) RI (840.463,51) 

JUROS ISSQN RI 31.000,0 25.833,33 RI 25.839,89 R$ 6,56 25% RI 1.64 RI 4,92 

MIJLTAS ISSQN RI 1.000,0 833,33 RI 28.085,84 RI 27.252,51 25% RI 6.813,13 R$ 20.439,38 

OIVI0AATIVAISSQN RI 197.000,00 RI 164.166,67 RI 3.122.151.31 1 RI 2.958.014,64 25% RI 739.503,66 RI 2.218,510 98 

OUTROSIMPOST0S RI - RI - RI . RI . 0%  

JUROS OUTROS IMPOSTOS RI - RI ' RI 270.191 RI 270,19 0% RI - RI 270,19 

MULTASOIJTROSIMPOSTOS RI - RI . RI 199,46 1 RI 199,46 0% RI - RI 199,46 

DVIDA ATIVA OUTROS IMPOSTOS RI - RI - RI 45.360,51 1 RI 45.360,61 0% RI - RI 45.380,51 

TAXAS RI 1.721.000,00 RI 1.434,166,67 RI 985.675,75 1 RI (448.490,92) 0% RI - RI (44&490,92) 

CONTRIBUICOES DE MELNORIA RI 27.000,00 R$ 22.500,00 RI 26.119,56 1 RI 3,619,56 0% RI - RI 3.619,56 

RECEITA OF CONTRIBUICAO (CIP) RI 1.069.000,00 RI 890,833,33 RI 901.485,22 1 RI 10.651,69 0% RI - RI 10.651,89 

ALUGUEIS RI 5.000,00 RI 4.166,67 RI 3.000,96 1 RI (1.165.71) 0% RI - RI (1,165,71) 

DIVIDENDOS R$ 2.000,00 RI 1.666,87 RI - RI (1.666,67) 0% RI - RI (1.666,67) 

REMUNERAQAO DEPOSITOS BANCARIOS RECLIRSOS NAOVICULADOS RI 1.419.000,00 RI 1.182.500,00 RI 912.877,87 1 RI (269.622,13) 0% RI - RI (269.622,13) 

RECEITA DE SERVICOS RI 9,630,000,00 1 RI 8.025.000,00 RI 8.229.641.19 1 RI 204.641,19 0% RI - R$ 204.641,19 

AFM RI - RI . RI ' RI -  RI - 

FPM RI 18.304.000.00 1 R$ 15.253.333,33 RI 14.949.741,77 I RI (303.591,56) 5% RI (15.179,58) RI (288.411,99) 

FPM -1%-JULHO RI 535.000,00 1 RI 445.833,33 RI 997.249,03 1 RI 551.415,70 25% RI 249.312,26 R$ 302,103,44 

FPM - 1%' DEZEMBRO RI 500.000,00 1 RI 416.666,67 RI - RI (416.666,67)  

ITR .000.00 RI 896.666,67 RI 892.278,00 RI (204.388,67) 5% RI (10.219,43) RI (194.169,23) 

FUNDO ESPECIAL PETROLEO .000,00 RI 207.500,00 RI 299.640,28 R$ 92.140,28 0% RI - RI 92.140,28 

DESONERAQAO ICMS - LEI 87)96 .000,00 RI 93.333,33 RI 107.122,50 RI 13.759,17 5% RI 689,46 RI 13.090,71 

ICMS .000.00 
FR4.720.000 

RI 19.533.333.33 RI 24.315.295.81 RI 4.7 81.962,46 5% R$ 239.098,12 RI 4.542.864,35 

IPVA ,00 RI 3.933.333,33 RI 4.454.281,61 RI 520.948,28 5% RI 26.047,41 RI 494,900,88 

P1 FXPORTAQAO ,000.00 RI 160.000,00 RI 193,844.90 RI 33.844,90 5% RI 1.692,25 R$ 32152,66 

INQF RESTITUICOES .000,00 RI 174.166,67 RI 444.150,19 RI 269.983,52 0% RI - R$ 269,983,52 

RECEITAS DIVERSAS 
S1L4 

R 
R$ 

561.09000 
79.588.000 , 00 

RI 
I:.. 

467.50000 
I6.32311314*1 

R 
IrlaQnIarfllhJSI 

2.640.05991 RI 
11-'r45'Ln&s 

2.172.55991 0% RI 
R$ 

- 

1.100.694,24 
RI 

 R$ 
2.172.55991 
8.808,802 

COLUNA "A" = RECEITAS CONSIDERADAS NO CALCULO (LIVRE M0vIMENTAçAO) 
COLUNA "B" = PREVISAO ORcAMENTARIA DE ACORDO COM A LEI 4393115 
COLUNA "C PREVISAO DE ARRECADAQAO PARA 0 PERI000 ATE OUTUBRO 2016 
COLUNA "D" ARRECADAçA0 REALIZADA (EFETIVADA) NO MESMO PERIODO 
COLUNA "E" DIFERENQA A MAIOR DE ARRECADAcA0 REALIZADAQU 'PXCESSO OEjAbAcAo" 

RICARQ/ 0 	ARIOTI') 
DIRETOR 00 DEPARTN.IENTO DE ORQAMENTO 
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ANEXO II- PLANEJAMENTO 0R4;AIVIENTARI0 - PPA 

AL.TERAcA0 	 x 
JARDINOPOLIS 
PROGRAMA: 	 Administraçao Geral 
CODIGO DO PROGRAMA 	 N0 0004 

Secretaria Municipal de Adrninistraçao, 

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 	 PlaneJamento e Orçarnento 

CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 	 NO 03.01 

Gerir os serviços; processar as Iicitaçoes de interesse da Prefeitura; adquirir bens e 

OBJETIVO: 	 rnateriais; gerir 0 almoxarifado; controlar 0 patrimOnlo e as atividades da administraçao, 
bern corno, atender os municipes junto as unidades da administraçäo pUblica. 

Controle dos atos da administração pUblica no qua se refere a gestão dos servicos, bern 

JUSTIFICATIVA: 	 corno, urna maior fiscalizaçâo de todos os ôrgãos da administraçâo püblica municipal, em 
atenção aos principios da Constituição Federal. 

Garantir Acesso da populaçâo Junto ao Poder 
Percentual 100,00 100,00 

Executivo 

Serviços Administrativos Percentual 95,00 95,00 

Acompanhar o Distrito de Juruce Repassando 
as 	Deficiencias 	ao 	Executivo 	para Percentual 70,00 80,00 
Providéncias 

Atendimento ao rnunicipe na busca de 
Unidade 4.124 4190 

colocacäo no mercado de trabaiho 

Munlcipes encaminhados ao ernpregador para 
Unidade 1.576 1140 

entrevista 

Municipes recolocados no mercado de 
Unidade 552 381 

trabaiho 

Emissao da Carteira de Trabaiho (1°-via; 2avia 	
unidade 	 3800 	 4000 

I 

e CTPS continuacâo)  

Garantir 	Acesso 	da 
população 	Junto 	Poder 100,00 100,00 100,00 100,00 

Executivo 

Serviços Administrativos 95,00 95,00 95,00 96,00 

Acompanhar o Distrito de 
Jurucê 	Repassando 	as 73,00 75,00 77,00 80,00 
Deficiências 	ao 	Executivo 
para Providéncias 

PAT 	- 	 Atendirnento 	ao 
municipe 	na 	busca 	de 

1.040 1.045 1.050 1.055 
colocacao no rnercado de 

275 	I 	280 	I 	290 	 I 	295 

pare entrevista 
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PAT 	- 	Municipes 
recolocados no mercado de 	96 	 90 	 95 

PAT - Requisiçoes de 	
1.250 	 1.200 	 1.160 

seguro desemprego 

PAT - Emissão da Carteira 
de Trabaiho (V-via; 2avia  e 	1.000 	 1.000 	 1.000 	 1.000 
CTPS continuacao) 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES 
Alteraçäo de acordo corn o Projeto de Lei n°. 086-2018 

100 

1.000 
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ANEXO III - PLANE.JAMENTO 0RçAMENTARI0 - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

suallml X7 

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO, PLANEJAMENTO 

E ORAMENTO 

CODIGO DA UNIDADE No 	03.01 

FuNcA0 ADMINsTRAçA0 

CODIGO DA FUNQAO No 	04 

SUBFUNcAO ADMINIsTRAçA0 GERAL 

CODIGO DA SUBFUNQAO No 	122 

PROGRAMA ADMINISTRAQAO GERAL 

CODIGO DO PROGRAMA No 	0004 

DEPARTAMENTO DE 

CODIGO DA ATI VI DADE 
	

No 	2.007 

do Prazo 

Percentuat 

95,00 
	

Ell 
	

95,00 

8.386.437 
	

6.037 
	

6.855.000,00 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAQOES: 

AtteraçAo de acordo corn o Projeto de Lei n°. 086-2018 
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

lummm X7 

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAcAO, PLANEJAMENTO 

E ORAMENTO 

CODIGO DA UNIDADE No 	03.01 

FuwçAo ADMINSTRAQAO 

CODIGO DA FUNQAO No 	04 

suBFuNçAo ADMINISTRAcAO GERAL 

CODIGO DA SUBFUNQAO No 	122 

PROGRAMA ADMINISTRAcA0 GERAL 

CODIGO DO PROGRAMA No 	0004 

DADE 
	

DE PROPRIEDADE DA 

GO DAATIVIDADE 
	

No 	1.064 

0% 

1 
	

[ii 
	

BE 

I 	503.000,00 	1 	0,00 
	

L!I 
	

N owl 
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAcOES: 

