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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019 

 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2019 

 

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE 

PARCERIA ESTABELECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL DENOMINADA CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO 

 

1.   DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente termo de dispensa de Chamamento repasse financeiro 

para entidades, sem fins lucrativos, de cunho assistencial, de longa permanência, voltada ao idoso 

de ambos os sexos, para o fortalecimento do desenvolvimento de atividades que contribuam no 

processo de envelhecimento saudável no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e a prevenção de situações de 

risco social.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

 

O fundamento principal para a presente iniciativa é o inciso VI, do art. 30 da Lei 13.019 de 

31 de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204/2015, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1.867, 

de 27 de fevereiro de 2018: 

 

“Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e 
assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente 
credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)” 
 

O processo de dispensa da realização do Chamamento Público se justifica, considerando 

que as atividades realizadas são vinculadas a serviços de saúde e assistencia social, com amparo na 

Lei Federal de nº 8.080/1990, visando a garantia da permanência de profissionais de saúde habilitados, 

para atendimento integral aos idosos residente e assistidos pela Organização, visando preservação da 

saúde física e mental, além de manter o pleno e integral funcionamento da organização nas demais 

áreas, sobretudo no desenvolvimento de atividades diárias, proporcionando a inclusão e melhor 

qualidade de vida para os idosos acolhidos.  

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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Conforme preconiza a Lei 2.528, de 19 de outubro de 2006, a finalidade primordial da 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a 

independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse 

fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política 

todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade. 

A Conferência São Vicente de Paulo foi fundada em 04 de março de 1912, é uma entidade 

jurídica de direito privado, filantrópica sem fins lucrativos, destinada a atender pessoas com 60 ou mais 

anos de acordo com a Política Nacional da Pessoa do Idoso. 

A Conferência tem por finalidade acolher pessoas idosas em estado de vulnerabilidade 

social, prioritariamente os que não possuem vínculo familiar ou sem condições de prover a sua própria 

subsistência de modo a satisfazer as necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência 

social. Tem como principal objetivo garantir a pessoa idosa o serviço de acolhimento institucional de 

acordo com as diretrizes da política nacional do idoso. 

Seus objetivos específicos são: 

 Oferecer padrões de habitação compatíveis com as necessidades dos idosos, bem como 

provê-los de alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias; 

 Proporcionar aos idosos, participação em atividades comunitárias, de caráter interno e 

externo proporcionem a melhoria na qualidade de vida dos idosos estimulem sua participação na 

comunidade; 

 Proporcionar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças; 

 Proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidades dos idosos; 

 Assegurar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos; 

 Favorecer o restabelecimento dos vínculos familiares e/ou sociais. 

Os artigos 2º e 3º do Estatuto do Idoso estabelecem  que:  

 

“Art 2º o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental 
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.  
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:  
I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população; Lei n 9 o 10.741/2003  
II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;  
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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ao idoso;  
IV – Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com 

as demais gerações”; 

 

Tendo em vista que não possuímos no município um equipamento governamental, sendo 

deresponsabilidade do poder público assegurar a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade e ou 

em violação de direitos conforme previsto no artigo 17 do Decreto Federal de nº 1.948/96 que 

regulamenta a Lei 8842/94 da Política Nacional do Idoso de 1998:  

 

“Art. 17. O idoso terá atendimento preferencial nos órgão público e privados prestadores de 
serviços a população.  
Parágrafo Único: O idoso que não tenha meios de prover a sua própria subsistência, que 
não tenha família ou cuja família não tenha condições de prover a sua manutenção, terá 
assegurada a assistência pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, na forma da lei.”  
 
 
Considerando que as Organizações da Sociedade Civil e demais movimentos sociais 

acumularam, durante anos, um grande capital de experiências e conhecimentos sobre formas 

inovadoras de enfrentamento das questões sociais e de garantias de direito, e que partir dessa 

colaboração é possível qualificar políticas públicas e promover sua aderência às demandas sociais. 

Considerando que a presença da sociedade civil no ciclo de gestão de políticas públicas 

coloca em relevo a sua participação como instrumento necessário de gestão pública que, ao apontar 

direções, criar consensos e prioridades para ação estatal, contribui para o salto pretendido entre a 

igualdade formal, jurídico-legal, a igualdade material e econômica. 

