PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

TERMO DE FOMENTO N° 01/2022

TERMO DE FOMENTO N° 01/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE GURUpl -TO, POR
I NTERMEDIO
DA
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENT0
ECONOMIC0
E
MEIO
AMBIENTE E A ACIG.

0 MUNIcipIO DE GURUpl - TO, por intermedio da Secretaria de Desenvolvimento
Econ6mico e Meio Ambiente, inscrito no CNPJ sob n° 17.718.507/0001-88, com sede BR
242, Gurupi -TO, doravante denominada ADMINISTRAQAO PUBLICA MUNICIPAL, neste
ato representada pelo Pedro Dias Correa da Silva, e a ACIG (Associagao Comercial e
Industrial de Gurupi -TO), inscrita no CNPJ sob n°. 01.800.267/0001-26, com sede a Rua
Presidente Castelo Branco, n° 1.211, Centro, Gurupi -TO, doravante
denominada
ENTIDADE, representado pelo Presidente, Jair Sakai, CPF: 626.059.921-87, resolvem
celebrar o presente termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n°
101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orgamentarias e Lei
Orgamentaria Anual, na Lei n° 13.019 de 2014, e a Lei Municipal n° 2.551, de 11 de maio de

2022, consoante no processo administrativo n° 2022005629 e mediante as clausulas e
condig6es seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1 -0 presente termo de fomento, tern por objeto Campanha Sorteio Mss das Maes ACIG,
conforme detalhado no Plano de Trabalho APROVADO.

1.2 -Nao poderao ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva
Lei de Diretrizes Orgamentarias.

CLAUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAQOES

2.1 -Sao obrigag6es dos Participes:
I -DA ADMINisTRAeAO puBLicA MUNicipAL:

a) fornecer manuais especificos de prestagao de contas as organizag6es da sociedade civil
por ocasiao da celebragao das parcerias, informando previamente e publicando em meios
oficiais de comunicagao as referidas organizag6es eventuais alterag6es no seu contetldo;
d) liberar os recursos por meio de transferencia eletr6nica e em obediencia ao cronogr

de desembolso, que guardara consonancia com as metas, fases ou etapas de execuga
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e) promover o monitoramento e a avaliagao do cumprimento do objeto da parceria;

g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberagao de recursos;

h) manter, em seu sitio oficial na internet, a relagao das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, ate cento e oitenta dias ap6s o respectivo encerramento;
i) divulgar pela internet os meios de representagao sobre a aplicagao irregular dos recursos
envolvidos na parceria;

j) instaurar tomada de contas antes do termino da parceria, ante a constatagao de evidencias
de irregularidades na execugao do objeto da parceria.
11 -DA ENTIDADE:

a) manter escrituraeao contabil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento;
c) divulgar na internet e em locais visiveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em

que exenga suas ag6es todas as parcerias celebradas com o poder pdblico, contendo, no
minimo, as informae6es requeridas no paragrafo dnico do art.11 da Lei n° 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recurso., na conta bancaria especifica, observado o disposto no
art. 51 da Lei n° 13.019/2014;

e) dar livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou das entidades pdblicas repassadoras dos
recursos, do controle interno e externo correspondentes aos processos, aos documentos, as
informag6es referentes aos instrumentos de transferencias regulamentados pela Lei n°
13.019, de 2014, bern como aos locais de execugao do objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais relacionados a execugao do objeto previsto no termo de fomento, nao
implicando

responsabilidade

solidaria

ou

subsidiaria

da

administragao

ptlblica

a

inadimplencia da entidade em relagao ao referido pagamento, os Onus incidentes sobre o
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrigao a sua execugao;
h) disponibilizar ao cidadao, na sua pagina na internet ou, na falta desta, em sua
consulta ao extrato deste termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finali(
o detalhamento da aplicagao dos recursos.
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CLAUSULA TERCEIRA -DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 -0 montante total de recursos a serem empregados na execugao do objeto do presente
Termo de Fomento 6 de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
3.2 -A ADMINISTRAQAO PUBLICA MUNICIPAL transferira, para execugao do presente
termo de fomento, recursos no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), correndo
a despesa a conta da dotagao orgamentaria 23.2303.22.661.0011.2078.339039, conforme
discriminagao abaixo:

Fonte: 1.500.0000.000000 -R$ 45.000,00

cLAusuLA QUARTA -DA TRANSFERENciA E APLicAeAO DOs REcuRsOs
4.1 -A ADMINISTRAQAO PUBLICA MUNICIPAL transferifa os recursos em favor da ACIG,

conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transfetencia
eletr6nica sujeita a identificagao do beneficiario final e a obrigatoriedade de dep6sito em sua
conta bancaria especifica vinculada a este instrumento.

