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PROJETO 	DE 	LEI 	N.°  022119 
=DE 01 DE ABRIL DE 2019= 

"DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL, BEM COMO, 
5UPLEMENTAçA0 DE DOTA AO NA LEI ORçAMENTARIA N°. 4523, DE 06 DE 
NOVEMBRO DE2018"::::::::::;:::::::::::::.:::::::::::;:::::::::::::::::::::.:::::-.::::::::::::::: 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS 
ATRIBUIQOES QUE LHE SAO CONFERIDAS FOR LEI, 

F A Z S A B E R: qua a Càmara Municipal de Vereadores de JardinOpolis, deste Estado, aprovou e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei: 

ARTIGO 1 0 . — Fica autorizado 0 Executivo Municipal a incluir na peça orçamentária, Lei Municipal n°. 4523, de 06 de novembro 
de 2018, crédito especial no valor de R$ 586.067,13 (quinhentos e oitenta e seis mu, sessenta e sete reals e treze centavos), 
sob as seguintes codif'icaçOes: 

02—EXECUTIVO 
08— SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
27.812.0016.1.004 - Construçào e Reforma de Ginásios de Esportes e Lazer 

	

4.4.90.51.00.05.0100— Obras e lnstalaçOes ------------------------ ---------------------------------------------------- 	R$ 	487.500,00 
14- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 
15.452.0042.1.012 - Construçäo a Reforma de Praças 

	

4.4.90.51.00.91.0110-Obraselnstalac6es --------------------------- R$ 	98.567,13 
TOTAL 	R$ 586.067,13 

ARTIGO 20 . — 0 crédito constante do artigo anterior seré coberto através dos seguintes recursos: 

a) Contrato de Repasse n°. 86258512017/ME/CAIXA, firmado entre a Uniào Federal por intermédio do Ministerio do Esporte e 
Municipio de JardinOpolis, objetivando a iniplantacào elou modemizaçao de infraestrutura esportiva. ----------------- R$ 243.750,00 

b) Contrato de Repasse n °. 862813/2017/MTUWCAIXA, firmado entre a Uniäo Federal por interniédio do Ministerio do Turismo e 0 

Municipio de Jardinopolis, objetivando a execugão de acOes relativas ao apoio a projetos de infraestrutura turistica, -----------------------
- ---------- ----------- --------------------------------- ------------------ ------------- ---------------------------- R$243.750,00 

c) Recursos provenientes de parts do superavit thanceiro apurado em balanço patrimonial do exercFcio anterior, retificado pelo 
cancelarnento de restos a pagar, de que trata o inciso I do parâgrafo 1 0 . do atigo 43, da Lein'. 4.320, de 17 de margo de 1964. 

- ----------------- -------- ---------------- ---------------- --------------------- 	---- ----- 	R$ 	98.567,13 
TOTAL (a+b+c) ------------------R$ 586.067,13 

ARTIGO 3 0. - Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, credio suplementar na importäncia de R$ 89.934,87 (oitente e 
nove mu, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), para reforço da dotaçao constante da Lei 
Orcamentaria Municipal n° 4523, de 06 de novenibro de 2018, sob as seguintes codificaçOes: 

02— EXECUTIVO 
08— SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZIER 
27.812.0016.1.004 - Construçao e Reforma de Ginésios de Esportes a Lazer 

279 	4.4.90.51,00.01.7110— Obras e lnstalaçOes -------------------------------------------------------------------- ------ 	R$ 	89.934,87 

ARTIGO 40. - 0 credito constante do artigo 30  será coberto com 0 recurso proveniente da anulacao parcial da seguinte dotaçäo 
orçamentária: 

02— EXECUTIVO 
04- SECRETARIA MUNICIPAL FINANAS 
99.999.9999.2.099 - Reserva de Contingéncia 

131 	9.9.99.99.00.01.7110 - Reserva de ContingOncia 
	

R$ 89.934,87 

ARTIGO 50 . - Ficam alterados Os anexos II e Ill do Piano Plurianual - Lei n°. 4433, de 26-09-2017 e anexos V e VI da Lei de 
Diretrizes Orçamentarias - LDO 2019— Lei n°. 4482, de 27-06-2018 a suas posteriores alteraçoes. 
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JARDINÔPOLIS-SP 
TERRA DA MANGA 

Continuapao Pro jeto de Lei n° 0222019 	 -fls.002- 

ARTIGO 60 . - Este Lei entrará am vigor na data de sua publicaçäo, revogadas as disposiçoes am contrario. 

Prefer de 2019. 
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JARDINÔPOLIS—SP 
TERRA DA MANGA 

Sreteitura 01unicipal be 3jarbinópotts 
ESTADO DE SAO PAULO 

JardinOpolis, 01 de abril de 2019. 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores: 

Serve o presente, para encarninhar a incluso Projeto de Lei, que ""D!SPOE SOBRE ABERTURA DE 
GREDITO ESPECIAL, BEM COMa, SUPLEMENTAçAQ DE DOTA çÃ a NA LEI ORQAMENTARIA N°. 4523, DE 06 DE 
NO VEMBRO bE 2018": 

0 presente projeto busca abhr crédito especial e suplementar pare suphr despesas corn Os contratos 
de repasses, bern corno, contrapartidas dos mesrnos. Os referidos contratos de repasse tern as seguintes finalidades: 

a) Contrato do Repasse n°. 862585120171ME1CA1XA, firniado entre a União Federal por intermedio do MinistOrlo do Esporte e o 
Municipio de JardinOpohs, objetivando a irnplantaçäo e/ou modernizaçao de infraestrutura esportiva, no valor de R$ 243.750,00 e 
contrapartida na ordern R$ 89.934,87. 

PROJETO - QUADRA COBERTA (28.5m X 17,5m) - VOLEI E BASQUETE 

1. IAbtLM Ut UAbUULI t: 

DEMOLIQAO MECANIZADA BE PAVIMENTO OU P150 EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAQAO CARREGAMENTO 
TRANSPORTE ATE 1 K E DESCARREGAMENTO 

ESCAVAQAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO BE FORMA AL06/2017 

TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE 

L MLMhYlDrtMLlLJ. 