Considerando que os arranjos institucionais, devem propiciar uma atuação colaborativa, 

entre a Administração Pública e a sociedade civil, ampliando o alcance, a diversidade e a capilaridade 

das políticas públicas diante das enormes complexidades dos problemas sociais e sob tal ótica 

promover a abertura de espaços dentro da Administração Pública para a participação da sociedade 

civil, é fundamental para a formulação, monitoramento, execução e fiscalização das políticas públicas 

Neste sentido é dever do poder público prover o que for necessário para manter a 

continuidade dos serviços prestados pela Organização, que atua no município em regular 

funcionamento desde o ano de 1912, na oferta de um serviço eficaz e voltado para a pessoa idosa. 

A OSC possui Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, conforme o 

Inciso XI, do artigo 19, da Lei Federal nº 8.742/93 e encontra-se registrada no Conselho de 

Assistência Social do Município de Guaranésia sob o nº 006 e  

A Resolução nº 21, de 11/2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, 

estabeleceu os requisitos para celebração de parcerias entre o órgão gestor da Assistência Social 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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e Entidades ou Organizações de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social. 

Logo, a presente dispensa da realização do chamamento público se justifica a partir 

da consideração de que as atividades realizadas são vinculadas a serviços assistenciais da 

Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal nº 8.742/1993, em 

conformidade com o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de 

Assistência Social, tipificado conforme Resolução CNAS 109/2009, Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais. 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

A entidade apresentou os seguintes documentos:  

I – Estatuto devidamente registrado em cartório de pessoas jurídicas ou documento 

equivalente que comprove que a organização da sociedade civil é regida por normas de 

organização interna que prevejam,  

II - Ata da eleição da diretoria atual da entidade, devidamente registrada;  

III - Comprovante de inscrição no CNPJ, com no mínimo, um ano de existência, com 

cadastro ativo.  

IV - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  

V - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas;  

VI - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos de Tributos e 

Contribuições Federais; 

 VII - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Estadual;  

VIII - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos municipais; 

                    IX - Comprovante de endereço;  

X - Cópia da matrícula do imóvel onde está a sede da entidade ou contrato de locação;    

XI - Documentos pessoais do representante legal; 

 XII - Documento que comprove o nº da conta corrente no Banco do Brasil ou CEF, 

específica para movimentação do recurso proveniente do presente termo de  

XIII – Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número 

do órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil de cada um deles;  

XIV – Declaração de organização contábil;  

XV – Declaração do cumprimento das metas;  

XVI – Declaração de acesso à informação; 

 XVII – Certidão Negativa de prestação de contas;  

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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XVIII – Declaração de acesso à informação; 

 XIX – Declaração de impedimentos à celebração de parceria; 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: 

 

Os recursos destinados ao custeamento do objeto dessa Parceria onerarão as seguintes 

dotações orçamentárias: 02.91.02.08.122.0052.0012.33.50.43.00 – Ficha 624 

 

4. DA PUBLICAÇÃO E DO PRAZO DE RECURSO 

Consoante o §1º, do art. 32, da Lei Federal 13.019/2014, será publicado o extrato da 

justificativa, devidamente ratificado, a qual fundamenta a dispensa de Chamamento Público, com 

vista à celebração de parceria, para formalização direta do Termo de Colaboração entre o 

Município de Guaranésia , cujo inteiro teor poderá ser consultado no site: 

www.prefguaranesia.mg.gov.br, ou diretamente na Secretaria de Desenvolvimento 

Socioeconômico, setor de Convênios, situado na Praça Rui Barbosa, 40, Centro, Guaranésia, 

MG, ou ainda no mural fixado na sede da Prefeitura, nos termos do art. 95 da Lei Orgânica 

Municipal.  

Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta justificativa, 

para impugnação, nos termos do §2º, do art. 32, da Lei Nº 13.019/2014 e alterações posteriores. 

 

Guaranésia, ____ de outubro de 2019. 

 

 

Paulo Henrique de Oliveira  

 

 

Ana Luiza Ribeiro Dias 

 

 

 

Carolina Aparecida Ribeiro 

 

 

 

Rosângela Balbino Moriconi 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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TERMO DE COLABORAÇÃO  Nº 00__/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO  DE 

GUARANÉSIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

 

 

O FUNDO MUNIICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, inscrito no 

CNPJ sob nº 06.210.126/0001-77, com sede na Rua Julio Tavares, 1.410, Centro, Guaranésia, Estado 

de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, neste ato 

representada pela Secretária Maria Eugenia Souza Pelicer, inscrito no CPF Nº 861.325.046-72 

e RG Nº 23. ***.***, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Entidade Centro Educativo e Social de 