4.2 - E obrigat6ria a aplicagao dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto nao
utilizados, em caderneta de poupanga de instituigao financeira oficial, se a previsao do seu
uso for igual ou superior a urn mss; ou em fundo de aplicagao financeira de curio prazo, ou
operagao de mercado aberto lastreada em titulo da divida pdblica federal, quando sua
utilizaeao estiver prevista para prazos menores.
4.3 -Os rendimentos das aplicag6es financeiras serao, obrigatoriamente, aplicados no objeto
do termo de fomento ou da transferencia, estando sujeitos as mesmas condig6es de

prestagao de contas exigidos para os recursos transferidos.
4.6 - As parcelas dos recursos transferidos no ambito da parceria nao serao liberadas e
ficarao retidas nos seguintes casos:
I - quando houver evidencias de irregularidade na aplicagao de parcela anteriormente
recebida;
11 -quando constatado desvio de finalidade na aplicagao dos recursos ou o inadimplemento

da entidade em relagao a obrigag6es estabelecidas no termo de colaboragao ou de fomento;
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Ill-quando a entidade deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas
apontadas pela administragao pdblica ou pelos 6rgaos de controle interno ou
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4.7 - Por ocasiao da conclusao, dendncia, rescisao ou extineao da parceria, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicag6es
financeiras realizadas, serao devolvidos a administragao pdblica no prazo improrrogavel
de trinta dias, sob pena de imediata instauragao de tomada de contas especial do
responsavel, providenciada pela autoridade competente da administragao pdblica.
CLAUSULA QUINTA -DA EXECUCAO DAS DESPESAS

5.1 -0 presente termo de fomento devera ser executado fielmente pelos participes, de
acordo com as clausulas pactuadas e as normas de regencia, respondendo cada uma pelas
consequencias de sua inexecugao total ou parcial.
5.2 - Fica expressamente vedada a utilizagao dos recursos transferidos, sob pena de
nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ACIG, para:
I -realizagao de despesas a titulo de taxa de administragao, de gerencia ou similar;
11 - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em cafater de
emergencia;

Ill -realizagao de despesas em data anterior ou posterior a sua vigencia;

lv -realizagao de despesas com taxas bancarias, com multas, juros ou corregao monetaria,
inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V -realizagao de despesas com publicidade, salvo as de carater educativo, informativo ou
de orientagao social, das quais nao constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem
promogao pessoal de autoridades ou servidores pdblicos; e
Vl - repasses como contribuig6es, auxilios ou subveng6es as instituig6es privadas com fins
lucrativos;

VII - pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado pdblico com recursos vinculados a

parceria, salvo nas hip6teses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes orgamentarias.

CLAUSULA SEXTA -DA VIGENCIA

6.1 -0 presente Termo de Fomento vigera a partir da data da publicagao de seu extrato na
imprensa oficial ate 31/07/2022, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para
a consecugao de seu objeto.
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cumprimento das demais exigencias legais e regulamentares, serao admitidas prorrogag6es
do prazo de vigencia do presente Termo de Fomento.
6.3 -Caso haja atraso na liberagao dos recursos financeiros, a ADMINISTRAeAO PUBLICA
MUNICIPAL promovera a prorrogagao do prazo de vigencia do presente termo de
colaboragao/termo de fomento, independentemente de proposta da Entidade, limitado o

prazo de prorrogagao ao exato periodo do atraso verificado.
6.4 - Toda e qualquer prorrogagao, inclusive a referida no item anterior, devefa ser
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do t6rmino da vigencia
do Termo de Fomento ou da dltima dilagao de prazo, sendo expressamente vedada a
celebragao de termo aditivo com atribuigao de vigencia ou efeitos financeiros retroativos.

CLAUSULA

SETIMA -

DO

MONITORAMENTO,

DO

ACOMPANHAMENTO

E

DA

FlscALizAeAO
7.1 -0 relat6rio tecnico a que se refere o art. 59 da Lei n.° 13.019/2014, sem prejuizo de
outros elementos, devera conter:

I - descrigao sumaria das atividades e metas estabelecidas;
11 -analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio
social obtido em razao da execugao do objeto ate o periodo, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
Ill -valores efetivamente transferidos pela administragao ptlblica;

lv - analise dos documentos comprobat6rios das despesas apresentados pela entidade na

prestagao de contas, quando nao for comprovado o alcance das metas e resultados
estabelecidos no respectivo termo de fomento;
V - analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no ambito
da fiscalizagao preventiva, bern como de suas conclus6es e das medidas que tomaram em
decortencia dessas auditorias.