RETIRADA DE ENTELAMENTO METALICO EM GERAL 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO POR TUBOS BE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 
DIN 2440 DIAMETRO 2", COM TELA BE ARAME GALVANIZADO FlO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS BE ACO COM DUAS FOLHAS BE 
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

3. INSTALAcOES ELETRICAS: 
CABO BE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM2  ANTI CHAMA 4501750 V PARA CIRCUITOS TERMINAlS 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 12/2015 
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ELETRODI)TO DE Aco GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DIN 25MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAçAO. ALl 1/2016_P  

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 

ALVENARIA DE vEDAçAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X1 9X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM AREA LEQUIDA MENOR QUE 6M2  SEM VAOS F ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO F INSTALAcAO AF04/2016 

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/201 8 

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAAO AF_1 2/2017 

nay 
PISO EM CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA USINADO, ESPESSURA 7CM F JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO 
POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA 

EXECUQAO DE PASSEIO (CALADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO 
ACABAMENTO CON VENCIONAL, ESPESSURA 6CM ARMADO AF0712016 

5. PINTURA: 
PINTURA ACRILICA EM P150 CIMENTADO TRES DEMAOS 

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA 5 CM DE LARGURA 

APucAçAo MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS AF_06/2014 

PROJETO - QUADRA DESCOBERTA (38,50m X 19,50m) - FUTSAL E HANDEBOL 

1. SERVICOS PRELIMINARIES: 

ESCAVAçA0 MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL Al 30 M. AF_03/2016 

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BL000S DE CONCRETO FUNDO COM BRITA 
DIMENSOES INTERNAS 0 4X0 4X0 4 M. AF_05/2018 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC DIN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAlS INSTALADO EM LAJE 
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRA0 1 4545 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

2. INSTALACOES ELETRICAS: 

CABO DE COBRE FLEXFVEL ISOLADO, 2,5 MM 2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAlS - 
FORNECIMENTO E INSTALAçA0 AF_12/2015 

ELETRODUTO DE AQ0 GALVANIZADO CLASSE LEVE DIN 25 MM (1), APARENTE INSTALADO EM TETO 
FORNECIMENTO E INSTALAçA0 AF_1 112010_P 

CRUZETA REFORADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIxAcA0 DE DUAS LUMINARIAS 

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 
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ALVENARIA DE vEDAçA0 BE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) BE 
PAREBES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M 2  SEM VAOS E ARGAMASSA BE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF06/2014 

PORTA BE FERRO TWO VENEZIANA DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS 

QUADRO DE DISTRIBUICAO BE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PAPA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO 

DJSJUNTOR BIPOLAR TWO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAçA0 AF_04/2016 

CAIXA BE INSPEQAO PAPA ATERRAMENTO, CIRCULAR EM POLIETILENO DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/201 8 

HASTE BE ATERRAMENTO 5/8 PAPA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF_1212017 

1. ALAMBRADO: 

DEMOLIçAO BE ALVENARIA BE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE COM 25 CM BE BIAMETRO ATE 9 M BE 
COMPRIMENTO CONCRETO LANABO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAAO E BESMOBILIZAQAO) AF_02/2015 

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS BE SEQAO CIRCULAR, DIAMETRO = 100MM AF_11/2016 

MONTAGEM BE ARMADURA TRANSVERSAL BE ESTACAS DE SEçA0 CIRCULAR BIAMETRO = 5,0 MM. AF_1 1/2016 

ESCAVAQAO MECANIZADA PAPA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO BE FORMA COM MINI ESCAVABEIRA AF06/2017 

CONCRETO MAGRO PAPA LASTRO TRAO 1 4 54 5 (CIMENTO/ AREA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_0712016 

FABRICAçAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PAPA VIGA BALBRAME EM MADEIRA SERRABA E=25 MM 4 
UTILIzAçOES AF_06/201 7 

ARMAçAO BE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA 50 DE 10 MM MONTAGEM AF_06/2017 

ARMAçAO BE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANBO AQO CA 60 BE 5 MM MONTAGEM AF_06/2017 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAO 1 23 2 7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

CINTA BE AMARRAçAO BE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAçAO DE BLOCOS CANALETA AF_03/2016 

ALAMBRADO PAPA QUADRA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO FOR TUBOS DE ACO GALVANIZABO COM COSTURA 
DIN 2440 BIAMETRO 2 COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FJO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 20  E MOLBURA EM TUBOS BE ACO COM DUAS FOLHAS BE 
ABRIR INCLUSO FERRAGENS 

riu clvi '.jupltjrsc I U MrcIvIML)u, r.La4UivII -'M UbINfrWU, 	ZbbUNA (Ulvi t JUN I/kb btNtQkL)Mb ZAJLM, IINULUSU 

POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA 

ExECUçAO BE PASSEIO (CALABA) OU P150 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDABO IN LOCO USINADO 
ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM ARMADO AF_07/2016 
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3. PINTURA: 
PINTURAACRILICA EM PISO CJMENTADO, TRES DEMAOS  

[URA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

b) Contrato tie Repasse n°. 86281 31201 7IMTURICAIXA, firmado entre a Uniao Federal por intermédio do MinistOrio do Turismo e a 
MunicIpio de Jardinopolis, objevando a exocucão de açoos relativas ao apoio a projetos de infraestrutura turistica. No valor de R$ 
24375000 e contrapartida na ordem de R$ 98.567,13. 

MEMORIAL DESCRITIVO - ARQUITETURA 

OBJETO: Apoio a Projeto de lnfraestrutura Turistica - Reforma na Praça Coronet 
Joäo Guimaraes e construçao do PIT (Ponto de lnformaçao ao Turista). 

LOCAL: Praça Doutor Joao Guirnaraes, - Jardinopolis / SP. 

DADOS DO PROJETO 

lntervençäo: Repaginaçao da area do obelisco, restauro do obelisco e construçao do 
PIT (Ponto de lnformagâo turistica) 

DEscRIçAo DO ESCOPO DO PROJETO  

Será executado repaginaçâo do piso da area do Obelisco, o mesmo sara em concreto 
estampado. Irenios buscar a rnemória do obelisco once havia cantéiro em formato do 
circulo cornpostes. Este local sera transformado em area cultural de Jardinopohs, 

havendo conatrucAo do Ponto Turistico pare inforniaçOea culturais, conforme agenda da Secretaria da Culture do Municlpio do 
JardinOpolis. 

Corn relaçao as contraparbdas referidas rias pAginas anteriores, serA utilizado a recurso de anulaçAo de dotaçao 
orçarnentAria na ordem do R$ 89.934,87 e parte do superAvit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercicio anterior, 
reUficado polo cancelamento do restos a pager, de quo trata o inciso I do parAgrafo 10.  do artigo 43, da Lei n °. 4.320, de 17 do marco 
do 1964, no valor do R$ 98.567,1 3. 

Ressaltamos quo conforms levantamento contAbil veriflcou-se urn suporAvit financeiro na ordem do R$ 
14380.232,90, do qua] em projetos anteriores (010-2019, 011-2019, 014-2019, 015-2019, 017/2019, 018/2019, 019/2019 e 
020/2019), foi utilizado a iniportAncia do R$ 8.235.251,22, restando urn saldo remanosconte do R$ 6.144.981,68, saldo esse quo 
coniporta a abertura de crédito especial na ordem do R$ 98.567,13 (noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e 
treze centavos). 

Pars tanto, submetemos a alta apreciaçAo do Vossas Excolências, a prosento materia, pedindo quo a mesma 
seja apreciada a votada em SESSAO EXTRAORDINARIA, na qual fica desde jA, polo preserito, solicitada. 

Aproveitamos a oportunidado para ronovar a Vossa Excoléncia a demais nobros Vereadores, as nossos rnais 
sinceros protestos do ostirna1 fider. Aoo aprego 

A SUA EXCELENCIA 
SENHORA MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS-SP. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 	I 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Póblicos 	I 

Tel.: (16) 36902939— F: (16) 3690.2940 - enqenhadajardinopolis.w.pov.br 	I 
Praça Dr. Mario Lins n o  150— CEP: 14.680-000 - JardinOpolis/SPI 

<V Jardinopolis, 27 de marco de 2019 

Oficlo SEOPS - NO  339/2019. 