Inclusäo de acordo corn o Projeto de Lei n o . 084-2018 
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ANEXO III - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 -PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNMENTAL 

wamwm x I 

tJNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçA0, PLANEJAMENTO 

E ORQAMENTO 

CODIGO DA UNIDADE No 03.01 

FUNQAO ADMINsTRAcAO 

CODIGO DA FUNcAO No 04 

SUBFUNcAO ADMINISTRAcAO GERAL 

CODIGO DA SUBFUNQAO No 122 

PROGRAMA ADMINISTRAcAO GERAL 

CODIGO DO PROGRAMA No 0004 

DA FROTA DA 
	

I ONIBUS CIRCULAR MUNICIPAL 

CODIGO DA ATIVIDADE 
	

No 	2.074 

Produto: Manutencão d 

Percentual 

1 

337 

JUSTIFICA 

Alteraçäo de acordo corn o Decreto n °. 5766-2018 
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ANEXO V - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - LDO 
DESCRIAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS! 
CUSTOS PARA 0 EXERCICIO 
ALTERAçA0 	 x 
JARDINOPOLIS 

EXERCICIO: 	 2018 
PROGRAMA: 	Adrninistraçao Geral 
CODIGO DO PROGRAM 	 N0 0004 
UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO, 

PLANEJAMENTO E ORAMENTO 
CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 	 No 03.01 

Gerir Os servicos; processar as IicitaçOes de interesse da Prefeitura; adquirir 
OBJETIVO: bens e materials; gerir 0 almoxarifado; controlar o patrimonio e as atividades 

da administraçao, bem como, atender os munIcipes junto as unidades da 
adrninistraço pUblica. 

Controle dos atos da administraçao püblica no qua se refere a gestão dos 
JUSTIFIATIVA: servicos, bern corno, uma malor fiscalizaçâo de todos os órgãos da 

administraçao pubhca municipal, em atençao aos pnncipios da Constituiçao 
Federal. 

Alteraçao de acordo corn o Projeto de Lei n°. 086-2018 
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ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORQAMENTARIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AQOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 

EXERCICIO: 2018 
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçAO, 

PLANEJAMENTO E ORQAMENTO 
CODIGO DA UNIDADE No 03-01 
FuNçAo ADMINSTRAçAO 
CODIGO DA FurszçAo No 04 
SUBFUNQAO ADMINISTRAçA0 GERAL 
CODIGO DA suBFuNçAo No 122 
PROGRAMA ADMINISTRAçAO GERAL 
CODIGO DO PROGRAMA No 0004 

ATIVIDADE PA RTAME N TO DE ADMIN ISTRAcAO 
CODIGO DA All VIDADE No 2.007 
Produto: Açoes e SeMços Administrativos realizados dentro do Prazo 

PercentuaI 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAcOES 
Alteracao de acordo corn o Projeto de Lei n °. 086-2018 
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ANEXO Vt - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AQOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 

EXERCICIO: 2018 
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIsTRAçA0, 

PLANEJAMENTO E ORAMENTO 
CODIGO DA UNIDADE No 03.01 
FuNçAo ADMINSTRAçAO 
CODIGO DA FuNcAo NO 04 
suBFuNçAo ADMINI5TRAçAO GERAL 
CODIGO DA SUBFUNQAO No 122 
PROGRAMA ADMINIsTRAçA0 GERAL 
CODIGO DO PROGRAMA No 0004 

ATIVIDADE 	AQuIsIcAo DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA BIOSEV BIOENERGIA SIA 
CODIGO DA ATIVIDADE 	 No 	1.064 
Produto: Aquisicao de Imovel 

1,00 	 UNIDADE 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES 
Inclusao de acordo corn o Projeto de Lei no. 084-2018 
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ANEXO VI- PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 

EXERCICIO: 2018 
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçAO, 

PLANEJAMENTO E ORAMENTO 
CODIGO DA UNIDADE No 03.01 
FUNQAO ADMINSTRAçAO 
CODIGO DA FuNçAo No 04 
SUBFUNQAO ADMINISTRAcAO GERAL 
CODIGO DA suBFuNçAo No 122 
PROGRAMA ADMINISTRAçA0 GERAL 
CODIGO DO PROGRAMA No 0004 

DA FROTA DA 
	

I ONIBUS CIRCULAR MUNICIPA 
CODIGO DA ATIVIDADE 

	
No 2.074 

Produto: Manutençäo dos veiculos 

!? ercenthaI 

Alteracâo de acordo corn o Decreto n°. 5766-2018 
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MPU&LICA FEDERATIVA DO 8RASfl. 

MIN(STERI0 DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

C0NVNI0/MDS n9 854568/2017 - SICONY n9 092856/2017 

CONVtN1O SICONV N9  854568/2017, QUE ENTRE 
St CELEBRAM A UNIAD, P0K INTERMEDIO DO 
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E 0 
MUNICIPIO 0€ JARDLNOPOLIS - SP. 

A UNIAO, par interniédio do Ministéria do Desenvolvlrnento Social, inscrito no CNPJ sob n 9  
05,526783/0001-65, corn sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco, "C" Brasilia - E3F, doravante 

denomlnada CONCEDENTE, neste ato representado p&a Secretthda Nacional cia Assistènda Social, 

Senhora MARIA DO CARMO GRANT DE CARVALHO, brasileira, residente e dornici(lada no Edificlo The 
Union, Setor de Mtitiplas Atividacies SW - SMAS, Trecho 3, Lote 1 —Guará, CEP: 70.610-635, Brasilia-
OF, partadora do CPF/MF n 2  838,449.298-00, norneada pela Portaria Ministerial N2  973, de 

07/06/2016, pubticada no DO.tJ tie 09/06/2016, nos terrnos do art. 12 da Portaria n2. 199, de 27 de 

setembro do 2012, a a MUN)CIPIO DE JARDINOPOLIS - SP, inscrito no CNPJ sob n°44.229,821/0001-
70, corn sede na Praça Dr. Mario Lins, 150 - Centro - iardinOpo(is/SP, CEP: 14.680-000, doravante 

denorninado CONVENENTE, representado pelo(a) PREFEITO(A), Senhor(a) JOAO ORG MARCONI, 
brasUeiro(a) portador(a) do CPF/MF n °  870.699.978-68, residente a dorniciliado(a) Praça Dr. Mario 
Lins, 150 - Centro - .iardinópolis/SP, CEP: 14.680-000 resolvern celebrar o presente Convénlo, 

registrado no SICONV - Sistema tie Gesto tie Convénios e Contratos tie Repasse, regendo-se palo 

disposto na Lei Complementar n 2  101, cia 04 cia maic cia 2000, na Lei n28666, de 21 tie junho cia 
1993, no qua couber, na Lei cia Diretrizes Orçarnentárias do corrente exerciclo, Lei n °  13.408 de 26 

tie dezenibro tie 2016, na Lei Orcarnentária do corrente exercicio, Lei n° 13.414 de 10 de janeiro tie 

2017, no Decreto Federal n93.872, de 23 de dezembro tie 1986, no Decreto Federal n96,170, tie 25 
tie juiho tie 2007, regularnentado pela Portaria lnterm)nisterial MPDG/MF/MTF-CGU n 2  424, tie 30 

tie dezernbro de 2016, a suas atteraçöes posteriores, consoante o processo administrativo n 2  

71000077905J2017 -72 a mediante as dáusulas a condicöes seguintes: 

CLAUS1JLA PRIMETRA - DO OBJETO 

0 presente Convénia tern pot objeto a Estnaturacào do Rode do Serviços de ProteçAo Social l3ásica, 

pot rneio da AQU1SçA0 DE BENS, confornie detathado no Piano tie Trabatho. 

CLAUSIJIA SEGUNDA - DA VENCULAcAO DAS PEçAS DOCUMENTA{S 

Integrarn este Tenno tie Convênio, independenternente do transcriçào, o Piano tie TrabaSho to Termo 

do Referenda, propostos polo CONVENENTE e aceitos pela CQNCEDENTE no SICONV, bern 
2 
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coma toda doeuinentaç.ão técnica que cities resuttem, cujos tennos os partcipes acatarn 
integralinente. 

Subctáusula Unica. Eventuals ajustes realizados durante a execnçào do objeto integraro a Piano de 
Trabaiho, desde quo näo baja aireração do objeto e sejarn subrnetidos e aprovados previarnente pela 
autoridade conipetonre cia CONCEDENTE, 

CLAUSULA TERCEIRA DA CONIMcAO SUSPENSIVA 

A eticácia do presento Conv8nio flea condicianada a apresentacâo tempestiva dos seguintes 
docurnentos peSo CONVENENTE: 
I - Ta-mo do Referncia, nos termos do art. 1 0, § 1". XXXIV. do Portaria Interministedai n' 424, do 
2016; 

U - As condiçöes porventura indicadas no parecer récnico do aprovaçào do Piano S Trabaiho. 

Subcláusu!a Frimeira. 0 CONVENENTE deverá apresentar o() docurnento(s) referido(s) no caper 
desta cláusuia, antes cia liberaçâo dos recursos, no prazo do 9 (nave neses, contados cia data cia 
assinatura do presente Tornio, prorrogve1, nina 6nics vez, per igual periodo, ate o unite de 18 
(dezoito) noses, incluindo-se eventual prorrogaço, 

Subetãusula Segnnda. 0(s) documento(s) referido(s) no caput será(o) apreciado(s) pela 
CONCEDENTE e, se aceito (a), ensejará(ão) a adequaçao do Piano do Trabaiho, so necessário. 