Guaranésia, CNPJ  05.488.362/0001-97, neste ato representada pela Presidente Paulo Henrique 

Basílio, CPF Nº 033.371.346-02 e RG Nº MG 10.430.234SSP MG, doravante denominada 

ENTIDADE, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, regendo-se pela legislação 

competente, conforme disposto na Lei Complementar Nº 101/2000, nas correspondentes Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decreto 

Municipal Nº 1.867/2017 e mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente termo de dispensa de Chamamento repasse financeiro 

para entidades, sem fins lucrativos, de cunho assistencial, de longa permanência, voltada ao idoso 

de ambos os sexos, para o fortalecimento do desenvolvimento de atividades que contribuam no 

processo de envelhecimento saudável no desenvolvimento da auntonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e an prevenção de situações de 

risco social.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 – São obrigações dos Partícipes: 

2.1.1. Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Sócioeconômico  

2.1.1.1. Repassar os recursos necessários ao desenvolvimento do objeto da 

presente parceria nas datas definidas no cronograma financeiro especificado no presente Termo 

de Colaboração 

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria por meio do Gestor da 

Parceria adiante nomeado e da Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

2.1.1.3. Ao gestor caberá emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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parceria e o submeter à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará, 

independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela 

Organização da Sociedade Civil; 

2.1.1.4. Auxiliar de forma a sanar as dúvidas da Organização da Sociedade Civil em 

relação à prestação de contas; 

2.1.1.5. Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e 

dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento; 

2.1.1.6. Divulgar pela internet os meios de devolução dos repasses devido à aplicação 

irregular dos recursos envolvidos na parceria; 

2.1.1.7. Instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação 

de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria; 

2.1.2 Caberá à organização da sociedade civil: 

2.1.2.1. Permitir livre acesso dos membros da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, Gestor da Parceria, Controle Interno Municipal, dos Conselheiros Municipais e do 

Tribunal de Contas do Estado correspondentes aos processos, aos documentos, às informações 

referentes aos instrumentos de transferências objetos deste Termo, bem como aos locais de 

execução das atividades constantes no Plano de Trabalho; 

2.1.2.2. Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados de acordo com 

as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo Município; 

2.1.2.3. Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida 

pelos serviços assistenciais, sem discriminação de qualquer natureza; 

2.1.2.4. Manter escrituração contábil regular relativa aos recebimentos de recursos 

oriundos da presente colaboração e quanto às validades das certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativas exigidas no presente edital; 

2.1.2.5. Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de 

Colaboração de acordo com os modelos de documentos que a Prefeitura passará à entidade; 

2.1.2.6. Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerçam suas ações, por meio de confecção de placas, todas as 

parcerias celebradas com o Poder Público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no 

parágrafo único, do art. 11 da Lei nº 13.019/2014; 

2.1.2.7. Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, 

observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014; 

2.1.2.8. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e 

financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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investimento e de pessoal; 

2.1.2.9. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no 

Termo de Colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 

administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido 

pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à 

sua execução; 

2.1.2.10. Apresentar prestação de contas que permitam ao Gestor da Parceria avaliar 

o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 

pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados 

esperados até o período de que trata a prestação de contas; 

2.1.2.11. Apresentar ao Gestor da Parceria, antes do repasse dos recursos, por meio 

de relatório circunstanciado, a prestação de contas prévia e 

2.1.2.12. Encaminhar a prestação de contas final da parceria até 30 dias após o 

encerramento da mesma; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1. O Município repassará o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser depositada 

na Agência Bancária 2096-6, Conta nº 35.680-8 do Banco DO BRASIL, conforme cronograma de 

desembolso abaixo especificado. 

3.2. Cronograma de Desembolso: 

Mês Data 

máxima 

para 

liberação 

Valor Mês Data 

máxima 

para 

liberação 

Valor 

Janeiro   Julho   

Fevereiro   Agosto   

Março   Setembro   

Abril   Outubro 20/10/2019 R$ 6.000,00 

Maio   Novembro   

Junho   Dezembro   

3.3. Os repasses poderão ser alterados de acordo com a disponibilidade financeira 

e orçamentária do Município, previamente acordado com a Entidade. 

3.4. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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dotação consignada no orçamento vigente: 02.91.02.08.122.0052.0012.33.50.43.00 – Ficha 

624. 

