ANEXO VII

Minuta do Termo de Colaboração nº XXXX/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA,
POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA COM A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL________________________
PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE
CONGO DE MÁSCARAS/ 2018

O MUNICÍPIO DE CARIACICA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, e NOME DA
ENTIDADE

_____________________________________________________________,

ENDEREÇO
COMPLETO____________________________________________________________

E

CNPJ,________________________________________, neste ato representada por NOME DO
PRESIDENTE

DA

_____________________________________________________________
PRESIDENTE(CPF

E

RG

E

ENTIDADE,
DADOS

DO

ENDEREÇO COMPLETO)

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
doravante designada simplesmente ENTIDADE, por esta e melhor forma de direito, celebram o
presente TERMO DE COLABORAÇÃO, com o objetivo de REALIZAR O CARNAVAL DE CONGO DE
MÁSCARAS DE CARIACICA/ 2017, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo de colaboração tem por objeto a concessão de apoio da administração
pública municipal para a execução do Carnaval de Congo de Máscaras de Cariacica
compreendendo a organização, intermediação, promoção e gerenciamento do evento que
acontecerá no dia 09 de abril de 2018, consoante Plano de Trabalho aprovado que é integrante
desta Parceria.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:
A PREFEITURA deverá:

a) Transferir os recursos financeiros à entidade consignados na cláusula quarta do
presente Termo de Colaboração, de acordo com o Cronograma de Desembolso constante do
Plano de Trabalho;
b) Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à Entidade;
c) Assinalar prazo para que a entidade adote as providências necessárias para o exato
cumprimento das obrigações decorrentes deste, sempre que verificada alguma irregularidade,
sem prejuízo de sua prorrogação, a requerimento da entidade, por motivo justificado;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE:
A ENTIDADE deverá:
a) Manter atualizados seus dados junto à PREFEITURA;
b) Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela PREFEITURA, que não
poderão se destinar a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula Primeira
desta Parceria e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão deste instrumento e
responsabilidade de seus dirigentes;
c) Ressarcir à PREFEITURA os recursos recebidos, através desta Parceria, quando se
comprovar a sua inadequada utilização;
d) Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária,
danos causados a terceiros e pagamentos de seguro em geral, eximindo a PREFEITURA de
quaisquer ônus ou reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;
e) Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização
dos recursos;
f) Arcar, a título de contrapartida, com o pagamento de toda e qualquer despesa
excedente aos recursos transferidos pela PREFEITURA;
g) Autorizar a afixação, em suas dependências, em local de fácil visualização, das
informações e orientações sobre os serviços prestados, cujos recursos tenham origem nas
disposições desta parceria;
h) Prestar contas de todos os recursos recebidos da PREFEITURA, na forma prevista nas
cláusulas seguintes e em instruções específicas;
i) Fornecer à PREFEITURA, no prazo por esta estipulado, documentos, dados e
informações que lhe forem solicitados sobre o objeto desta parceria;
j) Manter recursos humanos, materiais e equipamentos de acordo com a legislação
vigente, adequados e compatíveis com o atendimento que se obriga a prestar, com vistas ao
alcance do objeto desta parceria;

k) Devolver aos cofres da Prefeitura municipal os valores não utilizados.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO:
A presente Parceria vigorará por 3 (três) meses, contado a partir da data de sua
celebração, podendo ser renovado, desde que comprovada a necessidade para o Município e
desde que a Entidade não tenha apresentado problemas no desenvolvimento do Programa,
Projeto ou Atividade, assim como no tocante à documentação e à Prestação de Contas.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução do presente Termo de Colaboração correrão por conta da
Dotação Orçamentária vigente em 2018. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de
despesas relativas ao presente Edital são provenientes da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 02.09.01.00; Classificação funcional: 13.392.0034.2.2162 com a
descrição Apoio ao Carnaval de Congo de Máscaras; Natureza da despesa: 3.3.50.39.00; Vínculo
1.000.0000; Dotação: 518. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 70.000,00
(setenta mil Reais);

CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS:
Por força da presente parceria a PREFEITURA repassará à ENTIDADE a importância de
R$ 70.000,00.
§ 2º Os recursos transferidos serão mantidos pela Entidade Parceira em conta bancária
específica, somente sendo permitidos créditos oriundos da parceria e saques para pagamento
de despesas previstas no Plano de Trabalho.
§ 5º Os recursos da Parceria, enquanto não utilizados, deverão ser obrigatoriamente
aplicados em:
I - caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;

§ 6º Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente, aplicados no
objeto da Parceria, estando sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas para
os recursos transferidos.
§ 7º O repasse de recursos financeiros destinados ao cumprimento do objeto da
Parceria obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, tendo por base o Cronograma
de Desembolso, como parâmetro para sua elaboração e definição das parcelas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A ENTIDADE prestará contas à PREFEITURA, na forma fixada em regulamento.

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCERIA:
O controle e a fiscalização da execução da presente Parceria ficarão sob o encargo desta
Secretaria, através da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Conselho Municipal de
Saúde.

CLÁUSULA NONA – DA PROIBIÇÃO:
Fica expressamente vedado à ENTIDADE:
I -A transferência ou redistribuição à outras Entidades, congêneres ou não, dos recursos
oriundos da presente Parceria;
II – A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida nesta Parceria, ainda
que em caráter de emergência;
III – A realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência;
IV – A realização com despesas com taxas bancárias, multas, juros, ou correção
monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V – A realização de despesa de publicidade, salvo em caráter educativo, informativo ou
de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO:
Qualquer irregularidade no cumprimento das obrigações oriundas da presente Parceria
autorizará a PREFEITURA a exigir da NOME DA ENTIDADE _________________________ o seu
saneamento, no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem a regularização reclamada, serão
imediatamente suspensos novos repasses, sem prejuízo de ser considerado rescindida esta
Parceria, a juízo da PREFEITURA, na forma prevista na cláusula seguinte.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial da presente Parceria enseja sua rescisão, a juízo da PREFEITURA,
cabendo à NOME DA ENTIDADE ______________________________________, sem prejuízo
das sanções previstas em lei, devolver o saldo não utilizado das quantias recebidas, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança judicial dos valores apurados, acrescidos, nesta
hipótese, de juros e correção monetária.

§ 1º – Constitui, particularmente, motivos para perda do Termo de Colaboração a
constatação das seguintes situações:
I – Descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes que
regulam o Programa, especialmente quanto aos padrões de qualidade de atendimento;
II – Cobrança aos usuários de quaisquer valores pelo atendimento realizado.
§ 2º A Parceria poderá ser rescindida unilateralmente por qualquer dos partícipes,
mediante comunicação por escrito com antecedência de 10 (dez) dias.
§ 3º – Quando ocorrer a denúncia ou rescisão, ficam os participantes responsáveis pelas
obrigações contraídas durante o prazo em que viger este instrumento, creditando-se-lhes,
igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO COMPETENTE:
As partes elegem o foro da Comarca de Cariacica para a solução de qualquer pendência
decorrente da presente Parceria, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por estarem ajustadas, assinam o presente Termo de Colaboração, em 02 (duas) vias de
igual teor, para um só efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Cariacica – ES , em de _______________________ de 201 .

Erildo Denadai
Secretário de Cultura