Referencia - Abertura de Dotaçao Orçamentária. 

limo. Sr. 
Ricardo José Marioti 
Diretor de Orçaniento 
Prefeitura Municipal de Jardinopolis - SF. 

Prezado Senhor, 

Venho por meio deste, solicitar a abertura de dotaçao orçamentária corn o valor de R$ 

98.567,13, que será utilizado corn contrapartida da Prefeitura Municipal de Jardinopolis, para a 

Reforrna da Praça Cal. João Guimaraes e Consfruçäo do Ponto de lnformação ao Turista, 

objeto do Contrato de Repasse n° 862813/2017, ceiebrado corn o Ministérlo do Turismo, 

objetivando a execuçâo de açOes relativas ao apoio a projetos de infraestrutura turIstica. 

Sendo 56 o que se apresenta para a momenta, reitero protestos de elevada estirna a 

consideraçao. 

gfig° Civil Rafael Henrique Castaldini 
Crea-SP n° 5069474840 

Secretário Municipal de Obras e Serviços PUblicos 

Oficio SEOPS n° 339/2019 - Pâgina I de 1 



1*. 

Or—

___ 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços PUblicoffi/ 

Praça Dr. Mario Lins no 150— CEP: 14.680-000 - Jardinopolis/SP 
JARDINÔPOL!SSP 	Tel.: (16) 3690.2939 - Fax: (16) 3690.2940 - enpenhariatjardinopoIis.sp.pov.br  

)Y 

WJardinOpoIis, 27 de marco de 2019. 

"(Y Oficlo SEOPS - N° 340/2019. 

Referéncia - Abertura tie Dotaçao Orçamentária. 

limo. Sr. 
Ricardo José Marioti 
Diretor de Orçarnento 
Prefeitura Municipal de Jardinôpohs - SP. 

Prezado Senhor, 

Venho por meio deste, solicitar a abertura de dotação orçamentária corn a valor de R$ 

89.934,87, que serà utilizado corno contrapartida da Prefeitura Municipal de JardinOpolis, para 

a Reforma de Piso, Alambrado, iluminaçaa e Pintura de duas Quadras Poliesportivas, 

localizadas no Centro Esportivo Newton Reis, objeto do Contrata de Repasse n° 862585/2017, 

celebrado corn o Ministério do Esporte, visando a implantaçao e modernizaçao de infraestrutura 

para esporte educacional, recreativa e de lazer. 

Sendo so o que se apresenta para o rnomento, reitero protestas tie elevada estima e 

consideraçao. 

Eg° Civil Rafael Henrique Castaldini 
7 	Crea-SP n° 5069474840 

Secretario Municipal de Obras e Serviços Püblicos 

Oficlo SEOPS n o  34012019 - Pâgina I de 1 



CA a 	Gontrato de Repasse - Transferéncia Voluntária 

IGrau de Sigilo 

#PUBLICO 

CONTRATO DE REPASSE NO 86281312017/MTURJCAIxA 

CONTRATO DE REPASSE QIJE ENTRE SI 
CELEBRAM A IJNIAO FEDERAL, POR 
JNTERMEDIO DO MINISTERIO DO 
TLJRISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, E 0 MIJNICIPIO 
DE JARDINÔPOLIS, OBJETIVANDO A 
ExEcuçAo DE AcOES RELATIVAS AO 
APOIO A PROJETOS DE 
INFRAESTRUTURA 	TIJR?STICA 	- 
CONTRATO 	DE 	REPASSE 	- 
PROPONENTE ESPECIFICO. 

For este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, tern, entre Si, 
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da Uniao, em 
conformidade corn este Contrato de Repasse e corn a seguinte regularnentação, Decreto 
n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas atteraçOes, Decreto no 6.170, de 25 do 
juiho de 2007, e suas alteraçOes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 
do dezembro do 2016, Lei de Diretrizes Orcamentärias vigente, Diretrizes Operacionais 
do Gestor do Prograrna para o exercIcio, Contrato de Prestaçao do Serviços (CPS) 
firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Economica Federal e demais norrnas que 
regularnentarn a espécie, as quais os contratantes so sujeitam, desde ja, na forma 
ajustada a seguir: 

SIGNATARIOS 

- CONTRATANTE - A Uniao Federal, per intemiédio do Gestor do Programa 
MINISTERIO DO TURISMO, representada pela Caixa Econôrnica Federal, instituição 
financeira sob a forma de empresa pUblica, dotada de personalidade juridica de direito 
privado, criada polo Decreto-Lei n° 759, de 12 do agosto do 1969 e constituida pelo 
Decreto n° 66.303, de 6 de marco do 1970, regida polo Estatuto aprovado polo Decreto n° 
7.973, de 28 de marco de 2013, publicado no DOU do 01/04/2013, e retiflcação publicada 
no DOU do 05/04/2013, e alterado polo Decreto n° 8.199, do 26 do fevereiro do 2014, 
publicado no DOU do 27102/2014, corn sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, 
Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o no 00.360.305/0001-04, na qualidade do 
Mandataria da Uniao, nos termos dos instrumontos supracitados, noste ato representada 
por CELlO PEREIRA SILVA, RG n° 58.792.340-4, expedido por SSP/SP, CPF n° 
049.447.468-81, residente e dorniciliado em Ribeirao Proto/SP, confornie procuração 
lavrada ern notas do 2° Tabeliâo do Notas do Brasilia, no livro 3194-P, fls. 199, em 
22/04/2016 e , doravante denominada simplesrnente CONTRATANTE. 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (intomiaçOes, reclamaçOes, sugestoes e elogios) 
Para pessoas corn deficiëncia auditiva ou do fala: 0800 726 2492 
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Arquivamento: 10 anos contados da apresentaçao da prestação do contas polo 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apreseritaçâo 
da prestaçâo do contas. 

VII - FORO 
Justiça Federal, Seçäo Judiciária do Estado de Sao Paulo. 

VIII - ENDEREOS 
Endereço para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: R. Dr. Merle Lins, 150 - 
Centro - CEP 14660-000 - Jardinopolis - SP. 
Endereço para entrega do correspondencias a CONTRATANTE; Av. Braz Olaia Acosta, 
1975, Nova Aliança, CEP 14026-610 - Ribeirao Preto/SP. 

ENDEREOS ELETRONICOS: 
Endereço etetronico do CONTRATADO: gabinetejardinopoIis.sp.gov.br . 
Endereço eletrOnico do CONTRATANTE: sr2584sp10caixa.gov.br . 

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato do Repasse, pactuam as 
cláusulas a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIcAO SUSPENSIVA 

1 - 0 Piano de Trabalho aprovado no Sistema do Gestao do Convenios e Contratos de 
Repasse (SICONV) e parte intogrante do presente Contrato de Repasse, independente de 
transcriçao. 