3.5. A parcela do recurso transferida no âmbito da parceria será liberada em estrita 

conformidade com o cronograma de desembolso aprovado e depositadas na conta específica 

indicada pela ENTIDADE, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento 

das impropriedades: 

3.5.1. Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não 

justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios 

fundamentais da administração pública nas contratações e demais atos praticados na execução 

da parceria ou o inadimplemento da ENTIDADE com relação a  outras cláusulas básicas; 

3.5.2. Quando a ENTIDADE deixar de adotar medidas saneadoras apontadas pelo 

Gestor da Parceria ou pelos órgãos de controle interno ou externo; 

3.5.3. Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício 

financeiro seguinte ao da presente dispensa, a previsão dos créditos necessários para garantir a 

execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes. 

3.5.4. No caso de cancelamento de restos a pagar, o MUNICÍPIO autorizará que a 

ENTIDADE reduza os quantitativos previstos no Plano de Trabalho, até a etapa que apresente 

funcionalidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO GESTOR DA PARCERIA 

Fica designada como Gestora da Parceria ora firmada a servidora Aparecida Donizetti 

Ferreira de Oliveira, matrícula 1963, brasileira, casada, portador do RG nº MG13.992.854 / MG. e do 

CPF nº 051.552.226-06, residente e domiciliado à Rua Jorge José João, 06, Centro, Guaranésia / MG 

devidamente nomeada por meio da Portaria nº _366,  de 21 de setembro de 2018, com as seguintes 

obrigações: 

4.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução das parcerias; 

4.1.2. Avaliar o andamento e concluir se objeto da parceria foi executado conforme 

pactuado; 

4.1.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final com 

base no relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual deverá conter: 

4.1.3.1. A descrição sumária das atividades e metas estabelecidas no Plano de 

Trabalho; 

4.1.3.2. Análise das atividades realizadas, no cumprimento das metas e do 

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

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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indicativos estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

4.1.3.3. Os valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores 

comprovadamente utilizados; 

4.1.3.3. Quando for o caso, os valores pagos em espécie, os custos indiretos, os 

remanejamentos efetuados, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras, 

e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos; 

4.1.3.4. Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito 

da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 

decorrência dessas auditorias; 

4.1.3.5. Informar ao Prefeito Municipal a existência de fatos que comprometam ou 

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na 

gestão dos recursos, bem como as providências adotada ou que serão adotadas para sanar os 

problemas detectados. 

4.1.3.6. Cumprir e fazer cumprir as demais determinações contidas na Lei Federal nº 

13.019/2014 e no Decreto Municipal 1.867/2017. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

O Monitoramento e a Avaliação do objeto da presente parceria serão realizados pela 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada para esta finalidade por meio da Portaria nº 343 

de 23 de agosto de 2018, a qual se incumbirá dos procedimentos do acompanhamento das parcerias 

celebradas, em caráter preventivo e saneador, para apoiar a boa e regular gestão das parcerias por 

meio de análise de documentos, pesquisa de satisfação e visitas in loco, ficando a mesma obrigada 

a: 

5.1. Emitir relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 

5.2. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do objeto e 

os resultados alcançados durante a execução do presente Termo de Colaboração, o qual, sem prejuízo 

de outros elementos, deverá conter: 

5.2.1.  Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

5.2.2. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 

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

estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;  

5.2.3. Valores efetivamente transferidos pela administração pública;  

5.2.4. Os valores pagos a título de custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as sobras 

de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras e eventuais valores devolvidos aos cofres 
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públicos; 

5.2.5. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 

organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das 

metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração;  

5.2.6. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles, interno e externo, no âmbito 

da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 

dessas auditorias; 

5.3. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 

administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à 

população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 

execução das metas ou atividades pactuadas: 

5.3.1. Retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, 

qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

5.3.2. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de 

trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na 

prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a 

administração assumiu essas responsabilidades. 

 

CLÁUSULA SEXTA – MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DO 

RECURSO 

6.1. O Município transferirá os recursos em favor da Conferência São Vicente de 

Paulo, conforme Cláusula Terceira, em conta bancária específica vinculada a este Termo; sendo 

a apresentada: BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2096-6, CONTA BANCÁRIA 35.680-8. 

6.2. É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto 

não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu 

uso for igual ou superior a um mês ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação 

de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver 

prevista para prazos menores.  

6.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, 

estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos 

transferidos. 

