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TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO Nº. 007/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IMARUÍ E A ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMARUÍ – APAE,
VISANDO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS,
AUTORIZADO PELA LEI Nº. 2.294, DE 22 DE JUNHO DE 2022.
O MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
82.538.851/0001-57, com sede na Rua José Inácio das Rocha, nº. 109, Centro, Imaruí/SC, doravante
denominada simplesmente MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Patrick Corrêa,
brasileiro, agente político, casado, inscrito no CPF sob nº. 018.113.189-75, e de outro lado a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Imaruí - APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 80987829/0001-69, com sede neste Município de Imaruí/SC, doravante denominado
simplesmente APAE, neste ato representada pelo Sr. Alcides Limas, brasileiro, casado, aposentado,
inscrito no CPF sob nº. 344.928.609-91, sujeitando-se às cláusulas e condições previstas no presente
Termo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo a transferência de recursos financeiros para a APAE, com a finalidade
de custear despesas na participação da APAE de Imaruí nas Olimpíadas das APAES Regional Sul de 27 a
30 de junho de 2022.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O MUNICÍPIO realizará o acompanhamento da execução do objeto, através
de comissão de Monitoramento e Avaliação de Parceria para atuar nas ações de fiscalização.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO
O presente instrumento tem lastro na Lei Municipal nº 2.294, de 22 de junho de 2022, Art. 22, inciso XIV
da Lei Orgânica do Município de Imaruí/SC e Lei nº 13.019/2014.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
O valor do repasse será de 1 (uma) parcela de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), no mês de junho
de 2022, em conta bancária específica para recebimento e movimentação dos recursos públicos,
observando-se a disponibilidade financeira, na forma do Plano de Trabalho, nos termos da Lei
13.019/2014.
CLÁUSULA QUARTA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos serão aplicados nos programas mantidos pela entidade, conforme objeto disposto neste
termo, bem como em consonância com o plano de trabalho apresentado pela entidade.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os saldos de recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, devem
ser aplicados em caderneta de poupança em instituição financeira vinculada ao banco central, se a
previsão de uso for superior a 30 dias, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação
de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, se a previsão for inferior a um mês.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As receitas oriundas das aplicações referidas no parágrafo anterior serão
computadas a crédito do termo e aplicadas obrigatoriamente em seu objeto, estando sujeitas às mesmas
condições de prestações de contas para os recursos transferidos.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas do presente termo correrão por conta de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de
Saúde, Elemento 3.3.50.00.00.00.00.00. 0.1.000.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
I – À CONCEDENTE compete:
a) repassar os recursos financeiros à Conveniada, em consonância com as metas pactuadas;
b) prestar, quando solicitado, orientações à Direção da entidade para perfeita aplicação dos recursos
repassados;
c) acompanhar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e prestar assistência técnica na execução deste
termo, diretamente ou através de seus órgãos e entidades.
d) fiscalizar a aplicação dos recursos repassados, podendo solicitar a apresentação de documentos e
fazer vistorias no estabelecimento da conveniada;
e) exigir e analisar a prestação de contas.
II – À CONVENENTE compete:
a) aplicar os recursos recebidos nos objetivos conveniados neste termo;
b) executar direta e indiretamente, nos termos da legislação pertinente, os trabalhos necessários a
execução do objeto que trata este termo, observando sempre critérios de qualidade técnica, os custos e
prazos previstos;
c) aplicar os recursos recebidos do MUNICÍPIO, e os rendimentos auferidos das aplicações financeiras,
exclusivamente na consecução do objeto pactuado, ainda que em caráter de emergência;
d) não repassar os recursos recebidos a outra entidade de direito público ou privado;
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e) não firmar convênio ou contratos com empresas ou entidades em situação de débito, mora,
inadimplemento ou irregularidades para com o Estado ou Município;
f) promover as aquisições e/ou contratações através de ampla consulta de preços e condições mais
vantajosas, aplicando, quando for o caso, o procedimento análogo previsto na Lei 8.666 de 21/06/93 e
suas alterações;
g) arcar com todo e qualquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social decorrente da
execução deste termo;
h) restituir o Governo do Município de Imaruí o saldo dos recursos não aplicados no objeto do termo,
inclusive dos rendimentos da aplicação financeira na data de conclusão ou rescisão do termo;
i) prestar contas, mensalmente da aplicação dos recursos apresentando documentação comprobatória,
nos exatos termos do Decreto municipal nº 001/2014 e Lei nº 13.019/2014, sendo indispensáveis:
- Extrato da conta bancária na qual o valor repassado foi depositado, bem como com a movimentação
completa do período;
- Documentos fiscais e demais documentos comprobatórios das despesas;
- Comprovantes das transações bancárias ou fotocópias dos cheques, se for o caso.
j) solicitar, quando necessária à prorrogação de vigência do termo original no mínimo 30 (trinta) dias
antes do termino com a devida justificativa;
l) manter arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas, devidamente identificada
com o número do termo, ficando à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados da aprovação da prestação de contas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
As partes poderão propor, a qualquer tempo, a rescisão do presente termo se ocorrer comprovado
inadimplemento de suas cláusulas ou condições, por mútuo consenso das partes, pela superveniência
de normas legais que o torne material ou formalmente inexequível, ou ainda:
a) quando não for executado o objeto da avença;
b) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no termo;
c) quando não apresentar a prestação de contas no prazo estabelecido.
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PARÁGRAFO ÚNICO – Nas hipóteses elencadas acima, exceto nos casos de mútuo acordo ou
superveniência de norma legal que o torne material e formalmente inexequível, o convenente deverá
restituir ao MUNICIPIO o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A convenente fica obrigada a apresentar a prestação de contas, conforme Checklist – Anexo I,
preferencialmente no prazo de 30 (trinta) dias, e impreterivelmente no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias após o recebimento da parcela. As prestações de contas deverão ser apresentadas em consonância
com a Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto municipal nº. 001/2014.
PARÁGRAFO ÚNICO – Não poderão ser pagas com recursos deste termo despesas contraídas fora de
sua vigência, bem como aquela decorrente de multas, juros, taxa de mora, referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
Além da fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas, a execução do objeto do presente Termo será
fiscalizada pelo Órgão Gestor e pelo Sistema de Controle Interno da concedente.
I – O Órgão Gestor, em atendimento à Lei Federal nº 13.019/2014, designará membros para compor a
Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria para fiscalização da transferência e
acompanhamento da execução do respectivo objeto e das ações contidas no Plano de Trabalho, que
será responsável pela emissão do seguinte documento:
a) Relatório Técnico, referente a análise dos documentos apresentados na Prestação de Contas, que
será encaminhado ao Controle Interno;
II – Ao Controle Interno compete, no exercício de sua função constitucional, acompanhar e fiscalizar a
execução do objeto do termo, podendo interferir a qualquer momento, e devendo emitir relatório
circunstanciado sobre a execução do objeto de transferência, a observância ás normas legais e
regulamentares pertinentes ás cláusulas pactuadas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
O presente termo tem vigência até 31 de dezembro de 2022 a contar da data de sua publicação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS TERMOS ADITIVOS
O presente termo poderá sofrer alterações ou ter sua vigência prorrogada através de Termos Aditivos,
desde que em mútuo consenso das partes, exceto no tocante aos prazos para prestação de contas.
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado aditar o termo com o intuito de modificar-se objeto, ainda que
parcialmente, mesmo que sem alteração da categoria de programação de despesa.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste termo, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Imaruí.
E, por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual teor.
Imaruí, 22 de junho de 2022.