'Li - A eficécia deste Instrurnento estã condicionada a apresentaçao polo CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA do toda a documentação relacionada no item IV das 
CondiçOos Gerais deste Contrato, bern como a analise favoravel pela CONTRATANTE, 
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item. 

1.1.1 - 0 pram fixado para atendimento da condiçâo suspensiva poderá ser prorrogado, 
uma 	 Unica 	 vez, 	 por 	 igual 	 periodo: 

1.1.2 - 0 CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde jé e por este 
Instrumento, reconhece e dé sua anuência quo o não atendimento das exigências no 
prazo fixado ou a nao aprovaçâo da documontaçâo pela CONTRATANTE implicará a 
rescisâo de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificaçâo. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAçOES 

2 - Como forma mütua de cooperaçäo na execução do objeto do Contrato de Repasse, 
são obrigaçoes das partes: 

2.1 - DA CONTRATANTE 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, reclamaçOes, sugestOes e elogios) 
Para pessoas corn deficiência auditiva ou de fala: O§DO-726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 74
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dos recursos pUblicos transferidos, instaurando, se for o caso, a competente Tomada 
de Contas Especial; 

XVI. receber e analisar a prestaçao do contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, bern coma notifica-lo quando da nao apresentaçao no prazo 
fixado & ainda quando constatada a ma aplicaçäo dos recursos, instaurando, se for o 
caso, a con-espondente Tomada do Contas Especial; 

XVII. solicitar a instituiçao financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata 
dos saldos rernanescentes dessa conta especifica do instrumento para a conta Onica 
do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis. 

XVIII. assurnir ou transferir a responsabilidade pela execuçâo do objeto, no caso do 
paralisaçao ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua 
descontinuidade; 

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e as procedimentos relativos ao 
acompanhamento da execuçao do objeto, registrando no SICONV os atos que por 
sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados. 

2.2 - DO CONTRATADO 

I. consignar no Orçamento do exercIclo corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, 
os recursos necessérios para executar o objeto do Contrato do Repasse e, no caso 
de investirnento qua extrapole o exercIcio, consignar no Plano Plurianual as recursos 
para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constaräo do seu 
Orçamento; 

II. observar as condiçOes para recebimento de recursos da Uniao e para inscriçäo em 
restos a pagar estabelecidas pela Lei Gomplementar n° 101, de 04 tie malo de 2000; 

III. comprometer-se, nos casos em quo couber a instituiçäo da contribuiçäo do melhoria, 
nos termos do Cádigo Tributario Nacional, a não efetuar cobrança quo resulte em 
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse; 

IV. definir o regime de execuçäo, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse; 
V. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda 

documentaçao juridica, tecnica e institucional necessáda a celebraçao do Contrato do 
Repasse, de acordo corn os normativos do programa, bem como apresentar 
docurnentos de titularidade dominial da area de intervenção, Iicenças e aprovaçOes 
de projetos ernitidos pelo Orgao ambiental competente e concessionârias de serviços 
pUblicos, conforme o case, nos termos da Iegislação aplicavel; 

VI, executar e fiscalizar as trabalhos necessários a consecução do objeto pactuado no 
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado 
o corn experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços 
corn a respectiva ART da prestaço de serviços de fiscalização a serem realizados. 

VII. Apresentar ao CONTRATANTE declaraçao de capacidade técnica, indicando o 
servidor ou servidores que acornpanharäo a obra ou serviço de engenharia. 

VIII. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos 
produtos a serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras a as 
normativos dos programas, açOes e atividades, determinando a correçâo de vicios 
que possam comprorneter a fruição do beneficio pela populaçäo beneficiária, quando 
detectados pela CONTRATANTE ou pelos orgäos de controle; 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacOes, reclamaçOes, sugestoes e elogios) 
Para pessoas corn deficiência auditiva ou de fala: 0 O-7262 

Ouvidoria: 0800 725 7474 	 C 
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cada licitante corn o seu respectivo CNPJ, o termo de homologaçao e adjudicaçao, o 
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da 
fiscalizaçao de obras, e Os boletins do rnediçOes; 

XXII. rnanter urn canal de comunicaçao efetivo, ao qual so dará ampla publicidade, pare o 
recebirnento pela União de rnanifestaçOes dos cidadãos relacionados ao convenio, 
possibilitando o registro do sugestOes, elogios, solicitaçôes, reclarnaçoes 0 
denUncias; 

XXIII. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrurnento 
so referir a execuçáo do obras de engenharia, inforniaçao sobre canal pare o registro 
do denUncias, reclarnaçOes e elogios, conforme previsto no "Manual do Uso da Marca 
do Govemo Federal - Obras" da Secretaria de Cornunicaçao Social da Presidéncia da 
RepUblica; 

XXIV. ao tornar cléncia do qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar cléncia aos Orgãos de 
controle e, havendo fundada suspeita do crime ou do improbidade administrative, 
cientificar os Ministérios Püblico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Uniao. 

XXV. adotar o disposto nas Leis no 10.048, de 08 do novembro do 2000, e 10.098, do 19 do 
dezembro de 2000, e no Decreto no 5.296, do 02 do dezernbro do 2004, relativamente 
A promoçao do acessibilidade das pessoas portadoras do deficiência fisica ou corn 
mobilidade reduzida; 

XXVI. compatibilizar o objeto do Contrato do Repasse corn normas e procedimontos de 
preservação arnbiental municipal, estadual ou federal, conforrne o caso; 

XXVII. prever no edital do Iicitaçao as composiçOes de custos unitârios e o detaiharnento de 
encargos socials e do BDI quo integrarn o orçarnento do projeto bésico da obra o/ou 
serviço, ern curnprirnento ao art. 7 0 , §20 , inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a SUmula no  258 
do Tribunal de Contas da Uniao; 

XXVIII. nos casos de transferencias a Estados, Distrito Federal o Municipios, observar o 
disposto no Decreto no 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteraçoes, nas 
licitaçOes quo realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, 
born corno aprosentar a CONTRATANTE declaraçao firmada polo representante legal 
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acorca do atendirnento ao disposto 
no referido Decreto; 

)O(IX. utilizar, pare aquisiçâo do bens e serviços comuns, a modalidade pregâo, nos terrnos 
da Lei no 10.520, de 17 de julho do 2002, e do regularnento previsto no Decreto no 
5.450, de 31 do rnaio do 2005, preferoncialmente a sua forma eletrOnica, devondo sor 
justificada polo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a irnpossibilidade do 
sua utilização; 

XXX. apresontar declaraçao expressa ou fomecer doclaraçäo ernitida pela ompresa 
vencodora da Iicitaçâo, atostando quo esta näo possui em seu quadro societário 
servidor pUblico da ativa, ou ernpregado do ernprosa pUblica ou do sociedade de 
economia rnista, sendo do sua intoira responsabilidade a fiscalizaçäo dessa 
obrigaçäo; 

XXXI. registrar no SICONV as atas e as informaçoes sobre os participantes e respoctivas 
propostas das licitaçOes, bern como as inforrnaçOes referentes as dispensas e 

inexigibilidades; 
XXXII. insorir, quando da celebração de contratos corn terceiros para execuçäo do objoto do 

