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Conv•nio n -° 05/2020

Conv•nio que entre si celebram o MUNIdPIO DE

PEDERNEIRAS - S•o Paulo, por intermddio da SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAUDE, e a ASSOCIA(•AO DE PAlS E

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, tendo como

finalidade a presta•o de servi•os do projeto de

estimula•o precoce, na drea da sadde.

O MUNIC|PIO DE PEDERNEIRAS, pessoa juridica de direito pdblico interno, inscrito no CNPJ/MF

sob o n. ° 46.189.718/0001-79 neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Pederneiras,

VDCENTE JULIANO MINGUILI CANELADA, portador(a) da carteira de identidade n. -° 34.197.444-4 e

inscrito(a) no CPF/MF sob o n. ° 350.390.378-05 doravante denominado CONCEDENTE, e a

ASSOCIA(•.O DE PAlS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, pessoa juridica de direito privado,

corn sede na Avenida Nossa Senhora Aparecida, n -° L-1375, no Municipio de Pederneiras, Estado de

S•o Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ° 47.583.752/0001-96, neste ato representada por seu

representante legal, Josd Aur•lio Frascareli, inscrito(a) no CPF/MF sob o n. ° 130.831.668-26,

doravante denominada CONVENENTE, resolvem celebrar o presente Conv•nio, mediante as

cl•usulas e condi(•es a seguir estabelecidas:

CL•USULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Conv•nio a presta(•o de servi•os de estimula(•o precoce, na rede

b•sica do Municipio, com equipe especializada, possibilitando o atendimento de bebes de risco,

crian•as corn distdrbios ou adquiridos e/ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a tim de

prevenir e minimizar d•ficits neuropsicomotores e cognitivos, visando o desenvolvimento da

crian(•a com um ser biopsicossocial, e estimulando sua independ•ncia pessoal nas diferentes •reas

evolutivas.

S•o a•Ses da Estimula•o Precoce:

Estimula(;•o Cognitiva

¯ Estimula(;•o da Linguagem



Estimula•o Motora

o Estimula•o S6cio - Emocional

•, popula¢•o do municipio de Pederneiras, na •rea da sa0de, de modo a garantir aos seus usu•rios

aten(•o humanizada e de qualidade, de acordo corn o Plano de Trabalho, devidamente aprovados

pelo Secret•rio Municipal de Sa0de, que passam a fazer parte integrante deste Conv•nio,

independentemente de transcri(•o.

CLAUSULA SEGUNDA - DIREITOS E OBRIGA(•0ES DOS PARTICIPES

I. Compete a CONCEDENTE:

a) repassar • CONVENENTE, em tempo h•bil, ou seja, previamente • ocorr•ncia das desDesas, os

recursos financeiros correspondentes • execuq•o do objeto deste Conv•nio, obedecendo ao

Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho e •s Leis Or(•ament•rias e demais

aditivos a serem firmados;

b) analisar o Plano de Trabalho, proferir parecer t•cnico e aprov•-lo antes da assinatura do

conv•nio ou de qualquer termo de aditamento;

c) aprovar, excepcionalmente, a altera(•o da programa(•o de execu(•o deste Conv•nio, mediante

proposta da CONVENENTE, fundamentada em raz0es concretas que a justifique, desde que

mantenha absoluta pertin•ncia corn o objeto inicialmente acordado;

d) monitorar, supervisionar, avaliar e fiscalizar todos os servi•os objetos deste Conv•nio, realizando

vistorias, sempre que julgar conveniente, corn vistas ao fiel cumprimento do ajuste;

e) acompanhar a execu(•o do conv•nio, fiscalizando a adequada aplicaq•o dos recursos p0blicos

repassados, corn emiss•o de•pelo menos, urn_ laudo anual, Dor equil0e t6cnica rest;

f) fornecer • CONVENENTE as normas e instruq0es para presta•o de contas dos recursos do