6.4. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas 

e ficarão retidas nos seguintes casos: 

6.4.1. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 
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anteriormente recebida; 

6.4.2. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 

inadimplemento da organização da sociedade civil em relação as obrigações estabelecidas no 

Termo de Colaboração; 

6.4.3. Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar, sem justificativa 

suficiente, as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de 

controle interno ou externo; 

6.4.4. Em caso de não apresentação da prestação de contas parcial e final. 

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

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 

realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena 

de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 

competente da administração pública. 

6.5. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito 

em sua conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

6.6. Estando comprovada a impossibilidade física de pagamento mediante 

transferência eletrônica, poderá admitir a realização de pagamento através de emissão de 

cheques de titularidade da OSC, através de justificativa a ser emitida para o setor de prestação de 

contas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A entidade prestará contas da utilização dos recursos financeiros repassados por força 

deste Termo de Colaboração, respeitando as instruções da Lei 13.019/2014. 

7.1. A prestação de contas deverá ser apresentada, impreterivelmente nas seguintes 

(s) data (s) abaixo especificada (s) 

 

Descrição Prazo Máximo 

para entrega 

Prazo Máximo para 

análise 

Prestação de contas final 31/01/2020 28/02/2020 

 

7.2. Caso a (s) data (s) recaia (m) em feriado municipal ou em ponto facultativo nas 

repartições públicas, a prestação de contas deverá ser entregue no dia útil imediatamente 
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posterior. 

7.3. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá 

conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu 

objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades 

realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados. Esta prestação 

deverá ser encaminhada 30 (trinta) após o encerramento da vigência da celebração de parceria. 

7.4. A prestação de contas deve ser entregue e consistir dos seguintes documentos: 

7.4.1. Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, 

assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento 

do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do 

cronograma acordado; 

7.4.2. Na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano 

de trabalho, relatório de execução financeira, assinado pelo seu representante legal, com a 

descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas, assim como notas e comprovantes 

fiscais, incluindo recibos, emitidos em nome da organização da sociedade civil; 

7.4.3. Extrato bancário da conta específica vinculada à execução da parceria, se 

necessário acompanhado de relatório sintético de conciliação bancária com indicação de 

despesas e receitas; 

7.4.4. Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando 

houver, no caso de prestação de contas final; 

7.4.5. Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros 

suportes, quando couber; 

7.4.6. Deverão ser apresentados junto com as despesas, no mínimo 03 cotações de 

preços de cada gasto efetuado, bem como as notas fiscais respectivas. 

7.4.7 Relatório de monitoramento conforme modelo disponibilizado. 

7.5. A Administração Pública Municipal considerará ainda em sua análise os 

seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver: 

7.5.1. Relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 

7.5.2. Relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo gestor, 

homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, sobre a  conformidade do 

cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração 

ou de colaboração. 

7.5.3. Tendo em vista que as contas foram aprovadas com ressalvas a reincindência 

nas falhas apontadas ou incidência em outras falhas gerarará a não aprovação de contas da 
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prestente parceria 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

Em caso de uso irregular ou indevido dos recursos repassados, a ENTIDADE será 

notificada a sanar as irregularidades ou restituir, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores atualizados, a 

partir da data de recebimento, pelo Fator de Atualização Monetária do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES 

A ENTIDADE deverá executar o objeto constante do plano de trabalho em anexo ao 

presente Termo de Colaboração com estrita observância das cláusulas pactuadas, sendo vedado: 

9.1 Realizar despesas a título de taxa bancárias, administração, de gerência ou 

similar referente à parceria celebrada; 

9.2 Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja 

previamente aprovada a adequação do plano de trabalho pela administração pública; 

9.3 Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da 

estabelecida no plano de trabalho; 

9.4 Realizar despesas em data anterior à vigência da parceria; 

9.6 Efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo se expressamente 

autorizado pela autoridade competente da administração pública; 

9.7. Transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou 

quaisquer entidades congêneres; 

9.8. Realizar despesas com: 

9.8.1 Multas, juros ou correções monetárias, inclusive referentes a 

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

9.8.2 Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao 

objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não 

constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; 

9.8.3. Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que 

não esteja ligado diretamente com a execução do objeto; 

9.8.4. Obra (construção, ampliação, conclusão, adaptação e reforma); 

9.8.5. Aquisição de equipamentos e 

9.8.6. Contratação de despesas com auditoria externa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

10.1. O presente Termo de Colaboração terá vigência até 31/12/2019, contados a 

partir de sua publicação, podendo ser prorrogado até o limite de 12 (doze) meses, desde que: 

10.1.1. Manifestado interesse das partes; 

10.1.2. Formalizado em termo competente; 

10.1.3. Aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

O presente Termo de Colaboração será rescindido de pleno direito independentemente 

de interpretação judicial ou extrajudicial, em caso de infringência de quaisquer cláusulas ou condições, 

ou, de acordo com a manifestação de uma das partes dessa intenção comunicada por escrito no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

12.1. A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura 

de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias em relação à data de término de sua vigência. 