Contrato de Repasse, cláusula quo obrigue o terceiro a permitir o Iivre acesso dos 
7 
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XLIII. autorizar ao CONTRATANTE solicitar, a instituiçao financeira albergante da conta 
vinculada, o resgate dos saldos remanescerites, nos casos em que nào houver a 
devoluçao dos recursos no prazo previsto; 

XLIV. estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a Uniao e respectivos 
órgáos de controle, por se tratar de recurso pUblico; 

XLV. dar ciència da celebraçao do Contrato de Repasse ao conselho local cu instância de 
controle social da area vinculada ao programa de govemo qua originou a 
transferéncia, quando houver; 

XLVI. divulgar em sitio eletrOnico institucional as informaçOes referentes a valores 
devolvidos, bern como a causa da devoluçao, nos casos de não execuçao total do 
objeto pactuado, extinçao ou rescisäo do instrumento; 

XLVII. disponibilizar, am sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sue sede, ern local de 
tacit visibilidade, consulta ac extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, 
contendo, pelo menos, o objeto, a flnalidade, os valores e as datas de liberaçao e o 
detathamento da aplicaçao dos recursos/, bern corno as contrataçOes realizadas pare 
a execuçäo do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicaçao na Internet pete 
inserçao de link na página oficial do CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA 
que possibilite acesso direto ao Portal de Convenios. 

XLVIII. indicar a obrigatoriedade de contabilizaçao e guarda dos bens remanescentes e 
manifestar compromisso de utilização dos bens pare assegurar a continuidade de 
programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilizaçao; 

XLIX. responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competencias e 
atribuiçOes o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE 
EXECUTORA, por desvio Cu malversaçao de recursos pUblicos, irregularidade na 
execução do contrato ou gestão financeira do instrumento; 

L. tomar outras providências necessárias a boa execuçâo do objeto do Contrato de 
Repasse; 

U. instalar placa de inauguraçäo quando da conctusão da obra, conforme padrao 
fornecido pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3—A CONTRATANTE transferiré, 80 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ate o 
Iimite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIQOES GERAIS e 
de acordo com o cronograrna de desembolso constante do Plano de Trabalho. 

3.1 - 0 CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item 
V das CONDIOES GERAIS de acordo corn os percentuais e as condiçOes estabelecidas 
na Iegislaçâo vigente e de acordo corn o cronograma de desembotso constante do Plano 
de Trabalho a conta de recursos alocados em seu orçamento. 

3.2 - Os recursos transferidos pela Uniao e os recursos do CONTRATADO destinados ao 
presente Contrato de Repasse, figurarao no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo 
80 desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa. 
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III - a regularidade das informaçOes registradas pelo CONTRATADO no SICONV 
IV - o cumprimento das metas do piano de trabaiho nas condiçOes estabelecidas. 
V - a conformidade financeira 

5.2 0 CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA 
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de 
ordem tecnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio 
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento 
ou apresentaçâo de informaçoes e esciarecimentos, podendo ser prorrogado por igual 
perlodo. 

5.3 0 CONTRATANTE reportará decisao quanto a aceitaçäo ou nâo das justificativas 
apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuraçao de dano ao erário, 
ensejando registro de inadimpléncia no SICONV e imediata instauração de Tomada de 
Contas Especial. 

5.4 - A iiberaçao dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desemboiso de 
acordo corn as metas e fases ou etapas de execuçâo do objeto e será realizada sob 
bioqueio, apOs eficãcia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do 
Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes. 

5.4.1 - A Iiberação de recursos deveré ocorrer da seguinte forma: 

- exceto nos casos de instrurnento corn parcela Unica, o valor do desembolso a ser 
realizado polo Gestor do Programa ou pela mandataria referente a primeira parcela, näo 
poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento; 

II - a libera(;ào da primeira parcela ou parcela (mica ficaré condicionada ao: 

a) envio pela mandatâria e homologaçao pelo Gestor do Programa da Sintese do Projeto 
Aprovado - SPA quando o objeto do instrurnento envolver a execuço de obras e serviços 
e engenharia enquadrados nos incisos II e Ill do art. 30  da Portaria Interministerial 
MPDG/MF/CGU n° 42412016; 

b) conclusão da analise técnica e aceite do processo iicitatOrio pelo Gestor do Prograrna 
ou rnandataria; e, 

III - 
a liberaçâo das demais parcelas, está condicionada a execuçâo de no minimo 70% 

(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente. 

5.5 0 cronograrna de desembolso previsto no piano de trabaiho deverã estar em 
consonância corn as rnetas e fases ou etapas de execuçäo do objeto do instrumento. 

5.6 - ApOs a comprovacão da hornologaçâo do processo ficitatOrlo pelo CONTRATADO, o 
cronograrna de desernbolso deverá ser ajustado em observaçäo ao grau de execuçäo 
estabelecido no referido processo licitatOrio. 
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6 - As despesas corn a execuçao do objeto do presente Contrato de Repasse correrão a 
conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes. 

6.1 - A emissâo do ernpenho plurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo corn 
deterrninaçao especifica do Gestor do Prograrna, corn incorporaçao ao presente Contrato 
de Repasse mediante Apostilarnento. 

6.2 - A eflcácia deste Instrurnento esté condicionada a validade dos ernpenhos, que é 
determinada per instrumento legal, findo o qual, sen a total liberaçao dos recursos, o 
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto. 

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo do cancelamento de 
Restos a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro poderé ser reduzido ate a etapa do objeto 
contratado quo apresente funcionalidade, 

CLAUSLILA SETIMA - DA ExECU(;A0 FINANCEIRA 

7 - Os recursos sornente poderao ser utilizados para pagarnento de despesas constantes 
do Piano do Trabaiho ou para aplicaçäo no mercado financeiro, rias hipóteses previstas 
em lei 00 na Portaria interministerial MPDG/MF/CGU no 424, de 30 de dezembro do 2016, 
vedada sua utilizaçao ern finalidade diversa da pactuada neste Instrurnento. 

7.1 - A programaçao e a execução financeira deverao ser realizadas em separado, de 
acordo corn a natureza e a fonte de recursos, se for o caso. 

7.2 - Antes da realizaçao de cada pagarnento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA incluirá no SICONV, no minimo, as seguintes informaçOes: 

- a destinação do recurso; 
ii - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 
III - o contrato a que se refere o pagarnento realizado; 
IV - a meta, etapa 00 fase do Piano de Trabaiho relativa ao pagamento; 
V - informaçOes das notas fiscais ou docurnentos contâbeis. 

7.3 - Os pagarnentos devern ser realizados mediante crédito na conta bancãria de 
titularidade dos fornecedores e prestadores do serviços, facultada a dispensa deste 
procedirnento nos casos citados abaixo, em que o crédito podera ser realizado em conta 
bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, 
devendo ser registrado no SICONV 0 beneficiârio final da despesa: 

a) por ato da autoridade rnáxima do Gestor do Prograrna; 
b) na execução do objeto pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por regime 
direto; 
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aportados, devendo, nos casos em que incida exciusivamente sobre o repasse ou a 
contrapartida, ser devolvido apenas ao onto titular do valor remunerado. 

