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CIDADE DE
Sio PAULO

DESENVOLVIMENTO
ECON6MICO, TRABALHO

I TuftlsMO

TERMO DE COLABORA¢AO 01/2021/SMDET

Processo Administrativo 6064.2021/0000492-4

Pelo  presente  instrumento,  o  Municipio de S5o  Paulo,  atraves  da SECRETARIA MUNICIPAL

DE   DESENVOLVIMENTO   ECONOMICO,   TRABALH0    E   TURISMO   -   SMDET,    neste   ato

representado  pela Senhora  Secretaria  ALINE  PEREIRA  CARDOSO  DE  SA  BARABINOT,  ora

denominada PMSP/SMDET e  a  entidade REDE  CIDADA,  inscrita  no  CNPJ  05.461.315/0001-

50,  situada  na  Rua  Alvarenga  Peixoto,  295,  escrit6rio  51,  CEP  30180-124,  Belo  Horizonte,

Minas    Gerais,     neste    ato     representado    pela     sua     Presidente     (ou     representante

legal), Senhora ANGELA  DE  ALVARENGA  BATISTA  BARROS, c6dula  de  identidade  RG  M-

1.119.282   e   inscrita   no   CPF   056.279.586-34,   denominada   simplesmente PROPONENTE,

com fundamento no artigo 29, inciso Vll da Lei Federal  13.019/2014 e no Decreto Municipal

57.575/2016,    em    face    do    despacho    exarado    em    doc.    041761572    do    Processo

Administrativo  SEl   6064.2021/0000492-4,   celebram  a  presente  parceria,   nos  termos  e

cl5usulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1.  Por  intermedio  do  presente,  a  PMSP/SMDET  e  a  PROPONENTE,  registram  interesse

para o desenvolvimento de atividades, visando a estruturac5o de urn projeto especifico no
ambito do  Programa  Operacao Trabalho,  criado pela  Lei  Municipal  13,178/2001,  de  17 de

setembro   de   2001,   modificado   pela   Lei   Municipal   13.689/2003,   regulamentado   pelo

Decreto 44.484/2010, de 10 de marco de 2004, para prestacao de servicos de acolhimento,

capacitacao, monitoramento, apoio e atendimento de beneficiarios do Programa Opera€ao
Trabalho junto a  parcela mais vulneravel da populasao nas frentes de trabalho para jovens

de  18  (dezoito)  a  24  (vinte  e  quatro)  anos  em  atividades  voltadas  a  conscientizac5o  dos

munfcipes  da  cidade  de Sao  Paulo,  no  ambito  do  Projeto  POT  Em  Defesa  da Vida  ~  DV,  na

forma   do  Anexo  Vl  -  Diretrizes   para   Elaboracao  do   Plano   de  Trabalho,   constante  do

Processo Administrativo 6064.2021/0000492-4.

1.2.  A  PROPONENTE  desenvolver5  as  atividades  consoante  o  ANEXO  Vl  -  Diretrizes  para

Elaboragao      do      Plano      de      Trabalho,      constante      do      Processo      Administrativo

6064.2021/0000492-4, que s5o partes integrantes do presente instrumento.

1.3.   0   Plano  de  Trabalho,   acostado  sob   doc.   042193840  do   Processo  Administrativo

6064.2021/0000492-4, 6 parte integrante do presente termo de colaborac5o.
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CLAUSuLA SEGUNDA

DO(S) LOCAL(AIS)

2.1. A atividade sera  realizado(a)  na cidade de Sao  Paulo e regionalizado de acordo com os

criterios estabelecidos nas diretrizes para elabora¢ao do plano de trabalho.

CLAuSULA TERCEIRA

DOS RECuRSOS FINANCEIROS

3.1.  0 valor total  da  presente  parceria  e  de  R$  2.078.945,50  (dois  milh6es,  setenta  e  oito

mil,  novecentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e  cinquenta  centavos),  sendo  composto  pelo

repasse  da  PMSP/SMDET,  no  valor  total  de  R$  1.971.427,06  (urn  milh5o,  novecentos  e

setenta  e  urn  mil,  quatrocentos  e  vinte  e  sete  reais  e  seis  centavos),  conforme  Nota  de

Reserva               21.631/2021,                onerando               a                dotac5o               orcamentaria

30.10.11.333.3019.8.0883.3.50.39.00.00  do  orcamento  vigente,  e  pela  contrapartida  da

entidade  no  valor  de  R$   107.518,44  (cento  e  sete  mil,   quinhentos  e  dezoito   reais  e

quarenta e quatro centavos).

3.1.1.  Nos casos das  parcerias com vigencia  plurianual  ou firmadas em exercfcio financeiro

seguinte  ao  da  sele€ao,  a  previsao  dos  creditos  necessarios  para  garantir  a  execu9ao  das

parcerias sera indicada nos orcamentos dos exercfcios seguintes.

3.2. 0 repasse sera  realizado em 2 (duas)  parcelas trimestrais, sendo a primeira em ate 05

(cinco) dias uteis da data da assinatura do presente Termo de Colabora€5o.

3.3.   Os   recursos   recebidos   em   decorrencia   da   parceria   serao   depositados   em   conta

corrente especifica  em instituicao financeira  publica  nos moldes  previstos  no artigo 51 da

Lei   n9   13.019/14,   seguindo   o   tratamento   seguindo   o   tratamento   da   Portaria   SF   n9

210/2017 e suas alterag6es posteriores.

3.3.1. Os rendimentos de ativos financeiros serao aplicados no objeto da parceria, estando

sujeitos   as   mesmas   condic6es   de   prestacao   de   contas   exigidas   para   os   recursos

transferidos.