Subeláusula Terceira. Constatados vIcios saniveis no(s) docurnento(s) apresentado(s), a 
CONCEDENTE eornunicará a CONVENENTE, estabelecendo prazo pan sanearnento. 

Subeiáusuia Quarts. Caso C(s) documento(s) indicado(s) no caput desta eláusula não seja(n) 
entregue(s) ou receba(rn) parecer contrário k sua aceitaflo, proceder-se--ci a extinção do convênio, 
nos termos dos arts. 21, § 70,24 § 1 0 e 27, XVIII. da Portaria Interministerial n° 424, S 2016, 

CLAUSULA QUARTA— DAS OBRJGAQOES GERAIS 

Scm prejuizo do Constance nas dernais Ciáusuias deste Coiwênio, so obrigaçöes dos part{cipes: 

I- DA CONCEDENTE: 

a) realizar no STCONV as atos e as procedirnentos relatives a formahzaçao, alteraçAo, execução, 
acompanbanicnto, análise da prestação de comas e, so for o caso, inforniaçOes acerca de Tornada do 
Conlas Especial, sendo n&e registrados as atos quo, per wa natureza, não possam ser reatizados; 

b) transferir ao CONVENENTE Os recursos fiaaneeiros previstos pam a execuçAo deste Corwênio, 
do acordo corn a prograrnaflo orçainentária e financeira do Govorno Federal e (3 estabelecido no 
eronograma do desembolso do Piano do Trabalbo; 

c) acompanhar, avaliar c aferir, sisternaticamente, a exeniç5o fisica c financeira do objcto deste 
Convenio, born corno verificar a regular aplicação das parcelas do recursos, condicionando sua 
!iberação ao cumprirnento de metas previantente estabelecidas, na fonna do art. 41, capul. inciso UI, 
cia Portaria Intenninisterial n° 424, do 2016, coinunicando ao CONVENENTE quaisquer 
irregularidades decorrentes do uso dos recursos pablicos ou outras peSdéncias de ordern tdcnica ou 
legal, corn uixação do prazo estabelecido na legislac&o percinente pan saneantento ott apresentaçio 
S inf'orrnaçes e esclarecimentos; 

d) analisar e, at for o caso, ace alteraço do Convnio edo son Piano S Trabaiho; 



e) dispor cia condiçöes e do estrutura para a acompanhamento, verificaço da execuçäo do objeto e o 
cumprimento dos prazos relativos a prestacio de coritas; e 

divulgar atos norinativos e orientar o CONVENENTE quanta a correta exec•ução dos projetos e 
atividades. 

U - DO CONVENENTE: 

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, do acordo corn o Piano do Trabalho e a Termo do 
Refer8ncia aceitos pela CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessárias I correta execuçäo 
deste Convénlo; 

b) aplicar os recursos discrirninados no Piano do Trabaiho exciusivamente no objeto do presente 
ConvSnio; 

c) elaborar os proje-tos tecnicos retacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentacAojuridica 
o institacional neeessária A ceiebraçao deste Convênio, do acordo corn as normativos do progratnaj 

ci) assegurar, na siia integrandadc, a quafidade técniea dos projetos e da execuçAo do produtos e 
serviços corn'eniados, em conformidade corn as normas brasileiras 0 05 normativos dos prograrnas, 
açOes e atividades, determinando a correçAo do vicios quo possaxn comprorneter' a fruicAo do 
bcneticio pela populaço beneficiária, quando delectados pela CONCEDENTE ou pelos órgàos do 
controle; 

e) submeter previamente a CONCEDENTE qualquer proposta do alteraçao do Piano do Trabaibo 
aceiro, na foruna definida neste instrumento, observadas as vedaçoes reiativas I execugâo das 
despesas; 

fi mariter emovirnentar as recursos financeiros do quo trata este Convenio em conta especifica, aberta 
em instituiçAo financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes do eventual aplicação 
no mercado financeiro, bern assirn aqueles oferecidos conic contrapartida. aplicando-os, i -ia 
conformidade do Piano de Trabalho e, exciusivarnente, no cumprirnento do sen objeto, obscrvadas 
as vedaçaes constantes neste instrurnento relativas a execuço dna despesas; 

g) proceder ao deposito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta baneária especIfica 
vinculada so presente Convénlo, em conformidade corn os prazos estabelecidos no cronograma do 
desembolso do Piano do Trabaiho; 

Li) realizar no SICONV Os atos e os procedirnentos relativos I formatizacào, execução, 
acompanhamento, prestaçâo cia comas e innmçOes acerca do Tornado do Comas Especial do 
Convenio, quando couber, incluindo regularmente as informaces e os documentos exigidos pela 
Portaria Jnterministerial n° 424, do 2016, sendo nele registrados os atos quo, por sua natureza, não 
possum set realizados 

I) selecionar as areas do inrervençIo e os beneficiários finals em conformidade corn as dirctrizes 
estabelecidas pela CONCEDENTE, podendo esrabelecer outras quo busquern retletir situaçôes do 
vuincrabilidade econornica e social, informando a CONCEDENTE sempre quo houveraiteraçoes; 

j) estimular a participaçäo dos beneticiarios finals ma inipiementaçAo do objeto do Convênio. born 
comb mm manutcnçAo do patrimônio gcrado por estes investimentos; 

k) manter os documentos relacionados ao thstrumeiito polo prazo de 10 (dez) anos, contados dadata 
em que fol apresentada a prestacAo do contas ou do decurso do prazo pam a apresentação cia prcstaçAo 
do contas; 

I) manter atualizada a escrituraçIo eontãbil especifica dos atos e fatos relativos I exeeuçIo deste 
Convênio, para fins do fisealizaçäo, acornpmnhainento a avahaçAo dos resultados obtidos; 
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m) facilitar o monitoramento e 0 acompanhamento da CONCEDENTE, permitindo-ihe efetuar 
visitas in loop e fomecendo, sempre que solicitado, as infonnacôes e os documentos relacionados 
corn a execução do objeto deste Convënio, especialmente no quo so refere ao exame da documentaçâo 
relativa a. licitaflo realizada e aos contratos celebrados; 

ii) permitir o Iivre acesso de servidores da CONCEDENTE c dos órgâos do controle intemo e externo, 
a qusiquer tempo e lugar, aos processos, docuinentos e inforrnaçöes referentes a este Convênio, bern 
como aos locais do execução do respectivo objeto; 

o) apresentar a prestação do contas dos recursos recebidos porrneio deste Convênio, no prazo e forum 
cstabelecidos neste instrumento; 

p) apresentar todo e qualquer docurnento comprobatório do despesa eferuada a conta dos recursos 
deste Convénlo, a qualquer tempo e a critério da CONCEDENTE, sujeitandosc, no case da nAo 
apresentacño no prazo estipulado in respectiva notificaçao, ao mesmo tratamento dispensado as 
despesas comprovadas corn documentos inidOneos on impugnados, nos termos estipulados neste 
Termo de Corjvênio; 

q)assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participaçào da CONCEDENTE em toda e quMquer 
ação, promocional on nAo, relacionada corn a execuçäo do objeto descrito neste Tenno do Convénlo 
e, obedecido o modelo-padrâo estabelecido pela CONCEDENTE, apor a marca do Governo Federal 
iias placas, painéis e outdoors de identificaço dos projetos custeados, no tode on em pane, corn os 
recursos deste Convénjo, consoante o disposto in Instruçào Normativa SECOM-PE. no 7, do 19 de 
dezembro do 2014, da Secretaria do ConmnicaçAo Social da Presidéncia cia Repüblica, on outra 
norma quo venha a substitul-la; 

T) operar, manter e conservar adequadaineute o patriniônio p(tblico gerado pelos investimentos 
decorrentes do Convênio, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e aterider as finalidades 
sociais as quals se destina; 

a) manter a CONCEDENTE inforrnado sobre situaçôes que eventualmente possam dificultar ou 
interromper o curso normal da exeeuço do Convénlo e prestar informaçôes, a qualquer tempo, sobre 
as açöes desenvolyidas pain viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo; 

t) permitir a CONCEDENTE, hem come aos órgãos de coutrole interno e extemo, a acesso a 
rnovimentaqão financeira da conta especitica vinculada no presente Convénio; 

u) dar cléncia aos órgãos de controle no tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, e, havendo fbndada suspeita do crime ou do irnprobidade adrninistrativa, cientificar o 
Ministérie ?ctblico Federal, o respective Ministeria PCiblico Estadual e a Advocacia-Geral da União; 

v) instaurar processo administrative apuratório, inclusive processo adrninistrativo disciplinar, 
quando constatado o desvio on malversação do recursos pàblicos, irregularidade na execuçflo do 
contrato on gestao financeira do convênio, comunicando tal fato a CONCEDENTE; 
w) marner urn canal de comunicação efetivo, no qual so dard ampla publicidade, pan o recebirnento 
pela UniAo de manifcstaçães dos cidadàos relacionadas ao convénio, possibilitando o registro de 
sugestôes, elogios, solicitaçöes, reclamaçöes e denUncias; 

x) disponibilizar, em sen sitio oficial na internet on, na sua fatta, em sua sede, em local de fácil 
visibilidade, consults no extrato do instrumento on outro instrumento utilizado, contendo, polo 
menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas do liberaço a o detalbamento da aplicaçâo dos 
recursos. bern como as contrataçôes realizadas para a execuçöo do objeto pactuado; 

y) exercer, na qualidade de contratante, a.fiscalizaçao sobre o contralo administrative do execuyâo 
on fornecimcnto - CTEF..... 
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z) observar o disposto na Lei n° 13.019, de 31 dejulho de 2014, e nas normas estaduais. distritais ou 
municipais vigentes, nos cases em que a execuçào do objeto, conforme prevista no piano de trabaiho, 
envolver parcerias corn organizaçöes da sociedade civil. 

