
 

TERMO DE AJUSTE N. 16/2022 

PROCESSO N. 20/2022 

O MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, inscrito no CNPJ sob n. 82.821.208/0001-36, com sede na Praça 
das Bandeiras, 200, Itapiranga-SC, representado pelo Prefeito Sr.  ALEXANDRE GOMES RIBAS, brasileiro, 
portador do CPF n. 927.322.919-00, doravante simplesmente designado de MUNICÍPIO/CONCEDENTE e 
do outro lado a ASSOCIAÇÃO RECREATIVA POPI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com sede na Linha Popi,  inscrita no CNPJ n.º 78.472.099/0001-11, representada neste ato 
pela Presidente Sr.  ANDRE LUIS FLACH, brasileiro, portador do CPF n. 081.890.689-89, doravante 
designada simplesmente de CONVENENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE AJUSTE, conforme 
as condições adiante estabelecidas, decorrente da Lei Municipal n. 3.593/2022, observadas as 
disposições da Lei n. 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, e demais normas 
pertinentes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 – O Presente Termo de Ajuste, decorrente da autorização da Lei Municipal n. 3.593/2022, tem como 
objetivo o repasse de recursos financeiros para custear investimentos com reformas na sede social da 
Associação, conforme detalhado no Plano de Trabalho, constituindo parte integrante do presente 
Termo, como se nele estivesse transcrito. 
1.2 - Integram este instrumento, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado, proposto 
pela convenente, bem como toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os 
participantes acatam integralmente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2.1 – O MUNICÍPIO de Itapiranga repassará à ASSOCIAÇÃO RECREATIVA POPI a quantia de R$ 
10.000,00 (dez mil  reais). 
2.2 - As despesas decorrentes deste TERMO correrão por conta do orçamento vigente, conforme segue: 
Orgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração, Obras e Serviços Urbanos 
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Administração, Obras e Serviços Urbanos 
Ação:  2007 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração 
Modalidade: 33350000000000000000 - Transferências a instituições privadas - R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PLANO DE TRABALHO E DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS  
3.1 – Integram este instrumento, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado proposto 
pela Convenente, bem como toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os 
participantes acatam integralmente. 
3.1 -  Os recursos financeiros relativos ao repasse da Administração Pública Municipal serão depositados 
na conta corrente junto ao Banco do Brasil, Agência 0798-6, Conta Corrente n. 41.253-8. 
3.2 - Os recursos serão liberados em parcela única, conforme constante no Plano de Trabalho aprovado, 
que guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto do Termo de Ajuste. 
3.3 - Os recursos transferidos serão utilizados exclusivamente para o pagamento das despesas previstas 
no Plano de Trabalho, vedada a sua aplicação em finalidade diversa.  
3.4 - Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente computados a crédito 
do Termo de Ajuste e aplicados, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, mediante solicitação 
fundamentada da Convenente e anuência prévia da Administração Pública Municipal, estando sujeitos 
às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

https://gerr.com.br/principal.php?m=proposta&a=PropostaConferencia&chave=82821208000136
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
4.1- O prazo de vigência deste Termo de Ajuste será até dia 28 de fevereiro de 2023, podendo ser 
prorrogado nos seguintes casos e condições: 
I - mediante termo aditivo, por solicitação da Convenente devidamente fundamentada, formulada, no 
mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, desde que autorizada pela Administração Pública 
Municipal.  
II - de ofício, por iniciativa da Administração Pública Municipal quando der causa a atraso na liberação 
de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado; 
III – a prorrogação da vigência prevista no inciso I apenas será admitida, mantidas as demais cláusulas do 
Termo de Ajuste, desde que seja devidamente formalizada, justificada e previamente autorizada pela 
Administração Pública Municipal, considerando as seguintes situações:  
a) alteração do Plano de Trabalho sugeridos pela Administração Pública Municipal para 
aperfeiçoamento dos processos e dos resultados previstos;  
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do Plano de Trabalho; e  
c) ampliação de metas e etapas com aumento das quantidades inicialmente previstas no Plano de 
Trabalho. 
 
CLÁUSULA QUINTA -  DA ALTERAÇÃO 
5.1 - Este Termo de Ajuste poderá ser modificado, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto 
quanto ao seu objeto, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou por apostilamento, 
devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do seu término. 
5.2 - Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que 
submetidos pela Convenente e aprovados previamente pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 
6.1 - São obrigações dos partícipes: 
I - DA CONVENENTE/BENEFICIÁRIO 
a) os recursos recebidos em decorrência do presente termo de ajuste deverão ser depositados em conta 
corrente específica isenta de tarifa bancária. Transitar os recursos em conta bancária exclusiva para 
cumprimento do Termo de Ajuste de titularidade da Entidade mantida junto Banco  Brasil, Agência 
0798-6, Conta Corrente n. Conta Corrente n. 41.253-8. Os recursos financeiros enquanto não utilizados 
deverão ser aplicados. Quando o prazo previsto para utilização for superior a 30 (trinta) dias, os 
recursos devem ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança ou em fundo de aplicação 
financeira de curto prazo lastreado em títulos da dívida pública federal. 
b) executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela 
Administração Pública Municipal, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste 
Termo de Ajuste, observado o disposto na Lei n. 3.593/2022; 
c) com relação aos pagamentos efetuados com os recursos provenientes deste Termo, observar o 
disposto na Instrução Normativa TCE/SC n. 14/2012 e Instrução Normativa do Controle Interno n. 
03/2015; 
d) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente Termo 
de Ajuste; 
e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e 
serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras, ações e atividades, determinando a 
correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando 
detectados pela Administração Pública Municipal ou pelos órgãos de controle;  