3.3.2.   Eventuais   saldos   financeiros   remanescentes   dos   recursos   ptlblicos  transferidos,

inclusive  os  provenientes  das  receitas  obtidas  das  aplica¢6es  financeiras  realizadas,  ser5o

devolvidos   a   administracao   ptiblica   por   ocasiao   da   conclusao,   dendncia,   rescisao   ou

extin€ao da parceria, nos termos do art. 52 da  Lei ng 13.019, de 2014.
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3.4.  E vedada a utilizacao dos recursos repassados pela  PMSP/SMDET em finalidade diversa

da  estabelecida  na  atividade a  que se  refere este  instrumento,  bern  como  no pagamento

de  despesas efetuadas anterior ou  posteriormente  ao  periodo acordado  para  a  execuc5o

do objeto desta parceria.

3.5.  Toda   movimentac5o  de   recursos   no  ambito  da   parceria  sera   realizada   mediante

transferencia eletr6nica sujeita a  identifica€5o do  beneficiario final e a obrigatoriedade de

dep6sito em sua conta bancaria.

3.6.   i   permitida   a   aquisicao   de   equipamentos   e   materiais   permanentes   essenciais   a

consecug§o do objeto e a contratac5o de servigos para adequacao de espaco ffsico, desde

que necess5rios a instalac5o dos referidos equipamentos e materiais.

3.7.  Podera ser paga com  recursos da  parceria a remunera€§o da equipe dimensionada  no

plano   de   trabalho,   inclusive   de   pessoal    pr6prio   da   organizacao   da   sociedade   civil,

observadas as disposig6es do artigo 40 do Decreto Municipal n9 57.575/2016 e do artigo 46

da Lei Federal n913.019/14.

3.7.1.  Fica vedada a Administrag5o Pdblica Municipal  a pr5tica de atos de  ingerencia direta

na   sele€ao   e   na   contratac5o   de   pessoal   pela   organizacao   da   sociedade   civil   ou   que

direcione   o   recrutamento   de   pessoas   para   trabalhar  ou   prestar  servicos   na   referida

organizac5o.

3.8.  Quando for o caso de  rateio,  a  mem6ria  de  calculo  dos custos indiretos,  previstos no

plano   de   trabalho,    devera    conter   a    indicacao   do   valor   integral    da    despesa    e   o
detalhamento quantitativo da divisao que comp6e o custo global, especificando a fonte de

custeio  de  cada  frac5o,  com  a  identificacao  do  ntimero  e  o  6rgao  da  parceria,  vedada  a

duplicidade ou a sobreposi€5o de fontes de recursos no custeio de uma mesma  parcela da

despesa.

3.8.1.  Os custos  indiretos  podem  incluir,  dentre  outros,  despesas de  internet,  transporte,

aluguel e telefone, bern como remunerac6es de servicos contabeis, de assessoria jurfdica e

servi¢os administrativos.

3.8.2. Nas hip6teses em que essas despesas caracterizarem-se como despesas diretamente

atribuidas ao objeto da parceria, tais despesas serao consideradas custos diretos.
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3.8.3.  Incluem-se  como  custos  diretos,  os  custos  de  locacao  do  im6vel  onde  funcionar5o

servicos  pdblicos  de  natureza  continua  viabilizados  por  parcerias,  como  os  de  educa¢5o,

saade e assistencia social.

3.9.  0  atraso  na   disponibilidade  dos  recursos  da   parceria   autoriza   a   compensacao  de

despesas  despendidas  e  devidamente  comprovadas  pela  entidade,  no  cumprimento  das

obrigac6es assumidas por meio do plano de trabalho, com os valores dos recursos pdblicos

repassados assim que disponibilizados.

3.10. Durante a vigencia deste termo 6 permitido o remanejamento de recursos constantes

do plano de trabalho, de acordo com os crit6rios e prazos a serem definidos por cada 6rg5o

ou entidade municipal, desde que nao altere o valor total da parceria.

3.10.1.   A   organiza¢ao   da   sociedade   civil   podera   solicitar   a   inclusao   de   novas   itens

orgamentarios desde que nao altere o orcamento total aprovado.

3.11.    Os    recursos    da    parceria    geridos    pelas    organiza€6es    da    sociedade    civil    n5o

caracterizam receita pr6pria, mantendo a natureza de verbas pdblicas.

3.11.1.  Nao 6 cabivel a exigencia de emissao de nota fiscal de prestacao de servicos tendo a

Municipalidade  como  tomadora  nas  parcerias  celebradas  com  organizae6es  da  sociedade

civil.

CLAUSuLA QUARTA

DA PRESTACAO DE CONTAS

4.1 A prestag5o de contas dever6 conter adequada  descri95o das atividades  realizadas e a

comprovacao do alcance das metas e dos resultados esperados, ate o periodo de que trata

a prestacao de contas.

4.1.1.   Os   dados   financeiros   s5o   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,  bern coma a concilia€ao das despesas com  a  movimentacao  banc5ria

demonstrada no extrato.

4.1.2.   Serao   glosados   valores   relacionados   a   metas   e   resultados   descumpridos   sem

justificativa suficiente.
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4.2  A  prestac5o  de  contas  e  todos  os  atos  que  dela  decorram  dar-se-§o  em  plataforma

eletr6nica, permitindo a visualizae5o por qualquer interessado.