cLAusuLA OiTAVA -DA pRESTAeAO DE cONTAs
8.1 -A prestagao de contas apresentada pela entidade, devefa conter elementos que
permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi
executado conforme pactuado, com a descrigao pormenorizada das atividades realizadas e
a comprovagao do alcance das metas e dos resultados esperados, ate o perfodo
trata a prestagao de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informa
documentos:
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I -extrato da conta bancaria especifica;
11 -notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da
entidade e numero do instrumento da parceria;
Ill -comprovante do recolhimento do saldo da conta bancaria especifica, quando houver;

lv -material comprobat6rio do cumprimento do objeto em fotos, videos ou outros suportes;
V - relagao de bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso; e

Vl -Iista de presenga do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1.° Serao glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justificativa suficiente.

§ 2.° A entidade prestara contas da boa e regular aplicagao dos recursos recebidos no prazo
de ate noventa dias a partir do termino da vigencia da parceria.

8.2 - A prestagao de contas relativa a execugao do termo fomento dar-se-a mediante a
analise dos documentos previstos no plano de trabalho, bern como dos seguintes relat6rios:
I - relat6rio de execueao do objeto, elaborado pela entidade, contendo as atividades ou

projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas
com os resultados alcangados;
11 -relat6rio de execugao financeira do termo de colaboraeao ou do termo de fomento, com
a descrigao das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculagao com a
execugao do objeto, na hip6tese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos
no plano de trabalho.

8.3 - A Administragao pdblica municipal considerara ainda em sua analise os seguintes
relat6rios elaborados internamente, quando houver:

I - relat6rio da visita tecnica in loco realizada durante a execugao da parceria;
11 - relat6rio tecnico de monitoramento e avaliagao, homologado pela comissao de
monitoramento e avaliaeao designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e

os resultados alcangados durante a execugao do termo de colaboragao ou de fomento.

8.4 -Os pareceres tecnicos do gestor acerca da prestagao de contas, de que trata o art.
da Lei n° 13.019, de 2014, deverao conter analise de eficacia e de efetividade das
quanto:
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I -os resultados ja alcangados e seus beneficios;
11 -os impactos econ6micos ou sociais;
Ill -o grau de satisfagao do pdblico-alvo;

lv -a possibilidade de sustentabilidade das ag6es ap6s a conclusao do objeto pactuado.
8.5 - A manifestagao conclusiva sobre a prestagao de contas pela administragao ptlblica
observafa os prazos previstos na Lei n° 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente,
pela:

I - aprovagao da prestagao de contas;
11 -aprovagao da prestagao de contas com ressalvas; ou

Ill -rejeigao da prestagao de contas e determinagao de imediata instauragao de tomada de
contas especial.

8.6 -Constatada irregularidade ou omissao na prestagao de contas, sera concedido prazo
para a entidade sanar a irregularidade ou cumprir a obrigagao.

§ 1° 0 prazo referido no caput e limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificagao,
prorrogavel, no maximo, por igual periodo, dentro do prazo que a administragao pdblica
possui para analisar e decidir sobre a prestagao de contas e comprovagao de resultados.

§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissao, nao havendo
o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidaria, deve adotar as providencias para apuragao dos fatos, identificagao dos
responsaveis, quantificagao do dano e obtengao do ressarcimento, nos termos da legislagao
vigente.

8.7 -A administragao pdblica apreciara a prestagao final de contas apresentada, no prazo
de ate cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de
diligencia por ela determinada, prorrogavel justificadamente por igual periodo.

Paragrafo dnico. 0 transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas
tenham sido apreciadas:
I -nao significa impossibilidade de apreciagao em data posterior ou vedaeao a que se adote
medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter
causados aos cofres ptlblicos;

/
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11 - nos casos em que nao for constatado dolo da entidade ou de seus prepostos, sem
prejuizo da atualizagao monetaria, impede a incidencia de juros de mora sobre d6bitos
eventualmente apurados, no perfodo entre o final do prazo referido neste pafagrafo e a data
em que foi ultimada a apreciagao pela administragao ptlblica.

8.8 -As prestag6es de contas serao avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos
e metas estabelecidos no plano de trabalho;
11 -regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal que nao resulte em dano ao erario;
Ill -irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstancias:

a) omissao no clever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao efario decorrente de ato de gestao ilegitimo ou antiecon6mico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pdblicos.