Subcláusula Unica. E prerrogativa da CONCEDENTE assumir outransferir a responsabilidade pela 
execuçào do objeto do Convênio, no easo de paralisaço ou ocorrência do fate relevante, de mode a 
evitar sea descontinuidade. 

CLAIJSULA QUINTA - DA \TIGENCIA 

Este Termo do Convönio tcrá vigência do t2(doze) meses, contados a partir da assinatura do 
instrumento, podendo set prorrogada, mediante termo aditivo, pot soiicitaçAo do CONVENENTE 
devidarnente firndarnentada, formulada, no minimo, 45 (quarenta e cinco) dias notes do seu térrnino. 

Suhelãusula tniea. A CONCEDENTE prorrogará"de alicia" a vigéncia deste Terino de Convênio, 
quando dot causa ao atraso na Jibcraco dos recursos, limitada a prorrogacão ao cxato periodo do 
atraso verificado, 

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E DA ooTAcAo ORçAMENTARJA 

Os recursos financeiros para a exeeuçäo do objeto deste Convénio, neste ato fbcados em 
101.000,00 (centu e hum ni/I icais), scrào alocados do acordo corn o cronograma do desembolso 
constante no Piano de Trabaiho, conforme a seguinte elassifieaçâo orçamentária: 

I - R$ 100,000,00 ('cern 'nil reals), relatives ao presente exorcicio, corretho a conta da dotacüo atocada 
no orçamento da CONCEDENTE, autorizado pela Lei n° 13.414 de 10 de/aneiro de 2017, pub! (coda 
no DOU c/c II do Janeiro de 2017. UG 330013, assegurado pets Nets do Empenho if 
2017NE800176, vinculada so Progrania do Trabaiho if 0824420372B30000 I , PTRES 91883, a coma 
do recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte do Recursos tOO, Natureza da Despesa 444041; 

IT- R$ 1,000,00 (mil reals), relativos a contraparcida do CONVENENTE, consignados as Lei 
Oi'çamentdria #4393, 25 de outubro c/c' 2016, do MUNICTPZO do JARDIWOPOLIS. 

Suhelãusula Primeira. Em caso de ocorréncia do cancelamento de Restos a Pagar, o quantitative 
this metas constante no Piano do Trabaiho poderd ser reduzido ate a etapa quo n&o prejudique a 
thocionalidade do objeto pactuado, inediante aceitaço da CONCEDENTE. 

Subclansula Segunda. 0 CONVF.NENTE obriga-se a incluir em seu orçamento as 
suhprojetos/subatividados contemplados pelas transfcrôncias dos recursos para a execuflo doste 
Convén 10. 

Subcláusnla Terceira. A indicaço dos créditos e einpenhos referentes sos recursos a serem 
transferidos pela CONCEDENTE (c/on CONVENENTE) nos exercicios subsequentes, no valor total 
de R$ 100.000,00 (cern mil reais), será realizada mediante registro cantabile poderd set formalizada 
per mcio de apostila. 

CLAUSULA St,  TIMA .. DA CONTRAPARTILIA 



Compete ao CONVENENTE integralizar a(s) parcela(s) cia conirapartida fmanceira. em 
conformidade corn os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Piano de Trabaiho, 
mediante deposito(s) na conta bancária especifica do Convênio, podendo haver antecipaçAo de 
parcelas, inteiras ou pane, a criteria do CONVENENTE. 

Subcuiusula Primeira. 0 aporte da contrapartida observará as disposiçâes da lei federal anual de 
diretrizes orcamentárias em vigor a época da celebracâo do convenio ou eventual legislaçâo 
especifica aplicávcl. 

Subclánsula Seguncla. As receitas oriundas dos rendirnentos de aplicaçao dos recursos no mercado 
financeiro nAo poderâo scr computadas como contrapartida. 

CLAUSULA OITAVA - DA L1BERAçAO DOS RECUI4SOS 

Os recursos financeiros relativos ac repasse da CONCEDENTE e  contrapartida do CONVENENTE 
serao depositados e geridos na conta especifica vinculada so presente Convenio, aberta em name do 
CONVENENTE exciusivainente em instituico financeira oticial, federal ou estadual. 

Subeltisula Primeira. A conta corrente especifica seth nomeada fazendo-se mençâo ao presente 
Convênio e deveré ser registrada corn a n(imero de inscriçao no Cadastro Nacional cia Pessoa Juridica 
- CNPJ do órgào ou cia entidade CONVENENTE. 

Subcláusula Segunda. A iiberaco da prirneira parcela on parcela utica ficara condicionada a(o): 

a) cumprimento das condicöes suspensivas constanres neste instrumento; e 

b) conclusão cia análise técnica a aceite do processo licitatArio pela CONCEDENTE. 

Suctausula Terceira. Ecceto no caso de ]iberaço em parcela trnica, a liberaço das dcrnais parcelas 
ficará condicionada a execuçAo de no minirno 70% (setenta por canto) das parcelas liberadas 
anteriorinente. 

Subctáusula Quarta. Exceto no caso de liberaçäo em parcela utica, a valor do desembolso a ser 
realizado pela CONCEDENTE referente a prirneira parcela tao podS exeeder a 20% (vinte por 
canto) do valor global deste instrumento. 

Suclénsula Quinta. Apes a comprovação da homologacao do processo lieitatorio pclo 
CONVENENTE o cronograrna de desernbnlso deverá ser ajustado em observaçao an grau de 
execuçAo estabelecido no referido processo licitatório. 

Subclàusula Sexta. Na hipotese cia inexisténcia de execuçAo financeira após 180 (cento a oitenta) 
dias da liberação da primeira parcela, o instruniento deverá ser rescindido. 

Subcláusnla Sétkna. E vedada a liberação de recursos pars o CONVENENTE que tiver 
instrumertos apoiados corn recursos do Governo Federal gem execuçao financeira par prazo superior 
a 180 (cento a oitenta) dias, 

Subeláusula Oltava, Os recursos serfto liberados de acordo corn a disponibilidade orçamentária e 
tinanceira do Governo Federal, em conformidade corn o nürnero de parcelas e prazos estabelecidos 
no cronograrna de desembolso constante no Piano de Trabaiho aprovado no SICONV, que guardari 
consonãncia corn as mew, fases e etapas de execuçao do objeto do Convênio. 

Subclãusula Nona. Pan recebirnento de cada parcela dos recursos, deverá o CONVENENTE: 

- comprovar o aporte da contrapartida pactuda, que deverã ser depositada na conta hancAria 
especuilca em conforn,idade corn osprazos es;belecidos no cronograrna desemb&so do Piano de 
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Trabalbo, on depositada as Conta Unica do Tesouro Nacional, na hipótese de o Convthio set' 
executado pot rneio do S ktema integrado cit Adrninistraçâo Financefta - SIAFI; e 

II - estar em situaçAo regular coin a realrzaç.ao do Piano de Trabatho, corn execuçäo de no minima 
70% (setenta pot cento) clas parcelas liberadas anteriormente, 

Sabclãusuia Décima. Nos ternios do §30  do art. 116 cia Lei n° 8666. do 1993, a Iiberacäo this parcelas 
do Convênio flcará retida ate a saneariicnto das impropriedades constatadas, quando: 

I no houver cornprovaçào daboa e regular aplicaçâo cia parcela auteriormente recebida, constatada 
pela CONCEDENTE on pelo órgo competente do Sistema de Controle Interne da Adrninistraco 
Pthlica Federal; 

II - for verificado a desvio do finalidade na ap1icaco dos recursos, atrasos nào justificados no 
cumprirnento das etapas ou fases programadas, práticas 4tentat6rias aos principios fundamentals de 
Adniinistraço Pñblica nas contrataçöes e dernais alas praticados na execuçk do Convênio, on o 
inadimpleinento do CON VENENTE corn relaçao a outras cláusulas conveniais bdsicas; a 

III - a CONVENENTE deixai-  do adotar as medidas saneadoras apontadas pela CONCEDENTE on 
par integrantes do respectivo sistenia de controle interno. 

Subeláusula Décima Prijnelra. Os recursos deste Convênio, enquanto não empregados na sna 
tinalidade, serâo obrigatoriamente aplicados polo CON VENENTE em caderneta de poupan9a do 
instituição financeira oflciat, so a prcviso do seu usa for iguai on superior a urn rnës, on cm flindo 
de aplicaçäo financeira do curto prazo ou operação do mercado aberto lastreada em titulos cia divida 
püblica, quando a utilizaco desses recursos veriticar-se cm prazos menores quo urn més. 

Subciáusnia Décima Segunda. Quando cia conc[uso, denüncia, rescisäo on cxtincão do 
instnirncnto, as rendinientos das aplieacOes financeiras deveräo set devolvidos a CONCEDENTE, 
observada a proporcionalidade, sendo vedado a aproveitamento de rendimentos pars amp1iaco on 
acréscimo de metas ao piano do trabaiho pactuado. 

Subciáusula flécima Terceira. A conra bancária especifica do Convênio será prefe-encialrnente 
isenta cia cobranca do tarifas bancárias. 

SubelAusula Décima Quarts. 0 CON VENENTE autoriza desde já a CONCEDENTE pars quo 
solicite junto a instituiço financeira albergante da conta correnre especifica: 

1 a transferência dos recursos financeiros pot etc repassados, bern como Os sons rend. mentos, pan 
a conta ñnica cia Uniâo, caso as recursos no sejam utilizados no objeto cia transf'erência peio prazo 
do ISO (cento e oitenta) dias; 

ii - a resgate dos saldos remanescenres, nos casos em que no houver a devoiução dos recursos, no 
prazo previsto no art. 60 da Portaria interministerial n o  424, do 2016. 