Conv•nio, bern como indicar a periodicidade que pretende ver atendida a obriga(•o;

g) analisar e aprovar as presta•6es de contas (parciais e final) dos recursos aplicados na

consecu(•o do objeto deste Conv•nio, corn fundamento nos pareceres t6cnico e financeiro

expedidos pelas •reas competentes, no prazo de 60 (sessenta) dias do encerramento do exercicio

financeiro, proferindo o Parecer Conclusivo nos termos das Instru•6es N -° 02/2016 do E. Tribunal

de Contas do Estado de S•o Paulo, independentemente do prazo previsto para o t6rmino do

conv•nio;

h) decidir sobre a regularidade e a aprova(•o, ou n•o, da aplicaq•o dos recursos transferidos;

i) comunicar • CONVENENTE qualquer irregularidade no uso dos recursos ou outras pend•ncias de

ordem t6cnica ou legal, suspendendo a libera¢•o das verbas pelo prazo de at6 30 (trinta) dias, para



saneamento ou apresenta(;•o de informa•6es e esclarecimentos, podendo ser prorrogado uma

vez, por igual periodo;

j) autorizar a utiliza•o dos saldos de conv•nio do exercicio anterior, observada a data limite de 31

de janeiro do exercicio seguinte, mediante decis•o fundamentada da autoridade competente;

k) prorrogar de oficio a vig•ncia do ajuste nos casos de reten(;•o ou atraso na libera(•o das

parcelas, por periodo igual ao do atraso ou reten(•o, sendo dispensada, neste caso, a formaliza(•o

de aditamento e pr•via an•lise juridica da CONCEDENTE;

I) firmar Termo de Ci•ncia e Notifica(•o com a CONVENENTE, relativo • tramita•o do feito

perante o TCE/SP, conforme modelo publicado em instru•o normativa desta Corte;

m) notificar a celebra(•o do conv•nio • C&mara Municipal;

n) rescindir o termo de conv•nio nos casos previstos na legisla(•o, depois de assegurado,

CONVENENTE, o direito ao contradit6rio e & ampla defesa.

II. Compete a CONVENENTE:

a) executar o pactuado na Cl•usula Primeira deste Instrumento, de acordo com o Piano de

Trabalho apresentado e aprovado, e aplicar os recursos financeiros exclusivamente no

cumprimento do seu objeto, n•o se admitindo qualquer desvio de finalidade;

b) comunicar, de imediato, a CONCEDENTE, paralisa¢6es das atividades, altera(;•o do n6mero de

profissionais ou de vagas disponiveis;

c) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participa(;•o da CONCEDENTE, em toda e qualquer

a(;•o promocional relacionada com a execu(;•o do objeto descrito na cl•usula Primeira,

d) apresentar o regulamento a ser utilizado para contrata(•o de servi¢os, realiza(•o de obras ou

aquisi¢•o de bens vinculados • execu•o do objeto deste conv•nio;

e) manter e movimentar os recursos ern conta banc•ria especifica do conv•nio, com observ•ncia

das normas constantes na cl•usula D•cima-segunda deste ajuste;

f) observar os principios da impessoalidade, moralidade administrativa e economicidade na

aquisi•o de produtos e na contrata(•o de servi•os com recursos ptiblicos, sendo necess•ria a

realiza•o de cota(•o pr•via de pre(•os no mercado, nos casos de aquisi(•o de bens permanentes;

g) apresentar, quando solicitado, a CONCEDENTE, aos 6rg•os de controle setoriais e central ou ao

Tribunal de Contas do Estado de S•o Paulo, no t•rmino do convenio ou a qualquer momento,

conforme recomende o interesse p6blico, quaisquer dados e documentos relativos ao conv•nio,

procedimentos utilizados para contrata(•o de servk;os e aquisi¢•o de bens e execu(•o do objeto,

demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social;



h) apresentar relat6rios de execu•o fisico-financeira e prestar contas da boa e regular aplica(;•o

das verbas do conv•nio, conforme a regularnenta(;•o expedida pela Secretaria de SaOde, nos

termos da cl•usula D•cima-Primeira, n•o podendo, em qualquer hip6tese, exceder o prazo de 30

dias contados do t•rmino da vig•ncia deste ajuste;

i) prestar contas at• 30 (trinta) dias do encerramento do exercicio (30 de janeiro de ano

subsequente), das verbas recebidas no exercicio financeiro imediatamente anterior,

independentemente do prazo de encerramento do conv•nio, conforme regulamenta•o expedida

pela Secretaria de Sa6de;

j) utilizar os saldos do conv•nio do exercicio anterior at• a data limite de 31 de janeiro do exercicio

seguinte, desde que haja autoriza•o pr•via e expressa da autoridade competente;

k) restituir os recursos recebidos, nos casos previstos no artigo 116, §6 -°, da Lei federal n °