 

f) submeter previamente à Administração Pública Municipal qualquer proposta de alteração do Plano de 
Trabalho aprovado, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução 
das despesas; 
g) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros fixados neste 
instrumento, indicados na cláusula atinente ao valor e à dotação orçamentária; 
h) facilitar a supervisão e a fiscalização da Administração Pública Municipal, permitindo-lhe efetuar 
acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos 
relacionados com a execução do objeto deste Termo de Ajuste, especialmente no que se refere ao 
exame da documentação relativa aos contratos celebrados;  
i) permitir o livre acesso de servidores da Administração Pública Municipal e dos órgãos de controle 
interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referentes a 
este Termo de Ajuste, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;  
j) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, comercial e previdenciária, 
decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do 
objeto deste Termo de Ajuste, bem como por todos os encargos tributários ou extraordinários que 
incidam sobre o presente Instrumento; 
m) manter a Administração Pública Municipal informada sobre situações que eventualmente possam 
dificultar ou interromper o curso normal da execução do Termo de Ajuste e prestar informações sobre 
as ações desenvolvidas para viabilizar o respectivo acompanhamento e fiscalização; 
l) permitir à Administração Pública Municipal, bem como aos órgãos de controle interno e externo, o 
acesso à movimentação financeira da conta específica vinculada ao presente Termo de Ajuste; 
m) ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle 
e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar o Ministério 
Público;  
n) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, 
inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 
o) o beneficiário fica proibido de repassar os recursos recebidos para outras entidades de direito público 
ou privado; 
p) o beneficiário fica obrigado a manter atualizado o seu cadastro junto ao Município, durante todo o 
prazo de validade deste termo de ajuste; 
q) O convenente deverá constar nas notas fiscais e dos comprovantes fiscais ou recibos a identificação 
/ referência ao número do Processo n. 20/2022 ou Termo de Ajuste n. 16/2022; 
r) A entidade deverá adotar métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a realização de 
compras e contratações de bens e serviços com  recursos transferidos pela Administração Pública 
Municipal e deverá realizar no mínimo três orçamentos para execução da despesa objeto deste termo. 
 
II - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
a) transferir os recursos à Convenente, no valor equivalente de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em parcela 
única, de acordo com a programação orçamentária e financeira estabelecida no Cronograma de 
desembolso do Plano de Trabalho;  
b) acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto deste Termo de Ajuste, 
comunicando à Convenente quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou 
outras pendências de ordem técnica ou legal, bem como suspender a liberação de recursos, fixando o 
prazo estabelecido na legislação pertinente para saneamento ou apresentação de informações e 
esclarecimentos;  
c) prorrogar de “ofício” a vigência do Termo de Ajuste, antes do seu término, quando der causa à atraso 
na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado; 
d) publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do Termo de Ajuste;   



 

e) analisar a prestação de conta relativas a este Termo de Ajuste, emitindo parecer conclusivo sobre sua 
aprovação ou não, na forma proposta a Instrução Normativa TCE/SC n. 14/2012 e Instrução Normativa 
do Controle Interno n. 03/2015. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES  
DA CONVENENTE 
7.1 - Arcar com eventuais prejuízos causados, por dolo ou culpa, a Administração Pública e/ou a 
terceiros, provocados, por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, filiados ou 
prepostos, na execução dos serviços, objeto do presente termo.  
 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
7.2 - Acompanhar a execução do termo zelando pelo cumprimento das normas estabelecidas, fazendo 
garantir o direito e os deveres das partes. 
7.3 - O Concedente acompanhará a execução física do objeto, mediante verificações in loco da execução 
conforme Plano de Trabalho apresentado pela Convenente.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 
8.1 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Ajuste, a Convenente 
deverá restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, os saldos financeiros remanescentes.  
8.2 - Os recursos a serem restituídos na forma do caput incluem: 
I – o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros depositados na conta bancária específica, 
inclusive o proveniente das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas e não utilizadas no 
objeto pactuado;  
II - os valores relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não 
apresentada. 
8.3 - A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração de Tomada de Contas Especial. 
8.4 - Os débitos serão apurados mediante atualização monetária, observado o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, acrescidos de juros de mora calculados nos termos do Código Civil. 
8.5 - Nos casos em que for comprovado dolo da Convenente ou de seus prepostos, os juros serão 
calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de análise de contas. 
8.6 - Nos demais casos, os juros serão calculados a partir da data de término do termo, com subtração 
de eventual período de inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de análise das contas. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 
9.1 - O presente Termo de Ajuste poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, por qualquer 
dos participes, desde que comunicada esta intenção à outra parte no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, 
ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença. 
9.2 - O Termo de Ajuste será rescindido unilateralmente pela Administração Pública Municipal nas 
seguintes hipóteses:  
a) quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que previamente justificado 
pelo gestor da parceria e autorizado pela Administração Pública Municipal. 
b) caso haja irregularidade ou inexecução parcial do objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  -  DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 