8.9 - 0 administrador ptlblico responde pela decisao sobre a aprovaeao da prestagao de
contas ou por omissao em relagao a analise de seu conteddo, levando em consideragao, no
primeiro caso, os pareceres tecnicos, sendo permitida delegagao a autoridades diretamente
subordinadas, vedada a subdelegagao.
8.10 -Quando a prestagao de contas for avaliada como irregular, ap6s exaurida a fase
recursal, se mantida a decisao, a entidade podefa solicitar autorizagao para que o
ressarcimento ao efario seja promovido por meio de ag6es compensat6rias de interesse
pdblico, mediante a apresentagao de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no
termo de colaboragao ou de fomento e a area de atuagao da organizagao, cuja mensuragao
econ6mica sefa feita a partir do plano de trabalho original, desde que nao tenha havido dolo
ou fraude e nao seja o caso de restituigao integral dos recursos.
8.11 -Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia dtil subsequente ao da prestagao
de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que comp6em

a prestagao de contas.
CLAUSULA NONA -DAS ALTERAQOES

9.1 -A presente parceria podera ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura d
termo aditivo, devendo a solicitagao ser encaminhada com antecedencia minima de
(trinta) dias em relagao a data de termino de sua vigencia.
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9.2 -Nao 6 permitida a celebragao de aditamento deste Termo de Fomento com alteragao
da natureza do objeto.

9.3 -As a]terag6es, com excegao das que tenham por finalidade meramente prorrogar o
prazo de vigencia do ajuste, deverao ser previamente submetidas a Procuradoria Geral,
6rgao ao qual deverao os autos ser encaminhados em prazo habil para analise e parecer.
9.4 - E obrigat6rio o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessaria a
efetivagao de alterag6es que tenham por objetivo a mudanga de valor, das metas, do prazo
de vigencia ou a utilizagao de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento.

cLAusuLA DEclMA -DAs REspONSABiLizAcoEs E DAs sANeoEs
10.1 -Pela execugao da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas
da Lei n° 13.019, de 2014, e da legislagao especifica, a administragao pdblica podera,

garantida a pfevia defesa, aplicar a entidade parceira as seguintes sang6es:
I - advertencia;

11- suspensao tempofaria da participagao em chamamento pdblico e impedimento de

celebrar parceria ou contrato com 6rgaos e entidades da esfera de governo da administragao
ptlblica sancionadora, por prazo nao superior a dois anos;
Ill - declaragao de inidoneidade para participar de chamamento pdblico ou celebrar parceria

ou contrato com 6rgaos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a entidade
ressarcir a administragao ptlblica pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da
sangao aplicada com base no inciso 11.

Paragrafo dnico. As sang6es estabelecidas nos incisos 11 e Ill sao de competencia exclusiva
de Secretario Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitaeao ser requerida ap6s dois anos de
aplicagao da penalidade.

10.2 -Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentagao da prestagao de
contas, a aplicagao de penalidade decorrente de infragao relacionada a execugao da
parceria.

10.3 -A prescrigao sera interrompida com a edigao de ato administrativo voltado a apur
da infragao.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA DENUNCIA E DA RESC
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11.1 - 0 presente termo de colaboragao/termo de fomento podera ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas
obrigag6es e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da
avenga, respeitado
o prazo minimo de 60 (sessenta) dias de antecedencia para a
publicidade dessa intengao;
11 -rescindido, independente de ptevia notificagao ou interpelagao judicial ou extrajudicial,

nas seguintes hip6teses:
a) utilizagao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas;

c) constatagao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregao em qualquer documento
apresentado; e

d) verificagao da ocortencia de qualquer circunstancia que enseje a instauragao de Tomada
de Contas Especial.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA PUBLICIDADE

12.1 -A eficacia do presente termo de co]aboragao/termo de fomento ou dos aditamentos
que impliquem em alteragao ou ampliagao da execugao do objeto descrito neste instrumento,
fica condicionada a publicagao do respectivo extrato no Diario Oficial do Municipio, a qual
devera ser providenciada pela administragao ptlblica municipal no prazo de ate 20 (vinte)

dias a contar da respectiva assinatura.

cLAusuLA DEciMA TERCEiRA -DAs cONDieoEs GERAis
13.1 -Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condig6es:

I - as comunicag6es relativas a este termo de fomento serao remetidas por meio digital ou

protocolos fisicos e serao consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o
recebimento;
11 -as reuni6es entre os representantes credenciados pelos participes, bern como quaisq
ocorfencias que possam ter implicag6es neste termo de fomento, serao aceitas somen
registradas em ata ou relat6rios circunstanciados.
/
CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORO
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14.1 -Sera competente para dirimir as controversias decorrentes deste termo de fomento,
que nao possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro JUTzo da Comarca de Gurupi
-TO, com rendncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e
irrenunciavel cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vao assinadas pelos
participes, para que produza seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Gurupi -TO, 30 de maio de 2022.

Pedro Dias Correa da Silva
Secretario de Desenv. Econ6mico e Meio Ambiente