7.6.2 - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, o CONTRATANTE 
solicitaré a instituiçao financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos 
saidos remanescentes a conta Unica do Tesouro Nacional. 

77 - Deverao ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos do juros 
legais e atualizados monetariarnente, a partir da data do recebimento, na forma da 
legisiaçäo aplicâvei, nos seguintes casos: 

a) quando nâo houver qualquer execuçao fisica referente ao objeto pactuado neste 
Instrumento nem utilizaçao de recursos; 
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste instrumento; 
c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respective prestaçao de contas 
parciai ou final; 
d) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste 
Instrurnento; 
e) quando houver utilizaçao dos valores resultantes de apiicaçOes financeiras ern 
desacordo corn o estabelecido no item 7.5.2; 
f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo corn as 
disposiçOes do contrato celebrado. 

7.7.1 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea "a", as recursos que permaneceram na 
conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, serão devoividos acrescidos do resultado da aplicação 
financeira nos termos do item 7.5, no prazo de ate 30 (trinta) dias do vencimento da 
vigéncia do Contrato de Repasse. 

7.7.2 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea "b", em que a parte executada apresente 
funcionaildade, a devoiução dos recursos jã creditados am conta e não aplicados no 
objeto do Piano de Trabaiho, acrescidos do resuitado da aplicaçâo financeira nos termos 
do item 7.5, ocorrerá no prazo de ate so (trinta) dias do vencimento da vigéncia 
contratual. 

7.7.3 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea "b", ern que a parte executada não 
apresente funcionaiidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos 
devidamente atuaiizados, conforrne exigido pare a quitação de débitos para corn a 
Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referenda! do Sistema Especial do 
Liquidação e do CustOdia - SELIC, acumulada mensalmente, ate o ultimo dia do rnês 
anterior ac da devoiuçäo do recursos, acrescido a esse montante de 1% (urn por cento) 
no rnOs de efetivação da devoluçâo de recursos a conta Unica do Tesouro. 

7.7.4 - Pare aplicacão dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionaiidade da parte executada será 
verificada pole CONTRATANTE. 

15 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçoes, reciarnaçoes, sugestOes e elogios) 

Para pessoas corn deficiência auditiva ou de fair 0800 
Ouvidorla: 0800 725 7474 ,7a24\ 

caixa.gov.br  
27.941 vOlO micro 

oAO CIRO MARCONI 
Pretsito municiPal  



CA At 	Contrato do Repasse - Transferencia Voluntaria 

9.2 - E prerrogativa da Uniâo, par intermédio do Gestor do Programa e do 
CONTRATANTE, promover a fiscalizaço fisico-financeira das atividades referentes ao 
Contrato de Repasse, bern como, conservar, em qualquer hipOtese, a faculdade do 
assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso do sua 
paralisaçao ou de fato relevante quo venha a ocorrer. 

9.3 - As informaçOes relativas a celebraçao, execução, acompanhamento, flscalizaçâo e 
do prestação do contas, inclusive aquelas referentes a rnovimentaçäo financeira dos 
instrumentos, serâo pUblicas, exceto nas hipOteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas 
situaçöes classificadas coma do acesso restrito, consoante a ordenamento juridico. 

CLAUSLJLA DECIMA - DOS DOCLJMENTOS E DA CONTABILIZAcAO 

10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua 
contabilidade analitica, ern conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os 
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no 
passivo financeiro, corn subcontas identificando o Contrato do Repasse e a especificação 
da desposa. 

10.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros docurnentos comprobatórios 
do desposas serão ernitidos em norne do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, 
devidamente identificados corn o nome do Prograrna e a nümero do Contrato de Repasse, 
e mantidos em arquivo, am ordern cronológica, no prOprio local em quo forom 
contabilizados, a disposiçäo dos Orgaos de controle interno e externo, polo prazo fixado 
no Contrato do Ropasse. 

10.1.1 —0 CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA devera disponibitizar cOpias dos 
comprovantes do despesas ou do outros documontos a CONTRATANTE sompre quo 
solicitado. 

CLAJSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PRESTAcAO DE CONTAS 

11 - A Prestaçäo do Contas roforente aos recursos financeiros deverá ser apresentada a 
CONTRATANTE no prazo doscrito no item VI das CONDIcOES GERAIS. 

11.1 - Quando a prestacao de contas não for encarninhada no prazo fixado, a 
CONTRATANTE estabolecerã o prazo rnâxirno de 45 (quarenta e cinco) dias para sua 
apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluldos os rendimentos da aplicaçâo no 
rnercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC. 

11.2 - Caso o CONTRATADO s/cu UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação 
do contas nem devolve as recursos nos tormos do item anterior, ao término do prazo 
estabolecido, a CONTRATANTE registrará a inadimpléncia no SICONV par omissão do 
dever do prestar contas o comunicará o fato ao orgào do contabilidade analitica, para fins 
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as medidas administrativas necessárias a recomposiçao do erário no montante atualizado 
da parcela jâ aplicada, o que pode incluir a reversao da aprovaçâo da prestaçao de 
contas e a instauraçao de Tomada de Contas Especial, independentemente da 
comunicaçao do fato ao Tribunal de Contas da Uniâo e ao Ministerlo PUblico. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENT1FICAçA0 DAS OBRAS F DAS AcOEs 
PROMOCIONAIS 

14 - E obrigatOria a identificaçao do empreendimento corn placa segundo rnodelo 
fomecido pela CONTRATANTE, durante o periodo de duraçao da obra, devendo ser 
afixada no prazo de ate 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização da 
CONTRATANTE para o inicio dos trabaihos, sob pena de suspensâo da Iiberaçao dos 
recursos financeiros, observadas as Iimitaçoes impostas pela Eleitoral no 9.504, de 30 de 
setembro de 1997. 

14.1 - Em qualquer açao promocional relacionada corn o objeto do Contrato de Repasse 
será obrigatoriamente destacada a participaçäo da CONTRATANTE, do Gestor do 
Programa, bern coma a objeto de aplicaçao dos recursos, observado o disposto no § 1 1  
do art. 37 da Constituiçäo Federal, sob pena de suspensao da liberaçao dos recursos 
financeiros, observadas as limitaçoes impostas pela Eleitoral no 9.504, de 30 de setembro 
de 1997. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PA VIGENCIA 

15 - A vigéncia deste Instrurnento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á 
no prazo doscrito no item VI das CONDIcOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação 
mediante Ternio Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorréncia de fato 
superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA 

16 - 0 Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido 
a qualquer tempo, ficando os partIcipes responsáveis pelas obrigaçOes assumidas na sua 
vigéncia, creditando-se-Ehes, igualmente, os benefIcios adquiridos no mesmo periodo, 
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU no 424, de 30 de 
dezembro de 2016 e demais normas pertinentes a matéria. 