8.666/93;

I) manter atualizados todos os documentos e/ou declara(;6es exigidos para a formaliza•o do

conv•nio, comunicando • Secretaria de Sa6de qualquer altera(;•o no seu Estatuto Social bem como

na Diretoria;

m) manter, durante toda a execu(•o do conv•nio, em compatibilidade corn as obriga•6es por ele

assumidas, todas as condi(;6es de habilita(;•o e qualifica•go exigidas na celebra•o deste ajuste;

n) manter atualizada a escritura(;•o cont•bil especifica dos atos e fatos relativos • execu•o deste

Conv•nio, para fins de fiscaliza(•o, acompanhamento e avalia(;•o dos resultados obtidos;

o) preservar as notas fiscais referentes •s despesas realizadas no periodo do conv•nio pelo prazo

de at• 10 (dez) anos contados da emiss•o do respectivo documento fiscal;

p) permitir o livre acesso dos servidores dos 6rg•os ou entidades p6blicas concedentes, bem como

dos 6rg•os de controle, aos documentos e registros cont•beis da CONVENENTE;

q) adotar todas as medidas necess•rias • correta execu(;•o deste ConvOnio.

Par•grafo Unico

A CONVENENTE se compromete, ainda, a observar outras

CONCEDENTE ou quaisquer de suas Secretarias

diretrizes e normas fixadas pela

CI.AUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

O presente Conv•nio vigorar• pelo prazo de 12 meses 01/01/2020 a 31/12/2020.



Par•grafo Primeiro

Al•m da hip6tese prevista na alinea k, do item I, da cl•usula Segunda, o prazo deste Conv•nio

poder• ser prorrogado, desde que devidamente justificado, mediante a celebra•o de Termo

Aditivo, para assegurar o integral cumprimento do objeto.

•Se•undo
A prorroga(;•o do prazo de vig•ncia do conv•nio ser& admit-ida quando demonstrado o

atendimento das metas pactuadas no presente ajuste, bern como terem sido apresentadas as

contas relativas ao exercicio anterior e, se houver tempo h•ibil, ter sido emitido Parecer Conclusivo

plenamente regular no que diz respeito ao conv•nio objeto da prorrogag•o.

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros estimativos para a execu(•o do objeto deste Conv•nio totalizam R•;

118.110,96, para a Operacionaliza•o do Piano de Trabalho, nas proporg6es clescritas, parte

integrante do presente Conv•nio, sendo certo que, da parte do Municipio, encontram respaldo no

or(•amento anual, conforme Ordenador da Despesa e Impacto Orgament•rio juntado nos autos,

onerando as dota(•6es or•ament•rias.

Unidade Or•ament•iria: 02.013.02

Natureza da Despesa: 3.3.50.39.00

Vinculo: 01

Valor: R•;!18.110,96

Par•igrafo 0nico

O.uando a transfer•ncia ocorrer em exercicios futuros, dever• ser celebrado termo de aditamento,

com a indica•o dos cr•ditos or(•ament•rios para sua cobertura.

CLAUSULA QUINTA - DA LIBERA(•.O DOS RECURSOS

Os recursos financeiros destinados • execu(•o do objeto deste Conv•nio ser•o liberados de acordo

corn os Cronogramas de Desembolso constantes nos Pianos de Trabalho, a cr•dito de contas

especificas ag•ncia 0189-9 / conta corrente 25405-3 - Banco Brasil



Par•grafo Prirneiro

A libera•o dos recursos financeiros e os procedimentos para a realiza•o das despesas somente

poder•o ter inicio ap6s a assinatura do presente instrumento e a publica(;•o de seu extrato no

Di•rio Oficial do Municfpio.

•SeRundo
A libera•o dos recursos ser• efetuada no dia 01 de cada m•s, observado o contido na cl•usula

d•cima-primeira, par•grafo segundo.