SubcIusuIa Décima Quints. A CONCEDENTE deverá solicitar, no caso cia Subcláusuia Décima 
Quarts, Jurto a instituiçäo financeira aibergante cia conta corrente especifica, a transferéncia dos 
rccursos financeiros pot ole rcpassados, bern coma as seus rendimenro, para a conta ünica cia Uniào. 

Subciáusula Décima Sexta. E vedada a libcraçao dc recursos pela CONC'EDENTE nc's frês moses 
quc antccedern a picito elcitoral, nos termos cia alinca "a" do inciso VT do art. 73 cia Lc n°  9.504, do 
1997, ressajvadas as exceçOes previstas em tel. 

Subeliusula Décima Séthna. 0 sigilo bancCrio dos recursos püblicos envolvidos nesre Convénio 
nAo seth oponivel a CONCEDENTE e aos órgos do controls. 

Subeláusula Décinta Oitava. E vedada 
acompanhamenro I 
intenninisterial). 

libcraçao do duas pareclas consecufivas scm quo a 
do visitas in loco (art. 54, §2°, da aludida Portaria 



CLAUSULA NONA -. PA EXECUCA0 DAS DESPESAS 

o presente Convénio deverd ser executado fielmente peios participes, do acardo corn as cláusulas 
pactuadas e a Iegislaçdo aplicdvel. 

Subeláusula Primeu'a. E vedado ao CON VENENTE, sob pena do rescisão do ajuste: 

I - utilizar. ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste 
instrumonto: 

11 - realizar despesas em data anterior a vigincia do Convênio4 

III - efetuar pagamento em data posterior a vigência do Conv6nio, salvo see fato gerador da despesa 
tenha ocorrido durante a vigência deste thstnimento; 

IV - pagar, a qualquer tftulo, a servidor ou empregado pblico integrante do quadro do pessoal do 
órgo on entidade phblica da administraçdo direta ou indireta, pot serviços de consultoria ou 
assist&cia t6cnica, salvo nas hip6teses previstas em leis especificas e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

V - realizar despesas corn taxas bancirias, multas, juros on correçAo monetária, inclusive referentes 
a pagamentos on recolhimentos fern do prazo, exceto no que se refere as multas e aos juros, so 
decorrentes do atraso na transferência do recursos pela CONCEDENT.E e desde quo os prazos pan 
pagamento e as percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; 

Vi - realizar despesas a titulo de taxa do administraçâo, do gerëncia ou similar; 

VU - realizar despesas corn publicidade, salvo a do earáter educativo, informativo on do orientação 
social, da qual no constem nomes, simbolos ou imagens quo caracterizem promoco pessoal e desde 
quo previstas no Piano do TrabaLho. 

VIII - transferir 1-ecursos pan clubes e associaçôes do servidores ou quaisquer outras entidades 
congënercs, exceto para creebes e escolas pars o atendimento pré-escolar, 

IX - transferir recursos liberados pela CONCEDENTE, no todo OLI em parte, on a conta que ufto a 
vincidada no presente Convênio; 

X - celebrar contrato. convênio ott outro tipo do parceria corn entidades impedidas de receber 
recursos federals; e 

Xl - pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas quo tenharn em seu quadro societária servidor 
pñblico da ativa, on empregado do empresa pñblica on do sociedade do economia mista, do ôrgão 
celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assisthncia técaica ou assemeihados. 

SubdIusula Segunda. Os atos referentes a movimentaço dos recursos depositados in conta 
especffica deste Convênio serAo realizados on registrados no SICONV e os respectivos pagarnentos 
scrâo efetuados polo CONVENENTE mediante crthdito in conta corrente do titularidade dos 
fornecedores e prestadores do serviço, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, 
em quo o crédito poderá ser realizado cm conta corrente do titularidade do pr6prioCONVENENTE, 
devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa: 

1—potato da autoridade mAxima da CONCEDBNTE; 

11—na execttçäo do objeto polo CONVENENTE pot regime direto; e 

III — no ressarcimento ao CONVENENTE pot pagamentos realizados as próprias custas decorrentes 
de strasos na liberaçao do recursos pita. CONtEDENTE e em valores Sm da contrapartida 
pactuada. / 



Subelausula Terceira Antes cia realizaçäo de cada pagamente. o CONVENENTE incluirá no 
SICONV, no minirno, as seguintes inforrnaçöes: 

- a destinaço do recurso; 

II - o nome e CNPJ on CPF do fornecedor, quando for o case; 

HI - a contrato a qua se refére o pagarnento realizado; 

IV - inforrnaçOes das notas fiscais on docurnentos contabcis; e 

V - A meta, etapa au fase do Piano de Trabaiho reladva ao pagarnento. 

Subellusula Quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificacào do 
beneficiário do pagarnento pela instituiçao financeira depositiria, poderl set realizado, no decorrer 
da vigéncia do instruinej,to, urn ánico pagamento per pessea fisica qua näo possua coma bancária, 
S o litnite de R$ 1.200,00 (urn mil e duzentos reals). 

Subellusula Quinta. No case de fornecimento de equipamentos e materials especiais defabricaçâo 
especifica, o desbioquelo de parcela para pagarnento da respectiva despesa far-se--a na forma do art. 
38 do Decreto no 93.872, de 1986, observadas as seguintes condiçöes: 

- esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a produçäo 
de material Cu equiparneato especial, fora da linha de producAo usual, C corn especificacäo singular 
destinada a enipreendimento especifico; 

11 a pagamento antecipado das parcetas tenha side previsto no edital de Iieitaçao e no CTEF dos 
rnateriais ou equipamentos; e 

III - a fornecedor on a CONVENENTE apresentern urna carte flança bancária on instrurnento 
congénere no valor do adiantarnento prctendido 

CLAUSULA DECIMA - lit c0NTRATAcAO COM TERCEIROS 

o CONVENENTE deverd obsej-var, quando da contratação de terceiros para execuçào do services 
on aquisiçâo de bens corn recursos da União vinculados a execuçAo do objeto deste Convnio, as 
disposiçöes contidas na Lei n 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, do 17 de junho de 2002, e demais 
normas federais, estaduais e municipais pertinentes as licitaçaes e contratos administrativos, 
inclusive os procedirnentos all definidos pan os cases de dispensa e/ou inexigihilidade de iicitaçao. 

SubeiSsula Primera. Os editais de licitaco par consecuçào do objeto conveniado sornente 
podcrâo set pubhcados pelo CONVENENTE apôs a assinanira do presente Convénio e aceite do 
termo de referênc-ia pela CONCEDENTE, devendo a pirblicaçAo do extrato dos editais set feita no 
Diáño Oficial da Uniâo, sent prejulzo no use de outros vcicuios do publicidade usualmente utilizados 
ride CONVENENTE. 

Subelãusula Segunda. Para aquisicâo do bens e serviços comuns. seth obrigatório o usa da 
inodalidade pregão, nos termos da Lei n 2  10.520, do 2002, edo regularnento previsto no Decreto n 
5.450, de 2005, preferencialmente na forma eletrOnica, cuja inviabilidade do utilizacäo devcrá scm 
devidamentejustificada pela autoridade competente do CON VENENTE. 

Subeláusula Terceira. Na cont -rataçäo de bens e serviços corn recursos do presente Convênio, a 
CON VENENTE devera observar os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos arts, 2 0  a 
6° da lnstrução Normativa LTl/MP a" 01, de 19 dc janciro de 2010, no qua couber. 



Subelãusula Quarta. As atas e as infonnacoes sobre os participantes e respectivas propostas 
decorrentes das licitaçOes, bern come as informaçôes referentes as dispensas e inexigibilidades, 
deverâo ser registradas no SJCONV. 

Subclâusula Quinta. A CONCEDENTE deverá verificar us procedimentos licitatOrios realizados 
polo CON VENENTE, atendo-se a documentaçäo no quo tange aos seguintes aspectos: 

- contemporaneidade do certame; 

11 - compatibilidade dos preços do licitante vencedor corn os preços de referenda; 

111 .. enquadramento do objeto conveniado corn o efetivarnente [icitado, e 

lv - fornecirnento de declaraco expressa firmada por representante legal do CONVI3NENTE on 
registro no SJCONV que a substitua, atestando o atendimento as disposicôes legais aplicávcis no 
procedirnento licitatório. 

Subclóusuia Sexta. Compete ac, CONVENENTE: 

I - realizar, sob sun inteira responsabil idade, sempre que optar pela execuçäo indireta de serviços. o 
processo licitatório nos termos da Lei no 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes a matéria, 
assegurando a correçäo dos procediinentos legais, althn cia disponibilizaçào da contrapartida, quzmdo 
for o case: 

II - registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preco estirnado pela Adrninistracao 
Püblica pam a execução do serviço e a proposta de pre-go total ofertada pot cada licitante corn C) Sen 
respectivo CNPJ, o termo de honiologacAo e adjudicaçao, o extrato do Contrato Administrative de 
Execuçào ou Fornecirncnto - ClEF e seus respectivos aditivos; 

Ill - prevei no edital de lioitaçAo e no Contrato Administrative de Exeeucao ou Foniecimento - CTEF 
quo a responsabilidade pela qualidade dos rnateriais e scrviços executados ou fomecidos C da empresa 
contratath para esta finalidade, inclusive a prornoção de readequacOes, sempre que detectadas 
impropriedades que possain comprorneter a consecuçào do objeto conveniado; 

IV - exercer, na qualidade de coniratante, a fiscalizaçào sobre a Contrato Administrativo de Execuçäo 
on Fornecirnento - CTEF, flog termS do art. 70,  inciso IX e §§ 4° a 6° da Portaria Interministerial n° 
424, de 2016; 

V - inserir cláusula, nos contratos celebrados a conta dos recursos dcste Convnio, quo obrigue o 
contratado a conceder livre acesso de servidores da CONCEDENTE, bern como dos órgaos de 
controle intemo e externo, aos processes, docurnentos, inforrnaçäes, registros contàbeis e locais dc 
execução, referentes no objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituiçao fmanceiraoflcial 
nào controlada pela lJniAo faça a gestäo da conta bancaria especlfica do Convenio. 