4.3 As  organizac5es  da sociedade  civil  dever5o  apresentar os seguintes documentos  para

fins de prestac6es de contas parciais e final:

a) Relat6rio de execucao do objeto, elaborado pela organiza€ao da sociedade civil, assinado

pelo seu representante legal, contendo as ativid-ades desenvolvidas para o cumprimento do
objeto  e  o  comparativo  de  metas  propostas  com  os  resultados  alcancados,  a  partir  o

cronograma acordado;

b)  Na  hip6tese  de  descumprimento  de  metas  e  resultados  estabelecidos  no  plano  de

trabalho,  relat6rio  de  execu€ao  financeira,  assinado  pelo  seu  representante  legal,  com  a

descricao    das    despesas    e    receitas    efetivamente    realizadas,    assim    como    notas    e

comprovantes  fiscais,  incluindo  recibos,  emitidos  em  nome  da  organiza¢ao  da  sociedade

civil;

c) Extrato bancario da conta especffica vinculada a execug5o da parceria;

d) Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancaria especifica, quando houver, no

caso de prestaeao de contas final;

e) Material comprobat6rio do cumprimento do objeto em fotos, vfdeos ou outros suportes,

quando couber;
f) Rela¢5o de bens adquiridos, produzidos ou construfdos, quando for a caso;

g) Lista de presenca de treinados ou capacitados, quando for o caso;
h) A mem6ria de calculo do rateio das despesas, quando for o caso.

4.3.1.  A  memdria   de  calculo  de  que  trata  a   alfnea   ``h''   do  item  4.3.  devera   conter  a

indicacao    do   valor   integral    da    despesa    e   o    detalhamento   da    divisao    de    custos,

especificando a fonte de custeio de  cada fraeao,  com  identifica€ao do  ndmero  e do  6rgao
ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposi¢5o de fontes de recursos no

custeio de uma mesma parcela da despesa.

4.3.2.  Em  caso  de  descumprimento  parcial  de  metas  ou  resultados  fixados  no  plano  de

trabalho,  podera  ser  apresentado  relat6rio  de  execugao  financeira  parcial  concernente  a

referidas metas ou resultados, desde que existam condic6es de segregar referidos itens de

despesa.

4.4.  Constatada  irregularidade  ou  omiss5o  na  prestaEao  de  contas,  sera  a  organizac5o da

sociedade civil  notificada  para sanar a  irregularidade ou  cumprir a  obriga€ao,  no prazo de

20 (vinte) dias, prorrog5vel par igual perfodo.

RIndi
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4.4.1.   Transcorrido   o   prazo,   nao   havendo   saneamento,   a   autoridade   administrativa

competente,  sob  pena  de  responsabilidade  solidaria,  deve  adotar  as  providencias  para

apura¢5o  dos fatos,  identificac5o  dos  responsaveis,  quantificacao  do  dano  e obtencao  do
ressarcimento.

4.5. Cabe a Administrac5o pdblica analisar cada prestagao de contas apresentada, para fins

de  avaliacao  do  cumprimento  das  metas  do  objeto  vinculado  as  parcelas  liberadas,  no

prazo de 30 (trinta) dias t]teis.

4.5.1.  A an5lise  da  prestacao  de  contas compromete  a  libera€ao das  parcelas  de  recursos

subsequentes no caso de se observar alguma irregularidade.

4.6.  A an5lise da prestac5o de contas final constitui-se das seguintes etapas:

4.6.1. Analise de execu€5o do objeto: quanto ao cumprimento do obj.eto e atingimento dos

resultados pactuados no plano de trabalho aprovado pela Administracao  Ptlblica,  devendo

o eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado;

4.6.2. An5lise financeira: verificac5o da conformidade entre o total de recursos repassados,

inclusive   rendimentos   financeiros,   e   os   valores   maximos   das   categorias   ou    metas

or€ament5rias,  executados pela organizacao da sociedade civil,  de acordo com  o  plano de

trabalho aprovado e seus eventuais aditamentos, bern como concilia¢5o das despesas com

extrato banc5rio de apresenta¢5o obrigat6ria.

4.6.2.1.    Nos   casos   em    que   a   organizacao   da   sociedade    civil    houver   comprovado

atendimento dos valores aprovados, bern como efetiva concilia€ao das despesas efetuadas
com   a   movimentac5o  bancaria   demonstrada   no  extrato,   a   presta€ao  de  contas  sera

considerada   aprovada,   sem   a   necessidade   de   verificac5o,   pelo   gestor   publico,   dos

recebidos,   documentos   contabeis   e   relativos   a   pagamentos   e   outros   relacionados   as

compras e contrata€6es.

4.7. A an5lise da presta€ao de contas final levara em conta os documentos do item 4.3. e os

pareceres e relat6rios dos itens 4.5 e 8.3.

4.8.   Havendo   indfcios  de   irregularidade   durante   a   an5lise   da   execu€5o   do   objeto   da

parceria,  o  gestor  pdblico  poder5,  mediante  justificativa,   rever  o  ato  de  aprovaeao  e

proceder a an5lise integral dos documentos fiscais da prestac5o de contas.
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4.9.  A organizacao da  sociedade  civil  esta  obrigada  a  apresentar  relat6rios  mensais  acerca

da  regular  aplicag5o  dos  recursos  recebidos,  e  apresentar  01  (uma)  prestagao  de  contas

parcial  (trimestral)  e outra  prestacao de  contas final,  ao termino  da vigencia  do termo de
colaborac5o.

4.9.1.    0  prazo  podera  ser  prorrogado  por  ate  30  dias,  a  crit6rio  do  titular  do  6rg5o,  ou

ente  da  Administracao  parceiro,  ou  daquele  a  quem  tiver  sido  delegada  a  competencia,

desde que devidamente justificado.