Par•grafo Terceiro

Ocorrendo irregularidades na execu•o deste Conv•nio, a CONCEDENTE dever•i suspender a

libera(;•o das parcelas subsequentes e notificar, de imediato, a CONVENENTE, a tim de proceder ao

saneamento requerido ou cumprir a obriga(;•o, observado o prazo m•ximo de 30 (trinta) dias, em

especial nos casos a seguir especificados:

a) quando n•o river havido comprova(;•o da boa e regular aplica•o da parcela anteriormente

recebida, na forma da legisla•o aplic•vel e do respectivo instrumento de conv•nio;

b) quando verificado desvio de finalidade na aplica(;•o dos recursos, atrasos n•o justificados no

cumprimento das etapas ou fases programadas, pr•ticas atentat6rias aos princfpios fundamentals

da Administra(•o PLiblica nas contrata•6es e demais atos praticados na execu¢•o do Conv•nio, ou

inadimplemento do executor com rela•o a outras cl•usulas conveniais b•sicas;

c) quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela CONCEDENTE;

d) descumprimento pela CONVENENTE de quaisquer cl•usulas ou condi•6es estabelecidas neste

Conv•nio ou de outras instru•6es, devidamente notificadas, realizadas por quaisquer 6rg•os da

Municipalidade.

Par•grafo Quarto

Findo o prazo da notifica;•o de que trata o par•grafo anterior, sem que as irregularidades tenham

sido sanadas, o Conv•nio ser• rescindido e ser•o tomadas todas as medidas legais cabiveis, bern

como a notifica•o do Tribunal de Contas do Estado de S•o Paulo.

CLAUSULA SEXTA - DA UTILIZA•.O DOS RECURSOS

Os recursos, enquanto n•o empregados em sua finalidade, ser•o aplicados obrigatoriamente em

caderneta de poupan•a de institui•o financeira oficial, se a previs•o de seu uso for igual ou

superior a um m•s, ou em fundos de aplica•o financeira de curto prazo ou em opera(•o de
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mercado aberto lastreada em titulos da divida p6blica federal, quando a utiliza(•o dos mesmos

verificar-se em prazos menores do que um m•s, na forma do que disp6e o art. 116, § 4° da Lei n °

8.666/93.

Par•y=rafo 0nico

Os rendimentos apurados em aplica(•6es no mercado financeiro ser•o obrigatoriamente

computados a cr•dito do conv•nio e aplicados, com a pr•via autoriza•o do CONCEDENTE,

exclusivamente no objeto e sua finalidade, devendo constar de demonstrativo especifico que

integrar• as presta(•6es de contas.

CLAUSULA SI•TIMA - DA CONTRATA(•.•.O DE TERCEIROS

A celebra•:•o de contrato entre a CONVENENTE e terceiros, para a execu(•o de servi•os vinculados

ao objeto deste Conv•nio, n•o acarretar• a responsabilidade direta, solid•ria ou subsidi•ria da

CONCEDENTE, bern como n•o constituir• vinculo funcional ou empregat1"cio, nem a

responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenci•rios, sociais, fiscais,

comerciais, assistenciais ou outro de qualquer natureza.

Par•grafo Primeiro

Por ocasi•o das presta•6es de contas parcial e final, a CONVENENTE dever• juntar comprovantes

de quitaq•o de todas as obriga•6es trabalhistas e afins.

Par•raLfo Se•undo

A CONCEDENTE se reserva o direito de regresso caso seja, em qualquer momento, demandada

judicial ou extrajudicialmente pelas verbas em quest•o.

CU•USULA OITAVA - DAS PROIBI(•(•ES

I• vedada a inclus•o, toler&ncia ou admiss•o, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do

agente, de cl•usulas ou condi;6es que prevejam ou permitam:

I - realizar despesas a tfftulo de taxa ou comiss•o de administra(;•o, ger•ncia ou similar;

II - alterar o objeto do conv•nio, exceto no caso de amplia(;•o da execu(;•o do objeto pactuado ou

para reduq•o ou exclus•o de meta, sem prejuizo da funcionalidade do objeto;

III - utilizar os recursos repassados por for(;a deste Conv•nio em finalidade diversa do objeto e da

forma estabelecida no Piano de Trabalho, ainda que em car•ter de emerg•ncia, de caso fortuito ou

for•a maior;

/ <



IV - realizar despesa em data anterior • sua vig6ncia, sob pena de serem glosadas pela

CONCEDENTE;

V - efetuar pagamento em data posterior • vig6ncia deste instrumento, salvo se expressamente

autorizada peia autoridade competente da CONCEDENTE e desde que o faro gerador da despesa

tenha ocorrido durante a vig6ncia do ajuste pactuado;

VI - atribuir vig6ncia ou efeitos financeiros retroativos;

V!l - realizar despesas corn taxas banc•rias, multas, juros ou atualiza•o monet•ria, inclusive

referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hip6teses

constantes de legisia•o especifica e as despesas com tarifas de extrato e manuten(•o de conta-

corrente;

VII! - realizar despesas com publicidade, salvo as que atendam cumulativamente •s seguintes

exig6ncias:

a) sejam de car•ter educativo, informativo ou de orienta•o social;

b) das quais n•o constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promo($•o pessoal de

autoridades ou de servidores p•blicos;

c) que constem claramente no piano de trabalho;

d) que tenham car•ter acess6rio ao objeto principal do conv6nio.