16.1 - Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de 
qualquer das Clãusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela 
CONTRATANTE: 

- a utilização dos recursos em desacordo corn o Piano de Trabaiho; 

19 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, reciamaçOes, sugestoes e elogios) 

Pan pessoas corn deficiência auditiva ou de faIr 0800 726 249 
Ouvidoria: 0800 725 7474 

caha.gov.hr  
27.941 vOlO micro 

ç i JoAO CIRO MARCONI 
'I 	Pratelto Municipal 



CAM" Contrato de Repasse - Transferencia Voluntária 

CLAUSLJLA DECIMA NONA - DAS VEDAcOES 

19— Ao CONTRATADO é vedado; 

I. reformular Os projetos do engenharia das obras e serviços ja aceitos polo 
CONTRATANTE; 

II. reprogramar os projetos do engenharia dos instrumentos enquadrados no inciso I do 
Artigo 30  da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424/2016; 

Ill. realizar despesas a tituio de taxa do adrninistraçao ou similar; 
IV. pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado püblico, integrante de quadro do 

pessoal do Orgao ou entidade pUblica da Adrninistraçao Direta ou indireta, salvo nas 
hipOteses previstas em leis federais especIficás e na Lei de Diretrizes 
Orçarnentarias; 

V. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finaiidade diversa da 
estabelecida no instrumento; 

VI. realizar despesa em data anterior a vigencia do instrumento; 
VI!. efetuar pagamento em data posterior a vigénda do instrumento, salvo se o fato 

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia do instrumento pactuado; 
VIII. realizar despesas corn taxas bancarias, muitas, juros ou correçao monetéria, 

inclusive referentes a pagamentos ou recoihimentos fora dos prazos, exceto no que 
se refere as multas e aos juros decorrerites do atraso na transferencia de recursos 
pelo CONTRATANTE, e desde quo os prazos para pagamento e os percentuais 
sejam os mesmos aplicados no mercado. 

IX. transferir recursos para clubes, associaçoes do servidores ou quaisquer entidades 
congéneres, exceto pars creches e escolas pars o atendimento pré-escolar, quando 
for o caso; 

X. realizar despesas corn publicidade, salvo a de caréter educativo, informativo ou de 
orientaçâo social, da qual não constem nornes, simbolos ou imagens que 
caracterizes promoção pessoal e desde que previstas no piano do trabaiho; 

Xi. pagar, a qualquer tItulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societarlo 
servidor publico da ativa ou empregado de ernpresa pUblics, ou de sociedade do 
econornia mista, do Orgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consuitoria, 
assisténcia técnica ou assemeihados; 

xli. aproveitar rendimentos pars ampliação ou acréscimo de metas ao piano do trabalho 
pactuado; 

xlii. computar receitas oriundas dos rendimentos do apiicaçOes no mercado financeiro 
como contrapartida. 

CLAUSIJLA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS 
coMuNlcAcOEs 

20 - Os documentos instrutOrios ou comprobatorios reiativos a execuçäo do Contrato de 
Repasse deverao set apresentados em original ou em cOpia autenticada. 
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Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

CONTRATO DE REPASSE No 862585/20171ME/CAIXA 

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR 
INTERMEDIO DO MINISTERIO DO 
ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL E 0 MUNICIPIO 
DE JARDINOPOLIS, OBJETIVANDO A 
EXECUcAO DE AcOEs RELATIVAS AO 
ESPORTE E GRANDES EVENTOS 
ESPORTIVOS - IMPLANTACAO E 
MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA 
PARA ESPORTE EDUCACIONAL, 
RECREATIVO E DE LAZIER - (CONTRATO 
DE REPASSE). 

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, tern, entre Si, 
justo e acordado o Contrato do Repasse do recursos orçamentários da Uniao, em 
conforrnidade corn este Contrato de Ropasse e corn a soguinte regulamentacao, Decreto 
no 93.872, do 23 do dezembro de 1986, e suas alteraçOes, Decreto no 6.170, do 25 de 
julho do 2007, e suas alteraçOes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU no 424, do 30 
do dezembro do 2016, Lei de Diretrizes Orçamentarias vigonte, Diretrizes Operacionais 
do Gestor do Prograrna para 0 exorcIcio, Contrato de Prestaçao de Serviços (CPS) 
firrnado entre o Gestor do Programa o a Caixa Econornica Federal e demais norrnas quo 
regularnentam a especie, as quais os contratantes se sujeitarn, desde jé, na forma 
ajustada a seguir: 

SIGNATARIOS 

I - CONTRATANTE - A Uniâo Federal, por interrnédio do Gestor do Prograrna 
MINISTERIO DO ESPORTE, reprosentada pola Caixa Economica Federal, instituiçâo 
financeira sob a forma de empresa pUblica, dotada do personalidade juridica do direito 
privado, criada polo Decreto-Lei no 759, do 12 de agosto do 1969 o constituida pelo 
Decreto no 66.303, de 6 do rnarço do 1970, regida polo Estatuto aprovado polo Decroto no 
7.973, de 28 de marco do 2013, publicado no DOU de 01/04/2013, e rotificaçIo publicada 
no DOU do 05104/2013, e alterado polo Docreto no 8.199, do 26 do fevereiro de 2014, 
publicado no DOU de 27/02/2014, corn sede no Setor Bancarlo Sul, Quadra 04, Lote 3/4, 
Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o no 00.360.305/0001-04, na qualidade do 
Mandataria da Uniao, nos tormos dos instrumontos supracitados, nesto ato representada 
por CELlO PEREIRA SILVA, RG no 58.792.340-4, expedido por SSP/SP, CPF no 
627.011.856-53, rosidente e domiciliado em Ribeirao Preto/SP, conforrne procuração 
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Data cia Assinatura do Contrato de Repasse: 29/12/2017. 
Termino da Vigencia Contratual: 29 de Dezembro de 2021. 
Prestaçao de Contas: ate 60 (sessenta) dias apOs o término da vigéncia contratual ou 
conelusao da execução do objeto, o que ocorrer primeiro. 
Arquivamento: 10 anos contados cia apresentagão cia prestaçao de contas pelo 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentaçao 
da prestação do contas. 

VII- FORO 
Justiça Federal, Seçao Judiciaria do Estado de São Paulo. 

VIII - ENDEREOS 
Endereço para entrega do correspondências ao CONTRATADO: R. Dr. Mario Lins, 150 - 
Centro - CEP 14680-000 - JardinOpolis - SP. 
Endereço para entrega do correspondências a CONTRATANTE: Av. Braz Olala Acosta, 
1975, Nova Aliança, CEP 14026-610 - Ribeirao Preto/SP. 

ENDEREOS ELETRONICOS: 
Endereço eletronico do CONTRATADO: gabinetejardinopoIis.sp.gov.br ,  
Endereço eletronico do CONTRATANTE: sr2584sp10©caixa.gov ,br. 

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as 
cláusulas a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIcA0 SUSPENSIVA 

I - 0 Piano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão do Convenios e Contratos de 
Repasse (SICONV) e parte integrante do presente Contrato do Repasse, independente de 
transcrição. 