Subcláusula Sétima. E vedada, na hipOtese de aplicaçAo de recursos federals transferidos mediante 
o presente Convênio, a participacAo em licitaçao on a contrataçäo tie empresas que constern: 

- no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Corns da Uniäo, do MinistCrio da 
Transparência, Fiscalizaçao e Controladoria-Geral da UniAo; 

It - no Sistema de Cadastrarnento linificado de Fornecedores - SICAF como impedidas on suspensas; 
Ott 

111 - no Cadastro Nacional de Condenaçöes Civis pot Ato de iruprobidade Administrativa e 
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselbo Nacional de Justiça. 

SubcIusula Okava, 0 CONVENENTE dove consultar a situação do fomecedor selecionado no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas;e Suspensas - CEES, por meio de acesso ac, Portal <Ia 
TransparCncia na Internet. ante d&oIiciir a prestaçäo do serviço ott a entrega do bern. 
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Subcláusuia Nona. Nos casos em que a execuço do objeto do Convênio, conforme previsto no 
piano de trabaiho, etrvolver parceria do CONVENENTE corn entidade(s) privada(s) scm finalidade 
lucrative, devera set observado o disposto na legislaçâo especifica que rege a parceria. No caso de 
ternio de coIaboraço, termo de fornento on acordo de cooperacão corn Organi7ac5es da Sociedade 
Civil (OSC), deverào sex observadas a Lei n 0  11019, do 31 dejulho de 2014, e as normas estaduais, 
distritais on municipals aplicáveis. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA —04 ALTERAçA0 DO coNvENlo 
Este Convérilo poderá set alterado por termo aditivo rnediante proposta do CONVENENTE, 
devidatnente formalizada e justificada, a sex apresentada a CONCEDENTE pan análise e decisäo, 
no prazo ininimo de 45 (quarenta e cinco) dies antes do ténnino da vig&icia, vedada a alteraflo do 
objeto aprovado. 

CLAUSULA DECIMA SECUNDA—DO ACOMPAN}IAMENTO 

Incuryibe a CONC.EDENTE exercer as atribuiçOes de monitorarnento e acompanhamento da 
conformidade fisica e financeira durante a execução do Convënio, at&t Us ava1iaço da execucào 
fisica e dos resuttados, na forms dos arts. 53 a 58 da Portaria Interministeriat no 424, do 2016, do 
forms a garantir a regularidade dos atos praticados 0 a plena execnçâo do objeto. 

Subcláusula Primeira. A CONCEDENTE designara e registrará no SICONV representante pare o 
acompanhaniento da execuçäo deste Convênio, que anotara em registro próprio todas asocorréncias 
relacionadas a consecuçao do objeto, adotando as inedidas necessirias a regularizaco Usa f'alhas 
observadas, verificando: 

I - a comprovacäo da boa e regular aplicação dos recursos, na forma Us legislaçäo aplicável; 

11 - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Piano do Trabaiho e os 
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; 

III - a regularidade das informaçoes registradas pelo CONVENENTE no SICONV; C 

IV - o cumprintento das metas do Piano de Trabatho nas condiçöes estabelecidas. 

Subcláusula Segurida. No prazo máximo de 10 (dez) dies contados da assinatura do prcscntc 
instrnmento. a CONCEDENTE devera designer formalmente o servidor ou empregado responsável 
polo seu acompanharnento. 

Subcláusula Terceira. No exercicio Us atividade do acompanhamento da execuçäo do objeto. a 
CONCEDENTE poderá: 

I - valer-se do apoic técnico de terceiros; 

Il - delegar competéncia on firmer parcerias corn outros orgaos on entidades quo so situem prôxirnos 
so local do aplicaçao dos recursos, corn tal finandade; 

111 - reorientar açOes e decidir quanto a aceitação dejustificativas sobre itnpropriedades identificadas 
na execuço do instrurnento; 

IV - solicitar diretamente a instituiçAo financeira comprovantes do movimentaçAo da conta bancária 
espeeltica do Convênio; 

V - programar visita couber, observado o disposto no art. 54, ceiput. 
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incisos IV e V, da Portaria Interrninisterial n° 424, do 2016; 

VI - utilizar ferrarnentas tecnológicas dc verificacao do alcance do resultados, incluidas as redes 
sociais no Internet, api icativos e autos mocanismos do tecnologia da informaco; e 

Vii - valor-sc de outras fonnas do acompanhamento autorizadas pcla legislacào aplicavel, 

Subcláusula Quarta. Constatadas irregularidades decorrentes do uso dos recursos on outras 
pendéncias de ordem técnica, apuradas durante a cxccuço do Convênio, a CONCEDENTE 
suspenderá a liberaçao de parcelas do recursos pendentes e cornunicará a CON VENENTE para 
sanear a situação ou prestar informaçôes e eselarecirnentos, no prazo do 45 (quarenta e cinco) dias, 
prorrogáv& per igual periodo 

Subellusula Quints. Recebidos os esciarecirnentos e infonnacOes solicirados, a CONCEDENTE, 
no prazo do 45 (quarenta 0 cinco) dMs, apreeiará. decidiré e eomunicará quanto a aceitaçäo. ou não, 
dasjustificativas apresentadas e, se for a ease, reahzará a apuraçâo do dano. 

Subcláusula Sexta. Prestadas as justificativas, a CONCEDENTE, aceitando-os, fara constar nos 
autos do processo as justificativas prestadas e data cléncia so Ministério da Transparência, 
Fiscalizaçao e Controladoria-Geral da Iiniào, nos termos do art. 7 0, § 2°, da Portaria Interministerial 
if 424, do 2016. 

Subctáusnla Sétima. Caso as justificativas nile sejarn acatadas. a CONCEDENTE abrirá prazo de 
45 (quarenta e cinco) dies para o CON VENENTE regularizar a pendôncia e. havendo dana so erário, 
deverá adotar as medidas necessárias ao respectivo ressarcimento. 

Subcliusula Oltava. A utilizaçio dos recursos em desconformidade corn o pactuado no instrumento 
ensejará obrigaçâo do CON\TENENTE devolve-los devidarnente atualizados, conforrue exigido pan. 
a quitaçilo do débitos para corn a Fazenda Nacional, corn base na variaçio da Taxa Referenda] do 
Sistema Especial de Liquidaçao e de Custódia - SELIC, acurnulada mensalmente, ate o ñltirno dia do 
inés anterior an da devolução dos recursos, acrescido esse montante do 1% (urn por cento) no mCs do 
efetivaçilo da devoluçAo dos recursos a coma iThica do Tesouro. 

•Subcláusula Nona. Pan fins do efetivaçAo da devoluçao dos recursos I Uniào, a parcela do 
atualizaçilo referente I variaçAo da SELIC seth calculacla proporcionalmente a quantidade do dias 
conipreendida entre a data da liberaçAo cia parcela para o CON VEN ENTE a a data do efetivo crédito, 
na conta ünica do Tcsouro, do montante devido polo CON VENENTE. 

Subellusula Déchna. A pennanência da irregularidade apes o prazo estabelecido na Subcláusu!a 
Sdtima ensejará a registro de inadirnpl&tcia no SICONV e, no case do dana ao erário, a imediata 
instauraçâo do Tomada do Contas Especial. 

Subclâusula Décima Prirneira. As comunicaçbes etencadas nas Subrllusulas Quarts, Quints e 
Sétima serao realizadas pot rneio do conespondéncia corn aviso do recebimento - AR, devendo a 
notificacao ser registrada no SICONV, enviando cópia, em todos os casos, para a Secretaria da 
Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislative relatives ao CONVENENTE. 

SubeMusuJa Décima Segunda. Aquele que, per ado ott ornissão, causar ernbaraco, constrangimento 
ou ohstáculo il atuaçIo da CONCEDENTE e dos ôrgàos do controle interne ,  e externo do Poder 
Executivo Federal, no dcscmpcnho do suas funçöes institucionais rejativas an acompauhamcnto e 
fiscalizacao dos recursos federals transferidos, ficarI sujeito hresponsabilizaco administrativa, civil 
e penal. 

SubeMusula Décima Terceira. Os agentes quo fizerem parte do ciclo do transferencia do recursos 
so responsdveis, pan todos os efeitos, pclos atos que praticarem no acompanharnento e fiscal izaçiio 
da execucilo deste instrurnento, não cabndo a responsabili2acio da CONCEDENTE pot 
inconformidades ou irregu]aridaØes--praticgdas polo CON VENENTE, salvo nos casos em quo as 
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faihas decorrerem de omissào de responsabilidade atribuida a CONCEDENTE. 0 CONVENENTE 
responde pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dole na execução do Convénlo. 