4.9.2.   Na   hip6tese   de   devoluc5o   de   recursos,   a   guia   de   recolhimento   dever5   ser

apresentada juntamente com a presta¢5o de contas.

4.9.3.   Ap6s a prestac5o de contas final, sendo apurada pela Administrac5o irregularidades

financeiras,  a  valor  respectivo  dever5  ser  restitufdo  ao  Tesouro  Municipal  ou  ao  Fundo

Municipal competente, no prazo improrrog5vel de 30 (trinta) dias.

4.10  A  manifestacao  conclusiva  sobre  a  prestasao  de  contas  pela  Administragao  Publica

devera dispor sobre:

a) Aprovac5o da prestacao de contas;

b) Aprovacao da  prestaeao  de contas com  ressalvas,  mesmo  que cumpridos o obj.eta  e as

metas da  parceria,  estiver evidenciada  impropriedade ou qualquer outra falta de  natureza

formal de que n2io resulte dano ao er5rio; ou

c)  Rejeic5o  da  prestac5o  de  contas,  quando  houver  omissao  no  clever  de  prestar  contas,

descumprimento  injustificado  dos  objetivos  e  metas  estabelecidos  no  plano  de  trabalho,

desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pdblicos e dano ao erario, com a imediata

determinag5o  das   providencias   administrativas  e  judiciais   cabiveis   para   devolucao   dos

valores aos cofres pdblicos.

4.10.1.  Sao  consideradas  falhas  formais,  para  fins  de  aprovac§o  da  prestac5o  de  contas

com ressalvas, sem prejufzo de outras:

a)   Nos  casos  em  que  o   plano  de  trabalho   preveja  que   as  despesas  dever5o  ocorrer

conforme os valores definidos para cada elemento de despesa, a extrapolac5o, sem pr6via

autorizacao, dos valores aprovados para cada despesa, respeitado o valor da parceria.

b) A  inadequacao  ou  a  imperfeic5o a  respeito  de  exigencia,  forma  ou  procedimento a  ser

adotado desde que o objetivo ou resultado final pretendido pela execu€5o da parceria seja

:I.C[a[n;:dc:ntas serao reje,tadas quando                                                                       WL
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a) Houver emiss5o no clever de prestar contas;

b)  Houver descumprimento  inj.ustificado dos objetivos e  metas estabelecidos  no  plano  de

trabalho;

c) Ocorrer dano ao erario decorrente de ato de gestao ilegitimo ou antiecon6mico;

d) Houver desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pdblicos;

e) N5o for executado o objeto da parceria;

f) Os recursos forem aplicados em finalidades diversas das previstas na parceria.

4.12 A administra€5o  pdblica  apreciar5  a  prestac5o final  de contas apresentada,  no  prazo

de   ate   150   (cento   e   cinquenta)   dias,   contado   da   data   de   seu   recebimento   ou   do

cumprimento  de  diligencia  por  ela  determinada,  prorrogavel  justificadamente  par  igual

perfodo.

4.12.1.    0 transcurso  do  prazo  estabelecido  no  item  anterior sem  que  as  contas tenham

sido apreciadas n5o significa impossibilidade de apreciacao em data posterior ou veda¢5o a

que se adotem medidas saneadoras,  punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam
ter sido causados aos cofres pt]blicos.

4.12.2.   Nos casos em que nao for constatado dolo da organizac5o da sociedade civil ou de

seus  prepostos,  sem  prejuizo  da  atualiza¢§o  monetaria,  impede  a  incidencia  de juros  de

mora sabre d6bitos eventualmente apurados, no perfodo entre o final do prazo referido no

item 4.12, e a data em que foi ultimada a aprecia€5o pela administra¢5o ptlblica.

4.13.   Cabers urn t]nico recurso a autoridade competente da decis5o que rejeitar as contas

prestadas, a ser interposto no prazo de 10 dias tlteis a contar da notificacao da decisao`

4.13.1.  Exaurida  a  fase  recursal,  se  mantida  a  decis5o,  a  organizacao  da  sociedade  civil

poder5  solicitar autorizacao  para  que o  ressarcimento ao  er5rio seja  promovido  por  meio
de  ac6es  compensat6rias  de  interesse  ptlblico,  mediante  apresenta¢ao  de  nova  plano  de

trabalho, conforme a objeto descrito neste termo e a area de atuacao da organizacao, cuja

mensuracao  econ6mica  sera  feita  a  partir  do  plano  de  trabalho  original,  desde  clue  nao

tenha havido dolo ou fraude e n5o seja o caso de restituic5o integral dos recursos.

4.13.2,    A  rejeicao  da  prestacao  de  contas,  quando  definitiva,  devera  ser  registrada  em

plataforma eletr6nica de acesso ptlblico, cabendo a autoridade administrativa, sob pena de
responsabilidade  solid5ria,  adotar  as  providencias  para  apurac5o  dos  fatos,  identificacao

dos respons5veis, quantifica€ao do dano e obtencao do ressarcimento.
..,.,-.-
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4.13,2.1.     0  dano  ao  er5rio  sera  previamente  delimitado  para  embasar  a  rejeic5o  das

contas prestadas.

4.13.2.2.  Os valores apurados ser5o acrescidos de correc§o monet5ria e juros.

4.13.2.3.  0  d6bito  decorrente  da  ausencia  ou  rejeic5o  da  prestacao  de  contas,  quando

definitiva,   sera   inscrito   no   CADIN   Municipal,   por   meio   de   despacho   da   autoridade

competente.