1.1 - A eficàcia deste Instrumento esté condicionada a apresentaçâo polo CONTRATADO 
e/ou UNMADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das 
CondiçOes Gerais deste Contrato, bern bomo a análise favorável pela CONTRATANTE, 
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo Item. 

1.1.1 -. 0 prazo fixado para atendimento da condicao suspensva poderâ ser prorrogado, 
uma 	 Unica 	 vez, 	 por 	 igual 	 periodo: 

1.1.2 - 0 CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este 
Instrumento, reconhece e cia sua anuência quo o näo atendimento das exigencias no 
prazo fixado ou a nao aprovação da documentaçao pola CONTRATANTE implicara a 
rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notIficaçao. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAcOES 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (inforniaçOes, reclamaçêes, sugestOes e elogios) 
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Secretaria da Fazenda ou socretaria similar, e o Poder Legislativo do órgâo 
responsàvel pelo instrumento; 

XV. notificar o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quando não apresentada a 
Prestaçao do Contas dos recursos aplicados, ou quando constatada a ma aplicaçäo 
dos recursos pUblicos transferidos, instaurando, se for o caso, a competente Tomada 
de Contas Especial; 

XVI. receber e analisar a prestaçao de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, bern como notifica-lo quando da nao apresentaçao no prazo 
fixado e ainda quando constatada a ma aplicaçao dos recursos, instaurando, se for o 
caso, a correspondente Tomada do Contas Especial: 

XVII. solicitar a instituiçao financeira albergante da conta vinculada a devoluçao imediata 
dos saldos remanescentes dessa conta especifica do instrumento para a conta ünica 
do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis. 

XVIII, assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de 
paralisaçao ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua 
descontinuidade: 

XIX. realizer tempestivamente no SICONV Os atos e cc procedimentos relativos ao 
acompanhamento da execuçao do objeto, registrando no SICONV as atos quo por 
sua naturoza náo possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados. 

2.2 - DO CONTRATADO 

I. consignar no Orçamento do exercicio corrente ou, em lei quo autorize sua inclusao, 
os recursos necessários para executer o objeto do Contrato do Repasse o, no case 
do investimento qua extrapole o exerciclo, consignar no Piano Piurianual os recursos 
para atender as despesas em exercicios futuros quo, anualmente constarao do seu 
Orçamento: 

II. obsorvar as condiçoes para recebirnento do recursos da União e pam inscriçao em 
restos a pagar ostabelocidas pela Lei Complomentar n° 101, do 04 de maio de 2000; 

III. compromoter-se, nos casos em quo couber a instituição da contribuiçao do meihoria, 
nos termos do COdigo Tributérlo Nacional, a nâo efotuar cobrança que resuite em 
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasso; 

IV. definir o regime do execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato do Repasso; 
V. elaborar Os projotos tecnicos relacionados ao objeto pactuado 0 apresentar toda 

documentação juridica, técnica o institucional necessária a celebraçao do Contrato de 
Repasse, de acordo com cc normativos do programa, bern coma apresontar 
documentos do titularidado dorninial da area do intervenção, Iicenças e aprovaçOes 
de projotos ernitidos polo ôrgâo ambiontal competente e concessionérias de sorviços 
pUblicos, conformo o caso, nos termos da Iegislaçâo aplicével; 

Vi. executar e fiscalizar os trabalhos necessários a consecuçäo do objeto pactuado no 
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado 
e corn experiência necessaria ao acompanhamento e controle das obras e serviços 
com a respectiva ART da prestação do serviços de fiscalizaçâo a serem realizados. 

VI I. Apresentar ao CONTRATANTE deciaração de capacidade técnica, indicando o 
servidor ou servidores que acompanharao a obra ou servico do engenharia. 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, reclamaçOes, sugestOes e etogios) 
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XX. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo 
disciplinar, quando constatado a desvio ou malversaçao de recursos pUblicos, 
irregularidado na execuçao do ClEF ou gostao financeira do Contrato do Repasse, 
comunicando tal fato a CONTRATANTE; 

XXI. registrar no SICONV o extrato do edital do licitaçao, o preço estirnado pela 
Administraçao para a execuçao do serviço e a proposta de preço total ofertada par 
cada licitante corn o seu respectivo CNPJ, o termo do homologaçao e adjudicaçao, o 
extrato do ClEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projotos, dos executores o da 
fiscalizaçao do obras, e os boletins de mediçOes; 

XXII. manter urn canal de cornunicação efetivo, ao qua[ so dara ampla publicidade, para o 
recebimento pela União do manifestaçoes dos cidadãos relacionados ao convenio, 
possibilitando o rogistro do sugestôes, elogios, solicitaçães, reclamaçOes 0 
denUncias; 

XXIII. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando 0 objeto do instrurnento 
se referir a execuçao do obras do engenharia, informaçäo sobre canal para a registro 
do donUncias, reclamaçôes e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca 
do Govomo Federal - Obras" da Secretaria do Cornunicação Social da Prosidencia da 
RepQblica; 

XXIV. ac, tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos Orgãos do 
controlo 0, havendo fundada suspeita de crime ou do improbidade administrativa, 
cientificar os Ministerios PUblico Federal e Estadual e a Advocacia Goral da Uniao. 

XXV. adotar o disposto nas Leis no 10.048, do 08 de novembro do 2000, e 10.098, do 19 do 
dezembro do 2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 do dozembro do 2004, relativamente 
a promoçäo de acessibilidade das possoas portadoras do deflciência fisica ou corn 
mobilidade roduzida; 

XXVI. compatibilizar o objeto do Contrato do Repasse corn normas e procedimeritos do 
preservaco ambiental municipal, estadual ou federal, conformo o caso; 

XXVII. prover no edital do Iicitaçao as composiçOes do custos unitários e o detalhamenta de 
encargos soclais e do BDI quo integram 0 orçamento do projeto basico da obra e/ou 
sorviço, em cumprirnento ao art. 7 0 , §20 , incisa II, da Lei 8.666/93 c/c a Sümula n° 258 
do Tribunal do Contas da Uniao; 

XXVIII. nos casos de transferencias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o 
disposto no Docreto n° 7.983, do 08 do abril de 2013, e suas alteraçOes, nas 
licitaçöos quo roalizar, no caso de contrataçâo do obras ou services do engenharia, 
bern como aprosontar a CONTRATANTE doclaraçao firmada polo representante legal 
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendirnonto ao disposto 
no roforido Decreto; 	 - 

XXIX. utflizar, para aquisição do bens o serviços comuns, a modalidade pregao, nos tormos 
da Lei n° 10.520, do 17 de julho do 2002, e do regularnento previsto no Docreto n° 
5.450, do 31 do rnaio de 2005, preferenclalmento a sua forma eletrOnica, devondo ser 
justificada pelo CONTRATADO 0/au UNIDADE EXECUTORA a impossibilidado do 
sua utilização; 

XXX. apresentar declaração expressa ou fornecer declaraçâo ernitida pela empresa 
vencodora da licitação, atestando que osta näo possui em sou quadra sociotario 
sorvidor pUblico da ativa, ou emprogado do empresa pOblica ou de soctedade do 
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