12.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com 

alteração da natureza do objeto, a menos que haja interesse público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS 

SANÇÕES 

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com as 

normas da Lei nº 13.019/2014 e da legislação específica, a Administração Pública poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções: 

13.1.1. Advertência; 

13.1.2 Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 

sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

13.1.3. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da 

sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
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prazo da sanção aplicada com base na cláusula 13.1.2. 

13.1.4. As sanções estabelecidas nas cláusulas 13.1.2 e 13.1.3 são de competência 

exclusiva de Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de dez dias da abertura de vista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DENÚNCIA 

Quando da denúncia, rescisão ou extinção da colaboração, caberá a Entidade apresentar 

ao Município, no prazo de dez dias, documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 

assumidas até aquela data, bem como devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive 

dos provenientes das aplicações financeiras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 

15.1. A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que 

impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento,  fica 

condicionada à publicação do respectivo órgão de imprensa oficial, a qual deverá ser 

providenciada pela administração pública no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da respectiva 

assinatura. 

15.2. A publicação do presente Termo de Colaboração será de responsabilidade e 

correrá à conta de dotação própria da Prefeitura, feita conforme disposto no artigo 95 da Lei 

Orgânica do Município de Guaranésia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

16. Acordam os Participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 

16.1. As comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por 

documentos protocolizados, sendo que correspondências enviadas pelo Correio ou e- mail apenas 

serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento; 

16.2. As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como 

quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Colaboração serão aceitas 

somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1 As partes elegem o Foro da Comarca Guaranésia/M.G., para dirimir as questões 

pendentes, oriundas na execução do presente Termo de Colaboração 

17.2 E, por estarem justas e avençadas, firmam as partes o presente Termo em 3 
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(três) vias de igual teor e forma para um só efeito de direito, na presença de duas testemunhas. 

 

 

Guaranésia, ___ de __________ de 2019. 

 

 

Maria Eugenia de Souza 
Pellicer 

Secretária 

Paulo Henrique Basílio 

 

Ciente, 

 
 
 

Laércio Cintra Nogueira 
Prefeito 

Flávia Scardazzi Porto Cardoso 
Procuradora e Corregedora Geral 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: Nome: 

CPF CPF: 
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ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

CONVENIADO: O município de Guaranésia, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Social, neste ato 

representado pelo Secretária MARIA EUGÊNIA SOUZA PELICER, portadora da cédula de identidade R.G nº n 

º 23.111.947-1 SSP/MG e inscrita no CPF sob nº 861.325.046-72, vem apresentar Plano de Trabalho na área de 

Desenvolvimento Social, que atenda aos seguintes moldes:  

1 PROGRAMA/TÍTULO DO PROJETO  
O art. 230 da Constituição Federal, dispõe, “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-

lhes o direito à vida”.  

Em conformidade com mandamento constitucional, esses direitos fundamentais tornaram-se mais densos 

por intermédio da Lei Federal n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso, alçando a 

proteção de tais direitos a um nível de absoluta prioridade e compartilhando, uma vez mais, o dever de lhes bem curar 

entre o Estado, a família, a promoção da justiça social com o efetivo acolhimento institucional dos idosos.  

O Município de Guaranésia é comprometido com a eficácia e integridade dos direitos sociais das pessoas 

idosas. Devido à ausência de abrigo público torna-se importante o Município firmar parceria com entidade privada 

sem fins lucrativos para que possam continuar a desenvolver suas ações e serviços de assistência social, contribuindo 

efetivamente para a qualidade de vida e saúde da população idosa que é atendida na Conferência São Vicente de 

Paulo. 