CLAUSuLA QUINTA

DA EXECUCAO

5.1. A execu€ao do objeto da  presente parceria se clara conforme o estabelecido no  Plano

de Trabalho, constante do processo administrativo.

5.2. As aquisic6es e contratag6es realizadas com recursos da  parceria dever5o observar os

princlpios    da    impessoalidade,    moralidade    e    economicidade,    bern    como    devera    a
PROPONENTE   certificar-se   e   responsabilizar-se   pela   regularidade   juridica   e   fiscal   das

contratadas.

5.2.1.   Para   a   aquisi¢ao   de   bens   e   contrata¢ao   de   servi¢os,   sera   exigida   pesquisa   ao

mercado   previa   a   contratacao,   que   devera   conter,   no   mfnimo,   orcamentos   de   tres

fornecedores.

5.2.2. Os bens permanentes adquiridos com recursos ptiblicos deverao ser incorporados ao

patrim6nio  ptiblico  ao  termino  da  parceria  ou  no  caso  de  extin¢§o  da  organiza€ao  da
sociedade civil  parceira.

5.2.3.  Os  bens  remanescentes  adquiridos,  produzidos  ou  transformados  com  recursos da

parceria, serao:

5.2.3.1.    Mantidos   na   titularidade   do   6rg5o   ou   entidade   pdblica   municipal   quando

necess5rios  para  assegurar  a  continuidade  do  objeto  pactuado  para  celebracao  de  novo

termo  com  outra  organizasao  da  sociedade  civil  ap6s  a  consecucao  do  objeto,  ou  para

execu¢ao   direta   do   objeto   pela   administracao   pdblica   municipal,   devendo   os   bens

remanescentes  estar  disponiveis  para  retirada  pela  administracao  ap6s  a  apresentacao

I,nat de coutas                                                                                                    tf o
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5.2.3.2.   A  organizacao  da   sociedade   civil   podera   pedir,  justificadamente,   alterac5o   da

destinac5o  dos  bens  remanescentes  prevista  no  termo,  que  sera  analisada  pelo  gestor

pdblico, sob juizo de conveni€ncia e oportunidade, permanecendo a cust6dia dos bens sob
responsabilidade da organizac5o ate a d-ecis5o final do pedido de alteracao.

CLAUSULA SEXTA

P±`S OBRIGAC6ES DA PROPONENIE

6.1.  A PROPONENTE, em atendimento a presente parceria se obriga a:

a) Executar satisfat6ria e regularmente o objeto deste ajuste;

b)    Responder   perante   a    PMSP/SMDET   pela   fiel    e   integral    realizac5o   dos    servi¢os

contratados com terceiros, na forma da legislacao em vigor;

c)   Responsabilizar-se   por  todos   os   encargos   de   natureza   trabalhista,   previdenciaria   e

tributaria, decorrentes da execueao do objeto desta parceria, bern como por todos os Onus

ordin5rios ou extraordinarios eventualmente incidentes;

d)    Facilitar   a    supervis5o    e   fiscalizac5o    da    PMSP/SMDET,    permitindo-lhe    efetuar   o

acompanhamento   `'in   loco"   e   fornecendo,   sempre   que   solicitado,   as   informac6es   e

documentos   relacionados   com   a   execucao   do   objeto   deste   instrumento,   bern   como

apresentar   relat6rio   de   atividades,   contendo   o   desenvolvimento   do   cronograma   das

atividades e ac6es;

e)  Elaborar  a  presta€ao  de  contas  a  PMSP/SMDET,  nos  termos  do  Decreto  Municipal  ng

57.575/2016 e da  Lei Federal ng 13.019/2014;

f)  Divulgar,  em  seu  sitio  na  internet,  caso  mantenha,  e  em  locais  visl'veis  de  suas  sedes

sociais  e  dos estabelecimentos  em  que  exerca  suas  ac6es,  as  parcerias  celebradas  com  a

poder  ptiblico,  contendo  as  informac5es  dispostas  no  artigo  69,  do  Decreto  Municipal  n9
57.575/2016;

g) A obrigatoriedade de restituisao de recursos, nos casos previstos em Lei;
h)  Responsabilidade exclusiva  da  organizacao social  da  sociedade civil  pelo gerenciamento

administrativo   e   financeiro   dos   recursos   recebidos,   inclusive   no   que   diz   respeito   as

despesas de custeio de investimento e de pessoal, conforme disposic6es no artigo 42 da Lei

1.3019/2014;

i)   Elaborar  metodologia   de   analise   do   perfil   de  vulnerabilidade   e   empregabilidade   do

beneficiario, considerando os aspectos t6cnicos e socioemocionais;

j) Acolher, sensibilizar e cadastrar os beneficiarios que estejam dentro do perfil definido no

objeto da parceria e dos crit6rios para insert:ao no Programa Operac5o Trabalho;

k) Elaborar material didatico a ser utilizado;