 

10.1 - A Administração Pública Municipal determinará a instauração da Tomada de Contas Especial nas 
seguintes hipóteses:  
I - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria e a Convenente não devolva os valores repassados 
relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada no 
prazo determinado; e  
II - no caso de rejeição da prestação de contas, caso a Convenente não devolva os recursos financeiros 
relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não 
apresentada. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
11.1 - A Convenente  prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, para a 
Administração Pública Municipal. 
11.2 - A prestação de contas observará as regras previstas nas Instruções Normativas  N.TC-14/2012 e 
Instrução Normativa do Controle Interno n. 03/2015 , além das cláusulas constantes deste Termo de 
Ajuste e do Plano de Trabalho e deverá ser efetuada de forma digital pelo Sistema  GERR - Gestão de 
Recursos Repassados. 
11.3 - A prestação de contas apresentada pela Convenente deverá conter elementos que permitam a 
Administração Pública Municipal concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado. Os dados 
financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a 
despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.  
11.4 - Compete ao responsável pela aplicação dos recursos demonstrar o seu bom e regular emprego no 
objeto para o qual foram concedidos, mediante a apresentação, na prestação de contas, de elementos 
que permitam a exata verificação das despesas realizadas e da sua vinculação com o objeto  
11.5 – A Convenente deverá apresentar a prestação contas, perante a administração Municipal, em até 
30 dias após o término da vigência do Termo de Ajuste. 
11.6- A prestação de contas dos recursos concedidos será analisada pelo concedente, que emitirá 
parecer técnico fundamentado. 
11.7 - O Parecer de que trata o item anterior concluirá pela regularidade ou irregularidade da prestação 
de contas, devendo considerar, dentre outros aspectos e conforme o caso:  
I – a regular aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas; 
II - a observância, na aplicação dos recursos, dos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, 
impessoalidade e das normas regulamentares editadas pelo concedente; 
III – o cumprimento do plano de trabalho; 
IV – a regularidade dos documentos comprobatórios da despesa e da composição da prestação de 
contas; 
V – execução total ou parcial do objeto; 
VI - aplicação total ou parcial da contrapartida; 
VII – eventual perda financeira em razão não aplicação dos recursos no mercado financeiro para manter 
o poder aquisitivo da moeda; 
VIII - devolução, ao concedente, de eventual saldo de recursos não aplicados no objeto do repasse, 
inclusive os decorrentes de receitas de aplicações financeiras. 
11.8  - O parecer de que trata o item 11.6 versará também sobre a execução física e o atendimento do 
objeto do repasse, no caso de prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, 
auxílios e contribuições. 
11.9 - A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por celebrar o termo 
de ajuste ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação. 
11.10 - No caso de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao erário ensejará: 
I - A instauração da Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente; e  



 

II - o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da rejeição. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA  -  DA PUBLICAÇÃO 
12.1 - Será de responsabilidade do MUNICÍPIO, providenciar a publicação deste Termo no Diário Oficial 
dos Municípios, nos termos da legislação vigente, a contar da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
13.1 - Tanto quanto possível os partícipes se esforçarão para resolver amistosamente as questões que 
surgirem no presente termo e, no caso de eventuais omissões, deverão observar as disposições contidas 
na Lei n. 3.593/2022, Instrução Normativa TC n. 14/2012 e Instrução Normativa n. 03/2015 do Controle 
Interno. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DOS BENS REMANECENTES 
14.1 - Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do presente Termo de Ajuste, e que, em 
razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos serão de propriedade 
da Convenente. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itapiranga - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Ajuste. 
E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após ser lido e achado conforme, os partícipes, 
a seguir, firmam o presente Termo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
 
Itapiranga(SC),  23 de setembro de 2022. 

 

 

Alexandre Gomes Ribas                                     André Luis Flach 
Prefeito                                                              Presidente 

Município de Itapiranga                                         Associação Recreativa Popi 
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Nome: Maciel Welter                            Nome: Artêmio Antônio Scalon 
CPF:  023.267.359-43                 CPF: 220.935.169-34 
 
Visto pela Assessoria Jurídica: 
 
 
Arlei Eidt 
Advogado Assessor Geral do Município 
OAB/SC 41.136 