Subebhrsula Dédma Quarta. A CONCEDENTE cornunicará aos órgâos de controle quniquer 
irregularidade da qual tenha tornado conhecirnento e, havendo findada suspeita da prática de crime 
cu de ato de improbidade administrativa, cientificará os Ministérios Püblicos Federal. Estadual e a 
Advocacia-Geral da União, ties termos dos arts. 7°, §* 20 a 30,  a 58 da Ponaria Interministeria! n° 
424, de 2016. 

CLAUSIJLA DECIMAL TERCEIIM - DA FIscALIzAçAo 

Incumbe ao CONVENENTE exercer a atribuiçâo de fiscalizaçäo, a qual consiste na atividade 
administrativa reajizada de modo sistemático, prevista na Lei n° 8.666. de 1993, corn a finalidade de 
verificar o cuinprimento dna disposiçoes contratuais, tdcnicas e administrativas em todos Os SCUS 

aspectos. 

Subctàusula Unica. 0 CONVENENTE designará e registrará no SICONV representante para 0 

acompanhautento da execuçâo deste Convênio, o qual anotará em registro prOprio todas as 
ocorréncias relacionadas a consecuçâo do objeto, adotando as medidas necessãrias a regularizac&o 
des faihas observadas. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA EM PnsTAçAo DE CONTAS 

o órgão ou entidade que receber recursos pot meic deste Convênio estará sujeito a prestar contas da 
sun boa e regular aphcaço, as forms estabelecida pelos arts, 59 a 64 da Portaria Interministerial n 0  
424, de 2016. 

Subclãusula Primeira. A prcstação do contas tinanceira consisic no procedimento do 
acompanhamento sistemático da conformidade tinanceira, considerando o inicio a o tim davigência 
do presente instrumento, devendo o rcgistro e a verificaçAo da conformidade financeira ser realizados 
durante todo o periodo de exeeução do instrumento, conforme disposto no art. 56 da Portaria 
Intenninisterial a° 424, de 2016. 

Subclausnla Segunda. A prestaç5o de contas técnica consiste no procedimento de análise dos 
clementos que comprovarn, sob os aspectos técnicos, a exccuçao integral do objeto c a aleance dos 
resultados previstos nos instrumdntos. 

Subclãusula Terceira. A prestaço de comas deverá scr realizada polo SICONV, iniciando-sc 
concomitanternente coin a Iiberaço da primeira pamela dos recursos flnanceiros do Convênio, a qual 
deverá ser registrada pela CONCEDENTE no aludido Sisterna. 

Subcláusula Quarta, A prestação de comas final deverá ser apresentada no prazo de ate 60 (sessenta) 
dias, contados do término de sua vigéncia on da conchtsào da exeeuçAo do objeto, o qua ocorrer 
prirneiro, a seth composta, altn dos docun -tentos e informacbes registrados pelo CON VENENTE no 
SICONV, pelo seguinte: 

- rebtório de cumprimerno do objeto, quo deveré center os subsidios necessaries para a avaliacão 
e manifestacão do gestor quanto a efetiva conclusão do objeto pactuado; 

II declaracão de realizacAo dos objetivos a quo se propunha o Convënio 

Ill - comprovant :cursos, quando houver; a 
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IV - termo de compromisso pot meio do qual o CONVENENTE se obriga a nianter os docurnentos 
relacionados ao Convônio, nos termos do §3° do art. 4° da Porria intermiffisterial n° 424, de 2016. 

Subcláusula Quinta. Quaiido a prestação de contas nào for encaminhada no prazo estabetecido neste 
instrurnento, a CONCEDENTE estabelecera o prazo mãxirno de 45 (quarenta e cinco) dias para sua 
apresentaçAo. 

Subcláusn!a Sexta. Sc, no término doprazo estabelecido nu Subcláusula Quinta, a CON VENENTE 
nAo apresentar a prestacão do counts no SICONV new devolver os recursos, a CONCEDENTE 
registrath a inadiwpincia no SICONV pot ornissAo do dever do prestar comas e cotnunicará o fato 
ao Orgão de contabilidade anailtica a quc estiver vinculado, pare fins do instauraçäo do Tomada do 
Contas Especial sob aquele argurnento c adoço de outras medidas pant reparacAo do dano ao erário, 
sob pena do rcsponsabiizacao soliddria. 

Subcláusula Sétima. Caso nâo tenha havido quaiquer execuçAo fisica nern utilizaçao dos recursos 
do presente Convénio, o recolhimento a coma thiica do Tesouro dcvcrá ocorrer sent a incjdencja dos 
juros do mora, sern prejuizo da restituiço dna receitas obtidas ins aplicaçOcs tinanceiras realizadas. 

Subcláusula Oltava. A CONCEDENTE deveth registrar no SICONV o recebimento da prestaçâo 
do contas, cuja anátise: 

- parà ava1iaço do cumprimento do objeto, seth feita no encerramento do instrumento, corn base 
nas inf'ormacOes contidas nos docrnnentos relacionados nos inciso.s da Subcláusula Quetta desta 
Cláusula; 

11 - pant avabacão da conformidade financeira, sera feita durantc o periodo do vigöncia do 
instrurnento, devendo constar do parecer final do análisc da prestaçâo do comas sotnente 
impropriedades ou irregularidades não sanadas ate a fina1izaco do documento conciusivo. 

SubcUusula Nona. A anãlise da prestação de comas, alCni do ateste da conclusao da execuço fisica 
do objeto, contera os apontamentos relativos a execuçAo tinanceira nao sanados dttrante o periodo do 
vigéncia do Convénio, 

Snbchiusda Décima. Objetivando a eornplernentacao dos elernentos necessários a analise da 
prestação do contas dos instrurneutos, poderao ser utilizados subsidiariamente pela CONCEDENTE 
os relatOrios, boletius de verificaçao ou outros docurnentos produzidos polo Ministério Ptblico on 
peio Tribunal de Contas, durante as atividades regulates de suas funcOcs. 

SubclAnsula Décirna Primeira. Antes da tomada da deeisao final do que trata a Subclausula D6cima 
Quinta, caso constatada irregularidade na prLstacgo do comas cu na comprovação do resultados, a 
CONCED.ENTE notificard o CONVENENTE para sanar a irregularidade no prazo do ate 45 
(quarenta e cinco) dias (art. 10, §90,  do Decreto n° 6.170, do 2007, c/c art. 59, §90,  da Portaria 
interministerial n° 424, de 2016). 

SnbelAusula Déeima Segunda. A notificação prthvia, prevista na SubcIáusula Décirna Primeira, seth 
feita por incio do correspondéncia corn aviso do recebimento AR., corn cOpia para. a Secretaria da 
Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos an CONVENENTE, devendo a 
notificaçgo set registrada 110 SICONV. 

Subdiusula Décima Terceira. 0 registro da inadimpidncia no SICONV so seth efetivado ap6S a 
concessão do prazo da notificação pr6via, easo o CON VENE.NTE Mo comprove o saneainento das 
irrcgularidades apontadas. 

Subeliusula Décima Quarta. A CONCEDENTE ou, so extinto, a seu sucessor, terá a prazc' do urn 
ano. prorrog6vel par igual periodo mediante justificativa, concado da data do recebirmnto, pam 
analisar conclusivamente a prestaçào de coutas, corn fündamento no parecer técnico expedido pelas 
Areas competentes. 0 eventual ato do aprovaçao-da prektaçao do comas deverá ser registrado no 
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SICONV, cabendo a CONCEDENTE prestar declaracào expressa acerca do cumprimento do objeto 
e de que Os recursos transferidos tiveram boa c regular aplicacào. 

Sabcláusula Déchna Quinta. A aMuse da prestaço de contas pela CONCEDENTE poderá resultar 
em: 

- aprovação 

H - aprovaco corn ressalvas, quando evidenciada impropriedadc ou outra falta de natureza formal 
do que näo resulte dana ao &ário ou 

III - rejeiçäo, corn a deterrninação cia imediata instauraço de Tomada de Comas Especial, caso sejarn 
exauridas as providências cablveis para regularizaçâo da pendêneia on reparaçâo do dana, nos ten -nos 
da Subeláusula D&irna Sétfina. 

Stibeláusula Décima Sexta. Quando for o ca-so de rejeição da prestaçäo de eonS em que o valor do 
dana an erário seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reals'), a CONCEDENTE podS, mediante 
justificativa e registro do inadimplernento no CADIN, aprovar a prestaçäo de contas corn ressalva. 

Subeiáusula Décima Sétima. Caso a prestacAo de contas Mo seja aprovada, exauridas todas as 
providéncias cabveis para regularizaçao cia pendéncia on reparaçao do dano, a autoridade 
competente cia CONCEDENTE, sob pena do responsabilizaçâo solidária, registraré o fato no 
SICONV e adotará as providéncias necessaries a instauraç&o da Tornada de Contas Especial, 
observando os arts. 70 a 72 cia Portaria Interministerial a° 424, de 2016, coin posterior 
encaminhamento do processo a unidade setorial tie contabilidade a quo estiverjurisdicionado para os 
devidos registros de sua competéncia. 