Pa rdgrafo Primeiro

I• vedado, ainda, • CONVENENTE interromper, a qualquer tq'tulo, o cumprimento das obriga•6es

previstas no Piano de Trabalho, sendo inteiramente respons•vel pela continuidade dos servi(•os

cuja execu•:•o tenha sido atribuida de forma direta ou indireta.

Par•raLfo Se_•undo

No caso do inciso VII, admite-se o pagamento de encargos pelo atraso de tributos, desde que a

mora seja decorrente de atraso na transfer•ncia de recursos pelo CONCEDENTE, e os prazos para

pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado.

CLAUSULA NONA - DOS BENS

Os bens m6veis adquiridos pela CONVENENTE com os recursos do presente conv6nio ser•o

inventariados e integrar•o o patrim6nio do MUNIdPIO, devendo ainda a mesma comunicar ao

CONCEDENTE todas as aquisi(•6es de bens m6veis que forem realizadas, na presta•o de contas. !



CI.AUSULA DI•CIMA - DO CONTROLE,_ FISCALIZA(•.AO E GERENCIAMENTO

I• prerrogativa da CONCEDENTE exercer o controle e a fiscaliza•o sobre a execu(•o, mediante a

supervis•o e o acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste Instrumento, bem como

assumir ou transferir a responsabilidade pela execu•o, no caso de paralisa(•o ou de fato

relevante que venha a ocorrer.

Pa r•igrafo Primeiro

A CONVENENTE franquear• livre acesso aos servidores do sistema de controle interno e externo,

ou outra autoridade delegada, devidamente identificada, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos

e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Conv6nio, quando em miss•o de

fiscaliza•o ou auditoria.

S__•u ndo

No exercicio da fiscaliza;•o, a CONCEDENTE dever• emitir pelo menos um laudo anual, elaborado

por equipe t6cnica respons•vel.

CL•USULA DI•CIMA-PRIMEIRA - DA PRESTA(;.•.O DE CONTAS

A Presta•o de Contas Final dos recursos financeiros transferidos pela CONCEDENTE e os de

rendimentos apurados em aplica(;6es no mercado financeiro dever• ser apresentada pela

CONVENENTE em at6 30 (trinta) dias ap6s o t6rmino da vig•ncia deste instrumento, sendo

constitufda das seguintes pe•as:

I - oficio da CONVENENTE encaminhando a presta•o de contas ao representante do 6rg•o ou

entidade da Administra;•o P6blica Municipal concedente do Conv6nio;

II - Pianos de Trabalho aprovado pelo 6rg•o ou entidade da Administra;•o P6blica Municipal

concedente do Conv6nio;

Ill - c6pia do Conv6nio e de eventuais Termos Aditivos;

IV - c6pia da Nota de Empenho emitida pela CONCEDENTE;

V - relat6rio de Execu•o Fisico-Financeira;

VI - demonstrativo da Execu•o da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em

transfer6ncia e os rendimentos auferidos com a aplica•o dos recursos no mercado financeiro,

bem como os saldos;

VII - rela•o de pagamentos efetuados, com a juntada das respectivas notas fiscais;

VIII - rela¢•o de bens discriminando quais os adquiridos, produzidos ou constituidos corn recursos /
da CONCEDENTE, se for o caso;

).



IX - extrato banc•rio especifico do periodo de recebimento dos recursos at• o Oltimo pagamento

efetuado, contendo toda a movimentag•o dos recursos e concilia•o banc•ria, se for o caso;

X - Termo de Aceitaq•o Definitiva da Obra, quando tiver por objeto a execu(•o de obras ou servi(•os

de engenharia;

XI - c6pias dos comprovantes das despesas efetuadas com recursos do Conv•nio, que demonstrem

o atendimento •s disposi(•Ses contidas na cl•usula Segunda, Item II, "f" e na cl•usula D•cima-

segunda;

XII - comprovante de recolhimento do saldo banc•rio, se for o caso;

XIII - relat6rio circunstanciado comprovando o cumprimento do objeto do Conv•nio;

XIV- fotos das obras/servi•os realizados;

XV - resumo detalhado da folha de pagamento, conforme modelo a ser enviado pela Secretaria da

SaOde.