•,,try¥,,
CIDADE DE

S^O PAULO
DESENVOLVIMENTO

ECON6M[CO, TfLABALHO
I TURISMO

I)    Preparar    e    enviar    relat6rios    das    atividades    necessarios    ao    monitoramento    e

acompanhamento da parceria e dos beneficiarios mensalmente;

in) Manter todas as condic6es de habilitac5o e qualifica¢5o durante a execucao da parceria

em compatibilidade com as obriga€6es por ele assumidas;

n)  Realizar a  capacitac5o t6cnica  dos  beneficiarios de  acordo  com  o  apresentado  no  Plano

de Trabalho;

o)   Realizar  o  desenvolvimento  das  competencias  socioemocionais  dos  beneficiarios  de

acordo com o apresentado no Plano de Trabalho;

p)  Realizar  a  aplica€ao  pratica  do  conhecimento  em  frente  de  trabalho  em  Parceria  com
instituicao do poder pdblico municipal de acordo com o apresentado no Plano de Trabalho;

q)    A    instituicao    sera    responsavel    por    avaliagao    trimestralmente    dos    beneficiarios
considerando  o  perfil  deste  de  acordo  com  a  metodologia  elaborada,  a  qual  devera  ser

enviada  de forma  digital  editavel  e  nao  editavel  para  a  SMDET.  A metodologia ter5  como

objetivo  identificar qual  a  atuac5o  mais adequada  para  as  necessidades  do  beneficiario e

potencializar a insercao deste no mundo do trabalho;
r) A  institui€ao  devera  enviar a  lista  de frequencia  mensalmente  no  dltimo  dia  tltil  do  mss

de  forma  digital  e  editavel  para  a  realizacao  do  pagamento  pela  Secretaria  Municipal  de

desenvolvimentos    Econ6mico,    Trabalho    e    Turismo-    SMDET.    Assim    como    dever5

encaminhar   mensalmente,   juntamente   com   a   lista   fisica   de   frequencia   individual,   as

declarac6es e atestados de todos os beneficiarios ativos no projeto, em formato fisico, para

a    efetivacao    do    pagamento    do    auxi'lio    pecuni5rio    pela    Secretaria    Municipal    de

desenvolvimento Econ6mico, Trabalho e Turismo -SMDET;

s) A institui¢5o sera  responsavel  pelo aviso de desligamento do  benefici5rio em formulirio

disponibilizado  pela  SMDET,  devido  a  excesso  de  faltas,  comportamento  inadequado  ou

descumprimento de algum dos criterios para participac5o do POT;

t)   Prover   as   informag6es   solicitadas   pela   Secretaria   Municipal   de   desenvolvimentos

Econ6mico,  Trabalho  e  Turismo  de  acordo  com  a  periodicidade  acordada  no  Plano  de

Trabalho e  no  prazo  de ate  15  (quinze)  dias quando solicitado,  em  caso de emergencia,  a

prazo  poder5  ser  reduzido  para  ate  2  (dois)  dias  uteis  de  acordo  com  a  necessidade  da
Secretaria;

u)  Passagem  do conhecimento desenvolvimento  para  a  equipe da Secretaria  Municipal  de

desenvolvimentos Econ6mico, Trabalho e Turismo;

v)  Participar das reuni6es de planejamento recorrentes do  Programa  Operae5o Trabalho -

POT indicadas pela SMDET;

w)    Sujeitar-se    a    fiscalizacao    do    gestor    do    termo    de    colaborasao    quanto    ao

acompanhamento  do  cumprimento  das  obriga€6es  pactuadas,   prestando-lhe  to
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como    atendendo    as    reclamac6es    consideradas

procedentes;
x) Elaborar estrategias para insercao dos beneficiarios no mundo do trabalho;

y)   Responsabilizar-se   pelo  acompanhamento  dos   beneficiarios   inseridos   no   mundo  do
trabalho  por urn  perfodo  de  3  meses e  encaminhar relat6rio  de  acompanhamento  para o

gestor da parceria`
cLAusuLA sfriMA

DAS OBRIGAC6ES DA PMSP/SMDET

7.1.  A PMSP/SMDET, em atendimento a presente parceria se obriga a:

a) Manter o empenho para os recursos necessarios ao desenvolvimento deste ajuste;

b) Repassar a PROPONENTE os recursos decorrentes do presente;

c) Fornecer dados, relat6rios e demais informac6es necess5rias a execug5o da parceria;

d) Decidir e indicar solu€6es aos assuntos que lhe forem submetidos;

e) Manter, em si'tio oficial  na  internet, a  rela¢ao das  parcerias celebradas e dos respectivos

planos de trabalho, at6180 dias ap6s o respectivo encerramento, contendo as informac6es
dispostas no artigo 69, do Decreto Municipal n9 57.575/2016;

f) Aprovar as metodologias elaboradas pela lnstituicao Parceira;

g)    Pagamento   do   auxilio   pecuniario   aos    beneficiarios   ate   o    153    dia    dtil    do    mss
subsequente;

h)  lnserc5o  dos  beneficiarios  no  Programa  Operac5o Trabalho e  analisar a  documentacao

h5bil  das pessoas selecionadas para  ingresso no Programa  Operac5o Trabalho respeitando

os  criterios  legais  estabelecidos  para  o  referido  Programa,  assim  coma  confeccionar  e

aplicar  o  Termo  de  Compromisso  e  Responsabilidade  quando  houver  insercao  de  novos

beneficiarios;

i) lnformar e orientar os beneficiarios sobre a forma de participagao no Programa Opera¢5o