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) já é contemplado na Lei Orçamentária (Subvenções às Organizações 

Sociedade Civil – Assistência Social) e justifica-se a dispensa de Chamamento (art. 30, VI da Lei Federal Nº 

13.019/2014) por haver apenas três instituições no Município, sendo que uma não conseguiria atingir a demanda de 

toda sociedade guaranesiana, sendo primordial a colaboração em verba a todas, haja vista sermos sabedores do 

trabalho sério e primordial em conjunto das três instituições.  

As instituições acolhem os longevos em situação vulneráveis, no período integral, em situações nas quais os 

idosos não têm familiares ou quando os tem, eles não têm condições de cuidá-los.  

Prestam serviços e desenvolvem ações voltadas para o atendimento de todas as necessidades básicas do 

idoso: serviços na área social, médica de enfermagem, alimentação, higiene, repouso, lazer e na área espiritual 

(missas/cultos).  

A celebração deste Termo de Colaboração, com o repasse de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em setembro/2019, 

ajudará a custear parte da manutenção/aquisição para gerir a instituição.  

Estes recursos irão contribuir para garantir o mínimo necessário a subsistência das pessoas idosas que ali se 

encontram, assegurando-lhes uma vida digna, um mínimo existencial.  

Como já existem instituições que abrigam os idosos é mais prudente a colaboração financeira para o 

funcionamento das mesmas, do que a Prefeitura criar uma estrutura para o acolhimento institucional, o que no 

momento, é orçamentariamente/financeiramente totalmente inviável.   

A avaliação e o monitoramento dos serviços serão executados pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social em conjunto com a Comissão de Monitoramento.  

Para garantia dos direitos sociais dos idosos é imprescindível esta parceria. 

Considerando ainda que a receita oriunda da contribuição dos idosos é insuficiente para a sua manutenção, 

gerando déficits que inviabilizam totalmente a sua existência, torna-se imperativa a contrapartida financeira do 

município.  

2 TIPO DE ATENDIMENTO 
Transferência de Recurso – Termo de Colaboração 

3 PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Até Dezembro 2019 

4 METAS 

Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, 

no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 

comunitário e na prevenção de situações de risco social. 

A parceria entre Município e entidade visa dar continuidade às ações e serviços de assistência social, 
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mantendo e ampliando a capacidade e qualidade de resposta às demandas da população. 

Deverá haver prestação de contas de todo serviço, manutenção ou aquisição que se realizar com o valor da 

transferência/pagamento por cheque do recurso.  

5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS  

Item Especificação do material e serviço (*) 
Unid. de 

Medida 
Quant. 

Custos em R$ 1,00 

Unitário Total 

1. Alimentação, higiene e limpeza     R$ 6.000,00 

6 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

7 FORMA DE PAGAMENTO  

Transferência em conta bancária ou pagamento por cheque: 30/09/2019  

8 DECLARAÇÕES 

Venho submeter à apreciação de V.Sa. o presente Plano de Trabalho, tendo em vista 

transferência/pagamento por cheque do recurso para firmar Termo de Colaboração na área de 

desenvolvimento social.  

Deverá ser apresentada documentação hábil e não deverá existir qualquer débito em mora ou 

situação de inadimplência com a Prefeitura de Guaranésia que impeça a transferência de recursos de 

dotações consignadas no orçamento do Município, na forma deste Plano de Trabalho. 

No Termo de Colaboração deve estar especificado em Clausula - DA INSTITUIÇÃO quais 

atividades e rol de profissionais que possui para melhor elucidar o interesse público na parceria.  

 

Guaranésia, 03 de setembro de 2019 

 

 

Maria Eugenia de Souza Pellicer 

Secretária de Desenvolvimento Social 

 

 
PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PARCERIAS 

 
 

Conforme análise do Plano de Trabalho emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Social 

referente a celebração de um termo de colaboração cujo objeto é o repasse financeiro para entidades, 
sem fins lucrativos, de cunho assistencial, de longa permanência, voltada ao idoso de ambos 
os sexos, para o fortalecimento do desenvolvimento de atividades que contribuam no 
processo de envelhecimento saudável no desenvolvimento da auntonomia e de 
sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e an 
prevenção de situações de risco social,  verificou-se que o Plano de Trabalho atendeu ao disposto no 
art. 22 da Lei 13.019/2014. 

  
Aprovação da Comissão de Seleção nomeada pela Portaria 340/2018 

 
 

Guaranésia, ____ de outubro de 2019. 
 

Paulo Henrique de Oliveira  
 

Ana Luiza Ribeiro Dias 
 
 
 

Carolina Aparecida Ribeiro 

 
 
 

Rosângela Balbino Moriconi 
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