Par•grafo Primeiro

Em caso de descumprimento do prazo acima estabelecido, o Ordenador da despesa promover• a

instaura•o da Tomada de Contas do respons•vel e ao registro do fato no Departamento de

Consultoria da Secretaria de Neg6cios Juridicos, na figura de oficio ou memorando.

• Segundo

A presta(•o de contas parcial ser• composta da documenta(•o especificada nos itens V, Vl, Vll, IX,

X, XI e XV desta Cl•usula e dever• realizar-se quadrimestralmente at• o Ultimo dia do m•s
subsequente. A libera(•o dos recursos ficar• condicionada • presta•o de contas, sere prejuizo do

contido no par•grafo quarto desta cl•usula.

CLAUSULA DI•CIMA-SEGUNDA - DAS DESPESAS COM A EXECU(•AO DO OBJETO

As despesas ser•o comprovadas mediante os originais dos documentos ou equivalentes, devendo

os recibos e notas fiscais ser emitidos em nome da CONVENENTE e devidamente identificados corn

refer•ncia ao titulo e ao n6mero deste Conv•nio, observando-se a legisla•o federal, estadual e

municipal pertinente, em especial a trabalhista, previdenci•ria e tribut•ria.

Pa r•igrafo Prirneiro

As despesas somente poder•o ser pagas por meio de dep6sito identificado, cart•o de d•bito

autom•itico ou similar, cheque nominal ou via internet;



Par•grafo

A aquisi•o de bens permanentes com recursos deste conv•nio dever• ser precedida de cota(•o

pr•via de 10re•os comL no mfnimo, tr•s or• observando-se os princfpios da

impessoalidade, da moralidade e da economicidade.

Pa r•g•rafo Te rcei ro

Os documentos comprobat6rios das despesas por fornecimento de material, servi•o prestado ou

obra executada dever•o ser atestados por um empregado da CONVENENTE, devidamente

identificado, demonstrando que os servi;os foram prestados e os materiais recebidos.

Par•rafo O.uarto

Os comprovantes originais das despesas ser•o mantidos em arquivo, em boa ordem, no pr6prio

local em que forem contabilizados, • disposi•o dos 6rg•os de controle interno e externo, pelo

prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data de aprova•o da presta•o de contas pelo

CONCEDENTE.

cr•USULA DI•CIMA-TERCEIRA - DA DENONCIA E DA RESCISAO

As partes e a interveniente poder•o denunciar, por escrito, a qualquer tempo, e rescindir de pleno

direito o presente Conv•nio, devendo ser imputadas as responsabilidades das obriga(•6es

decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditados os beneficios adquiridos no mesmo

peHodo.

Par•grafo Primeiro

Constitui motivo para rescis•o deste Conv•nio, independentemente do instrumento de sua

formaliza•o, o descumprimento de quaisquer de suas cl•usulas ou das normas estabelecidas na

legisia(•o vigente, pela superveni•ncia de norma legal ou de fato que o torne material ou

formalmente inexequfvel e, exemplificativamente, quando constatadas as seguintes situa•6es:

a) o inadimplemento de quaisquer das cl•usulas pactuadas;

b) a utiliza•o dos recursos em desacordo corn o Piano de Trabalho,

c) a aplica•o dos recursos no mercado financeiro em desacordo com a legisla•o vigente e o

disposto na cl•usula Sexta;

d) constata•o de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscaliza•6es ou auditorias;

e) falta de apresenta•o da Presta•o de Contas nos prazos estabelecidos;



f) a rejei•o das contas apresentadas pela CONVENENTE;

g) na hip6tese prevista no par•grafo terceiro da Cl•usula Quinta.

• Se_•undo

A den•ncia dever• ser comunicada por escrito e mediante notifica•o pr•via com 30 (trinta) dias

de anteced•ncia, somente produzindo efeitos a partir desta data.

Par•grafo Terceiro

A rescis•o do conv•nio dever• observar os principios da ampla e pr•via defesa e do contradit6rio.