Trabalho, de acordo com a legislac5o que o rege e suas alterac6es;

j)  Acompanhar  e  avaliar  o  desenvolvimento  das  atividades  te6ricas  e  praticas  a  serem
implementadas,   bern   coma   receber   os   relat6rios   respectivos,   visando   atender   aos

objetivos   do   Programa   Operacao  Trabalho  e  da   Supervisao   Geral   de   Qualificacao,   de

acordo com todo o seu arcabougo juridico;

k)   Conceder  auxflio   pecuni5rio   mensal   sera   calculado   a   partir   do   desenvolvimento   de

atividades com carga horaria semanal de 4 (quatro)  horas, no qual estara incluido subsidios

para  despesa  de  alimentac5o  e  deslocamento  dos  beneficif rios,  nos  termos  do  Decreto
mun,c,pa, ng 44 484,o4,                                                                                                          AVM
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I) Auxflio  pecuniario  mensal  sera  pago  mediante  relat6rio  de frequencia  dos  beneficif rios,

que  sera  feito  pela  lnstitui¢2io  Parceira  e  supervisionado  pela  Coordena¢5o  do  Programa
Operacao Trabalho/SMDET,

in)   lnterromper   a   concess2io   de   beneffcios   nos   casos   previstos   na   Lei   Municipal   n9

13.178/2001;

n)  Conceder  seguro  de  vida  coletivo  aos  beneficiarios,   nos  termos  do  disposto  na   Lei

Municipal  n9  13.178/2001,  com  a  redacao  dada  pala  Lei  Municipal  n9  13.689/03,  em  seu

artigo 29,  inciso V;

o) Aprovar a prestac5o de conta enviada mensalmente pela lnstituicao Parceira;

p) Repassar os recursos provenientes da Parceria mediante a apresenta¢ao e aprovac5o da

presta€ao de conta do perfodo subsequente.

CLAUSULA OITAVA

DO ACOMPANHAMENTO

8.1.    Compete    a    comiss5o    de    avaliacao    e    monitoramento    o    aprimoramento    dos

procedimentos,  unificacao dos entendimentos, a solucao de controv6rsias, a  padronizac5o
de  objetos,  custos  e  indicadores,  fomento  do  controle  de  resultados  e  avaliacao  dos

relat6rios tecnicos de monitoramento.

8.2. Sera  efetuada visita  in loco,  mensalmente,  para fins de monitoramento e avaliacao do

cumprimento do objeto.

8.3. A administrasao Pdblica deverf emitir relat6rio t€cnico de monitoramento e avalia¢5o

mensalmente.

8.4. 0 relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliacao sera  homologado pela comiss§o de

monitoramento   e   avalia€5o,    independente   da   obrigatoriedade   de   apresentacao   da

prestacao de contas devida pela organizacao da sociedade civil.

8.4.1.  0 grau  de satisfac5o do ptiblico-alvo Sera  levado em  consideracao tendo em vista o

processo  de  escuta  ao  cidadao  usu5rio  acerca  do  padr5o  de  qualidade  do  atendimento
objeto da parceria, nos moldes pr6-definidos pelas areas responsaveis as politicas sociais.

8.5.  0 relat6rjo t6cnico de monitoramento e avaliac5o da parceria devera conter:

a) Descri¢ao sumaria das atividades e metas estabelecidas;
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b) An5lise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do Beneficio

social  obtido  em  razao  da  execuc5o  do  objeto  ate  o  perfodo  com  base  nos  indicadores

estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

c) Valores efetivamente transferidos pela administrac5o ptiblica;

d)  An5lise  dos  documentos  comprobat6rios  das  despesas  apresentados  pela  organiza€5o

da  sociedade  civil  na  prestac5o  de  contas,  quando  n5o  for  comprovado  a  alcance  das

metas e resultados estabelecidos neste termo;

e) Analise de  eventuais auditorias realizadas  pelos controles  interno e externo,  no ambito

da fiscalizac5o preventiva,  bern como de suas conclus6es e  das medidas que tomaram  em

decorrencia dessas auditorias.

8.6.   Da  decis5o  da  comiss5o  de  monitoramento  e  avaliac5o  cabers  a  interposic5o  de  urn

dnico recurso, no prazo de 5 (cinco) dias titeis, contado da intima€ao da decis5o.

8.6.1.   A  comissao   de   monitoramento   e   avaliacao   podera   reformar  a   sua   decisao   ou

encaminhar o recurso, devidamente informado, 5 autoridade competente para decidir.

CLAUSULA NONA

DO GESTOR

9.1.   A gestao da  parceria  sera  exercida  por interm6dio  do  servidor  Rodrigo Ramos  Pinto

Medeiros, RF: 80.378.71-2, a quem competira:

a) Acompanhar e fiscalizar a execucao da parceria;

b) lnformar ao seu superior hierarquico a existencia de fatos que comprometam ou possam

comprometer  atividades  ou  metas  da  parceria  e  de  indicios  de  irregularidades  na  gest5o

dos  recursos,  bern  como  as  providencias  adotadas  ou  que  serao adotadas  para  sanar os

problemas detectados;
c)  Emitir  parecer  tecnico  conclusivo  de  analise  da  prestacao  de  contas  final,  Ievando  em

considera¢ao  o  conteudo  das  analises  previstas  no  item  4.5.,  bern  como  dos  relat6rios

t6cnicos de monitoramento e avaliac5o de que trata o item 8.3;

d)   Disponibilizar   materiais   e   equipamentos   tecnol6gicos   necessarios   as   atividades   de

monitoramento e avaliac5o;

e) Atestar a regularidade financeira e de execu€ao do objeto da presta€ao de contas.

9.2.  0 gestor da parceria devera dar ciencia:

a) Aos resultados das analises de cada presta¢ao de contas apresentada;
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b)  Aos  relat6rios  tecnicos  de  monitoramento  e  avaliacao,   independentemente  de  sua

homologae5o pela comiss5o de monitoramento e avaliac5o.