PATRICK CORRÊA
Prefeito de Imaruí

ALCIDES LIMAS
Presidente da APAE

Procurador Jurídico

Testemunhas:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
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ANEXO I
Checklist
ITEM

DOCUMENTO

1

Oficio de encaminhamento da Prestação de Contas contendo, valor do repasse e mês de
referência;

2

Prestação de contas deverá vir encadernada, carimbada com carimbo especifico da
Instituição, com as folhas numeradas e rubricadas;

3

Balancete de prestação de contas assinado pelo por profissional contábil, bem como pelo
presidente da pessoa jurídica;

4
5

Planilha com relação dos pagamentos efetuados, por ordem cronológica do extrato bancário,
contendo: data da emissão, nº da nota fiscal, nome do Prestador do Serviço, descrição do
serviço e valor; Conciliação bancária: data, forma de pagamento;
Notas Fiscais Originais (carimbo de certificação de recebimento de material ou prestação de
serviço) com seus respectivos recibos originais e comprovante de pagamentos bancários,
organizado em sequência conforme ordem cronológica de pagamentos;

6

Comprovantes de pagamento dos encargos tributários;

7

Extrato da conta corrente e da aplicação financeira, com a movimentação completa do
período;

8

Cópia da guia de recolhimento do INSS, quando for o caso, emitida em nome da entidade
convenente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;

9

10

Cópia da guia de recolhimento do FGTS, devidamente paga, emitida em nome da entidade
convenente, juntamente com a relação de funcionários do referido termo de fomento e
colaboração;
Extrato Bancário específico do período do recebimento da parcela até o ultimo pagamento;

11

Extrato de Conta bancária de Aplicação Financeira;

12

Relação dos bens adquiridos;

13

Fotos do(s) equipamento(s), materiais permanentes adquirido(s) com recursos do Convênio
que permitam a sua total visualização e identificação do número patrimonial;

14

Relatório técnico das atividades desenvolvidas no período;
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