•Quarto

No caso de encerramento da vig•ncia do presente Conv•nio e/ou rescis•o unilateral por parte da

CONCEDENTE, a municipalidade arcar• com todas as despesas referentes • dispensa do pessoal e

outras de qualquer ordem, que somem para que haja o encerramento total da presta•o objeto

deste instrumento.

Par•rafo Quinto

Para fins de cumprimento da obriga•o contida no par•grafo anterior, ser•o utilizados os valores

provisionados e referidos na Cl•usula D•cima Quinta deste instrumento. Caso existam diferen•as

entre os valores provisionados e as despesas de desmobiliza•o, essas correr•o por conta da

CONCEDENTE, desde que comprovadas ap6s a presta(;•o de contas final deste instrumento.

CLAUSULA DI•CIMA-QUARTA - DA RESTITUli•.AO DE RECURSOS

O.uando da conclus•o do objeto pactuado, da den6ncia, da rescis•o ou da extin•o deste

Instrumento, a CONVENENTE, no prazo improrrog•vel de 30 (trinta) dias contados da ocorr•ncia

do evento, sob pena da imediata instaura•o de Tomada de Contas Especial do respons•vel,

obrigada a recolher • conta da CONCEDENTE:

I - o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, inclusive os rendimentos

de aplica•o financeira, informando o n6mero e a data do Conv•nio;

II - o valor total transferido, atualizado monetariamente pelo IGP-DI da FGV, ou qualquer outro

indice que vier a substitui-lo, acrescido de juros legais, na forma da legisla(;•o aplic•vel aos d•bitos

para com a Fazenda Municipal, a partir da data de recebimento, nos seguintes casos: inexecu•o

do objeto da aven(;a; n•o apresenta(;•o, no prazo exigido, da presta(;•o de contas final ou,



eventualmente, quando exigida, a presta•o de contas parcial e utiliza(•o dos recursos em

finalidade diversa da estabelecida neste Conv•nio;

III - o valor correspondente •s despesas comprovadas com documentos inid6neos ou impugnados,

atualizado monetariamente e acrescido de juros legais;

IV - o valor correspondente aos rendimentos de aplica•o no mercado financeiro, referente ao

periodo compreendido entre a libera•o do recurso e sua utiliza•o, quando n•o for comprovado o

seu emprego na consecu¢•o do objeto, ainda que n•o tenha feito a aplica(•o;

V-o valor atualizado da contrapartida pactuada, quando n•o comprovar a sua aplica(;•o na

execu(;•o do objeto do conv•nio.

CI.AUSULA DI•CIMA-QUINTA - DA PROVISAO

Durante toda a vig•ncia desta aven•a, a CONCEDENTE poder• repassar a CONVENENTE,

mensalmente, valores correspondentes ao provisionamento dos valores referentes •s f•rias + 1/3,

d•cimos terceiros sal•rios e multas fundi•rias (rescis6es) de toda a sua m•o-de-obra utilizada na

execu¢•o convenial.

Pa r•g•rafo Primeiro

Os valores referentes ao provisionamento de valores referentes •s multas rescis6rias fundi•rias de

50% do FGTS da m•o-de-obra utilizada na execu•o convenial poder•o ser repassados

mensalmente • CONVENENTE em conta banc•ria exclusivamente destinada para tal e dever•o ser

aplicados em caderneta de poupanga.

• Se•undo

Os valores de provisionamento mencionados no caput dessa cl•usula referem-se apenas ao

perfodo em que os profissionais da CONVENENTE exercerem fun•Ses relativas a esse instrumento.

Pa r•grafo Terceiro

Caso os valores de provisionamento mencionados no caput dessa cl•usula n•o sejam utilizados

pela CONVENENTE, em raz•o da n•o rescis•o dos contratos de trabalho, sem justa causa, da m•o-

de-obra utilizada na execu(•o convenial, essa restituir• os valores a CONCEDENTE no prazo

estabelecido na Cl•usula D•cima O.uarta deste instrumento.