CLAUSUTJA DECIMA QUINTA - DA RESTITIJJçAO 1W RECURSOS 

Quando da conclusão do objeto pactuado, da denOncia, cia resciso on cia extinço dcste Convênio, c 
CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena do imediata instauração de 
Tornada de Contas Especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do ôrgão ou 
entidade concedente, obriga-se arccolher a CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL, no Banco 
do Brash S.A., em favor cia Uniào, per nieio de Guia do Recolliimento tia Unio - (RU, thsponivel 
no site www.tesouro.fazenda.gov.br, portal SlAP!, infonnando a Unidade Gestora (UG) 330013 c 
GestAo 00001 (Tesouro): 

I - o eventual saldo remaneseente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente des rcccitas 
obtidas nas aplicaçOes financeiras realizadas e Mo utilizadas no objeto pactuado, ainda qua no tenha 
havido aplicacäo, informando o nüniero e a data do Convênio; 

II - o valor loSt transferida pela CONCEDENTE, arualizado inonetariamente e acrescido de juros 
legais, na farina cia Iegislaçao aplicavel aos débitos para corn a Fazenda Nacional, a partir cia data do 
receblinento, nos seguintes cases: 

a) quando Mo for executado o objcto do Convénio, excetuada a hipétese prevista no art. 59, § 20, cia 
Portaria hiterministerial n° 424, de 2016, cm que n90 haverá incidência de juros de morn, atm 
ptCJUIZO cia rcstituição des reccitas obtidas nas aplicacOes financeiras realizadas; 

b) quando nAo for apresentada a prestação cit contas no prazo tixado neste instrumento; e 

c) quando os recursos forern utilizados em finalidade diversa da estabelccida neste Convanio. 

III - o valor correspondente as despesas comprovadas corn documentos inidóneos ou impugnados, 
atualizado monetariamente c aerescido dejuros legais. 
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Subcláusula Primeira. A devo1uço prevista nesta Cláusuia seth realizada corn observância da 
proporcionalidade dos recursos transfei -idos pela CONCEDENTE C Os cia contrapartida do 
CONVENENTE, independenternente da tpoca em que foram aportados pelos participes. 

Subcláusula Segunda. A iriobservAncia ao disposto nesta C]áusula enseja a iristauração de Tornada 
de Counts Especial, scm prejuizo da inscriçâo do CONVENENTE no Cadasiro Inforrnativo dos 
Créditos näo quitados de órgãos e entidades federals (CADIN), nos termos da Lei n° 10.522, de 2002. 

Subcláusuta Terceira. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput. a CONCEDENTE 
deverá solicitar A instituiço financeira albergante da conta corrente especifica cia trarisferéncia a 
dcvo1uço imediata, para a coffla ñica do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da coma 
corrente especifica do instrurnento. 

Subelkusula Quarta. Nos casos em quc a devoluçao de recursos se der em funçâo danAo execução 
do objeto pactuado ou devido a extinçào ou rescisão do instrumento, e obrigatoria a divulgacao em 
sitio eletrOnico institucional, pela CONCEDENTE e CONVENENTE, das informaçocs referentes 
aos valores devolvidos e dos motivos que derani causa a referida devolu$o, 

CLAUSULA DECIMA SEXTA .- DOS BENS REMANESCENTES 

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no árnbito deste Convënio serâo de propriedade do 
CONVENENTE, observadas as disposiçocs do Decreto n  6.170. de 2007 e da Portaria 
Interministerial n° 424, de 2016. 

Subclãusuta Primeira. Consideram-se hens remanescentes os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos corn recursos dos instrurnentos necessarios a consecuçAo do objeto, mas que 
não se incorporam a e$tc. 

Subcláusula Segunda. 0 CONVENENTE deverá contabilizar e proceder a guarda dos bens 
rernanescentes, bern como encarninhar rnanifestaçAo a CONCEDENTE corn o corapromisso de 
utilizA-los para assegurar a continuidade do prograrna governarnental, devendo nesse docurnento 
estar clams as regras e diretrizes de utilizaçao dos bens. 

CLAIJSULA DECIMA SETIMA - DA DENTiNCIA E RESC!SAO 

o presente Convênio poderá 

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsáveis somente pelas obrigaçoes e 
auferindo as vantagens do tempo em que participararn voluntariamente cia avença; 

H - reseindido, independente de prévia notificaçào ott interpelacAo judicial on extrajudicial, nas 
seguintcs hipéteses: 

a) utilizaçäo dos recursos em desacordo corn o Piano de Trabaiho; 

b) inadimpletnento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

c) constataçâo, a qualquer tempo, de faisidade ou iucorrcçao em qualquer documento aprcscntado;c 

d) verificaçAo da ocort -ëncia de qualquer circunstAncia que enseje a instauração de Tomada de Contas 
Especial; 

e) inexistênoia de execuçAo financeira após .180 (cento e oitenta) dias da Jiberacão cia prirneira 
parcela, comprovada nos tennoszlo § 90 doait. 41 da Portaria Intenninisterial no 424, do 2016. 
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Subcláusula tfnica, A resciso do Convénic, quanda resulte dano ao erérlo, enseja a instaura$o de 
Tomada de Cootas Especial, exceto se houver a devoluço dos recursos devidamente corrigidos, scm 
prejuizo, no iilthno caso, da continuidade da apuracão, par medidas administrativas préprias. quando 
identificadas outras in-egularidades decorrentes do ato praticado. 

CLAUSULA DEUMA OITAVA - DA PUBLICIDADE 

A cticacia do preseirte Convênio flea condicionada a publicação do respectivo extrato no Diário 
Oficial da Uniao, a qual deverá ser providcnciada pela CONCEDENTE no prazo de ate 20 (vinte) 
dias a contar da respectiva assinatura. 

Subcláusula Primeira. Sera dada publicidade em sitlo elctronico especifico denominado Portal dos 
Convênios aos atos de celebraçào, alteracão, liberacao de recursos, acompanhamento e flscalizacào 
cia execuçào e a prestaço de contas do presente instrumento, 

Subclãusula Segunda A CONCEDENTE notificará a celebraçAo deste Convônio a Câmara 
Municipal, Assembleia Legislativa on C.âmara Legistativa, conforme o caso, no prazo de 10 (dez) 
dias contados da assinatura, bet conic da liberaçào dos recursos financeiros correspondentes. no 
prazo de 2 (dois) dias àteis contados da data da liboraçao, facultando-se a comunicaçao par meio 
eletTômco, 

Subeláusula Terceira. 0 CON VENENTE obriga-se a: 

- caso seja rnunicipio ou o Distrito Federal, a nodflcar as partidos politicos, as sindicatos de 
trabalbadores e as entidades ernpresariais, corn sede no municipio, quando da libenção de rccursos 
relatives ao presente Convênio, no prazo de ate dois dias üteis, nos termos do art. 20  da Lei no 9452, 
de 1997. facultada a notifieaço pot meio cletrônico; 

11 - cientificar cia celebraçäo deste Convénlo o consellio local ou instAncia de controie social cia area 
vinculada ao programs de governo quc originon a transferôncia de recursos, quando honver; 

111 - disponibilizar, em seu sitio eletronico na Internet on, na sna falls, em sua sede, em local de facic 
visibilidade, consulta ao extrato deste Convnio, contendo. pelo menos, a objeto, a finalidade, os 
valores e as datas de Iiberação e deta!hamento na aplicacao dos recursos, bern coma as contrataç6es 
rcalizadas pars a execuço do objeto pactuado, on inserir link cm sua página cletrOnica oficial que 
possibilite acesso direto so Portal de Convdnios. 

CLAIJSULA DECIMA NONA—DAS coNrnçOEs GERAIS 

Acordam as participes, ainda, em estabelecer as seguintes condicöes: 

I - todas as comunicacOes relativas a estc Convênio serão consideradas como regularmcnte efetuadas, 
quando realizadas par intennédio do SICONY, exceto quando a legislaçao regente Over estabelecido 
forms especial; 

11 - as mensagens e documentos, resultantes da transnaissâo via fax, nâo poderâo constituir-se em 
pecas de processo e as respectivos originais dcvcito set encaminhados no prazo dc 05 (chico) dias; 

ITT - as reunies entre as representantes credenciados pelos participes, bern como qaaisquer 
ocorrencias que possam ter impticacöes neste ConvCnio, scrão accitas sorncntc so registradas em ata 
on relatónos circunstanciadas: c 
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IV - as exigéncias que Mo puderem set cumpridas par meio do SICONV devero set supridas através 
da regular instrução processual. 

CLALUSULA VIGESIMA - DA cONcIUAçAO E DO FORO 

Os participes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrerues do presente ajuste, a 
tentativa do conciliaçào perante a Câmara do Conciliaço e Arbitragem da Administraçâo Federal 
(CCAF), cia Advocacia-Geral da Uniao, nos termos do art. 37 da Lei if 13.140, de 2015, do art. II 
da Medida Provisória if 2.180-35, do 24 do agosto do 2001, edo art, 18, incise III, do Anexo lao 
Decreto a° 7392, do 13 do dezembro do 2010. Nào logrando ôxito a condiiaçao, sod competente 
para dirirnir as qucstöes decorrentes deste Convtnio, o foro da Justiça Federal, Secão Judiciiria de 
Brasilia - OF, par força do inciso I do art. 109 da ConstituiçAo Federal, 

B, per assim estarem plenamente do acordo, as participes obrigam-se so total e irrenunciável 
curnprimerito dos termos do presente instrumento, a qua] lido e aehado confomie, foi lavrado em 2 
(duas) vias do igual tear e forms, que vão assthadas pelos participes, pan quo produza seus juriclicos 
e legais efeitos. em Juizo ou bra dele. 

Brasilia - DF.&S debZflnhA. 	d€aO4- 

MARIA DO CARMO BRAWl 
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

TESTEMUNBAS: 

aRc MARthNI 
DE JARDINOPOLIS/SP 

t.5Ju 

>$c• 

Name; 4ac nt' h, e4wAé 
Identidad€:  
CPF: 1CQ'flC 

Nome:$xj. 10.  $4MZ' qcAC .. L oat• 

Identidade: O 	cpytc-c) 
CPF:  
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