CL•USULA DI•CIMA-SEXTA - DAS DEMAIS PROVID•'NCIAS

A CONCEDENTE providenciar•:



a) at• o d•cimo dia 6til ap6s a assinatura do ajuste, a publica¢•o do extrato deste Conv•nio ou de

seus aditarnentos no Di•rio Oficial do Municipio, condi•o indispens•vel para sua efic•cia;

b) at• o quinto dia ap6s a assinatura do ajuste, o encaminhamento de c6pia do Termo de Conv•nio

e dos respectivos aditivos ao Tribunal de Contas do Estado, quando for o caso;

c) a notifica•o da celebra¢•o do conv•nio • C•mara Municipal.

CLAUSULA DI•CIMA-SI•TIMA - DAS DISPOSI(•C)ES GERAIS

Os partl'cipes estabelecem, ainda, as seguintes condkf6es:

a) todas as comunica•6es relativas a este Conv•nio ser•o consideradas como regularrnente

efetuadas quando entregues mediante protocolo ou remetidas por telegrama, devidamente

comprovadas por conta, nos endereqos dos representantes credenciados pelos part•'cipes;

b) as reuni6es entre os representantes credenciados pelos part1"cipes, bern como quaisquer

ocorr•ncias que possam ter implica(•6es neste Conv•nio, ser•o registradas em atas ou relat6rios

circunstanciados;

c) fica fazendo parte integrante deste Conv•nio o Plano de Trabalho, devendo nele constar a

descri(•o do projeto, justificativa, metas, bern como o Cronograma de Desembolso, etapas e os

respectivos prazos de inicio e conclus•o, cujo cumprimento • obrigat6rio.

CLAUSULA DI•CIMA-OITAVA - DO GESTOR DO CONVENIO

Para os fins legais, considera-se como autoridade gestora do presente conv•nio o(a) Exmo(a). Sr.(a)

Secret•rio(a) de SaEde do Municipio de Pederneiras.

CI•USULA DI•CIMA-NONA - DAS SAN(•(•ES

O descumprimento de quaisquer das cl•usulas do presente acordo pode ensejar a CONVENENTE a

san(•es previstas no artigo 87 da Lei federal n -° 8.666/93, alum de outras constantes no

ordenamento juridico.

CI•USULA VlGI•SIMA - DO FORO

Para dirimir quaisquer d6vidas, casos omissos ou quaisquer quest6es oriundas do presente

Conv•nio, que n•o possam ser resolvidas pela media•o administrativa, os parUcipes elegem a

Comarca do Municipio de Pederneiras - SP. •,•/'

v



E, por assim estarem plenamente de acordo, as partes obrigam-se ao total e irrenunci•vel

cumprimento dos termos do presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para

um s6 efeito, que v•o assinadas pelos partl"cipes, para que produza os efeitos legais e jur[dicos.

Pederneiras, 02 de janeiro de 2020

Secret•rio Municipald• Pederneiras --•PrefeitoMun•'cipal de pCd•DA

Presidente

Associa•o de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE



CONVI•NIOS COM O TERCEIRO SETOR

TERMO DE Clf:NCIA E DE NOTIFICA(•AO

ORGAO PUBLICO CONCEDENTE: PREFEITURA DE PEDERNEIRAS - SECRETARIA

DA SAUDE
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAQAO DE PAlS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DE PEDERNEIRAS

CONVI•NIO N ° 05 /2020

OBJETO: A cooperag.•o t•cnica e financeira visando a prestag•o de servi(•os de

estimula(;•o precoce, na rede b&sica do Municipio, corn equipe especializada,

possibilitando o atendimento de bebes de risco, criangas corn distdrbios ou

adquiridos e/ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a fim de prevenir e

minimizar d•ficits neuropsicomotores e cognitivos, visando o desenvolvimento da

crian9a corn um ser biopsicossocial, e estimulando sua independ•ncia pessoal nas

diferentes &teas evolutivas.

ADVOGADO(S): {*)

Na qualidade de Concedente e Convenente, respectivamente, do ajuste

acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO, para fins de instrug•o e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS

para acompanhar todos os atos da tramita£&o processual, ate julgamento final e sua

publicac;•o e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formaslegais e

regimentals, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos ClENTES, doravante, de que todos os despachos e

decis6es que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, ser&o publicados

no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do

Estado de S&o Paulo, de conformidade com o •0.• Lei Complementar Estadual n °

709, de 14. de janeiro de 1993, iniciando-s/e•a partir de •nt&o, a contagem dos prazos
/ /processuais. / /

PESO20
Secretar•neiras

_•SE.A•RASCARELLT
P••ai••f•de Pais e Amigos dos Excepcionais