9.3.  Os pareceres tecnicos conclusivos dever5o, obrigatoriamente, mencionar:

a) Os resultados ja alcan¢ados e seus beneficios;

b) Os impactos econ6micos ou sociais;

c)  0  grau  de  satisfagao  do  pdblico-alvo,  considerado  o  processo  de  escuta  ao  cidadao

usuario acerca do padrao de qualidade do atendimento do objeto da parceria,  nos moldes

do plano de trabalho;

d) A possibilidade  de  sustentabilidade  das ac5es ap6s a  conclusao do objeto pactuado, se

for o caso.

CLAuSULA D£CIMA

DO pRAzO DE EXEcucAio E viGeNclA DO TERMO DE COLABORACAO

10.1. 0 prazo de execucao e de vigencia desta  Parceria correspondera periodo de 06 (seis)

meses  a  partir  da  Ordem  de  lnicio,  mas  apenas  ap6s  final  aprovacao  da  presta¢ao  de

contas estara a PROPONENTE desobrigada das clausulas do presente termo,

10.2.  Este termo podera ser prorrogado nos termos da legislac5o vigente.

10.3.   A vigencia  da  parceria  podera  ser  alterada  mediante  solicita€ao  da  organiza€5o  da

sociedade  civil  devidamente  forma[izada  e  justifica,  a  ser  apresentada  a  administrac5o

pdblica em, no minima, 30 dias antes do termo inicialmente previsto.

10.3.1.   A prorrogacao de oficio da vigencia deste termo deve ser feita  pela administra¢ao

publica  quando  ela  der  causa  a  atraso  na  liberacao  de  recursos  financeiros,  limitada  ao
exato perfodo do atraso verificado.

CL^USULA DECIMA PRIMEIRA

DA ALTERACAO, DENONCIA E RESCISAO

11.1.   A crit6rio da  Administracao,  admite-se  a  altera€5o da  parceria,  devendo a  proposta

ser  acompanhada  de  revisao  do  plano  de  trabalho,  desde  que  nao  seja  transfigurado  o

objeto da parceria.

•....,.-.
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11.1.1.     Poder5   haver  reduc5o  ou   majorag5o  dos  valores  inicialmente  pactuados  para

redu¢5o ou  ampliacao de  metas ou  capacidade do servi¢o,  ou  para  qualifica€5o do objeto

da parceria, desde que devidamente justificados.

11.1.2. Faculta-se aos 6rg5os e entidades municipais o repasse de eventual verba adicional,

n5o   prevista   no   valor   total   da   parceria,   para   a   melhor   execucao   de   seu   objeto   e

aperfeicoamento  dos  servicos,  nos  moldes  definidos  pelo  parceiro  publico  em  portaria

especifica, desde que observada a disponibilidade financeiro-or¢amentaria.

11.2.   Para aprova€ao da  alteracao, os setores t6cnicos competentes devem se  manifestar

acerca de:

a)  lnteresse pdblico na alteracao proposta;     _

b)  A  capacidade  tecnica-operacional   da   organizacao  da  sociedade  civil   para   cumprir  a

proposta;
c) A existencia de dotacao orcamentaria para execucao da proposta.

11.2.1.    Ap6s  a  manifestac5o  dos  setores  t6cnicos  a  proposta  de  alterac5o  poder5  ser

encaminhada para a analise juridica, observado o fluxo processual de cada 6rgao ou Pasta,

previamente a delibera§ao da autoridade competente.

11.3.   Para  prorrogac5o de vigencia das  parcerias celebradas 6  necess5rio parecer da  area

t6cnica  competente  atestando  que  a  parceria  foi  executada  a  contento  ou  justificando  o

atraso no inicio da execu¢ao.

11.4.      Este   termo   podera   ser   denunciado   a   qualquer   tempo,   ficando   os   partieipes

responsaveis somente  pelas  obrigac6es  em  que  participaram voluntariamente  da  aven¢a,

n5o    sendo    admissivel    clausula    obrigat6ria    de    permanencia    ou    sancionadora    dos

denunciantes.

11.5.     Constitui   motivo   para   rescisao   da   parceria   o   inadimplemento   injustificado   das

cl5usulas pactuadas, e tamb6m quando constatada:

a) A utilizagao dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

b) A falta de apresentac5o das presta¢6es de contas.

11.6.    Em  caso  de  dendncia  unilateral  n5o  enquadrada  nas  hip6teses  do  item  anterior,

devera a parte comunicar a outra com antecedencia minima de 60 (sessenta) dias.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

DAS SANC6ES

12.1.   Pela  execuc5o da  parceria  em  desacordo com  o plano de trabalho e com as normas

legais,   a   Administrac5o   poder5,   garantida   a   pr6via   defesa,   aplicar   a   organiza¢5o   da

sociedade civil parceira as seguintes sanc6es:

12.1.1.  Advertencia;

12.1.2.   Suspens5o temporaria da participacao em chamamento publico e impedimento de

Celebrar   parceria   ou   contrato   com   6rgaos   e   entidades   da   esfera   de   governo   da

administracao pdblica sancionadora, por prazo nao superior a 2 anos;

12.1.3.  Declara¢ao  de  inidoneidade  para  participar  de  chamamento  pdblico  ou  celebrar

parceria  ou  contrato  com  6rg5os  e  entidades  de todas  as  esferas  de  governo,  enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punicao  ou  ate  que  seja  movida  a  reabilitac5o

perante a  pr6pria  autoridade  que aplicou  a  penalidade,  que sera  concedida  sempre que a
organizacao da sociedade civil  ressarcir a administracao pdblica  pelos prejuizos resultantes

e ap6s decorrido o prazo da san€ao aplicada com base no item anterior.

12.2.   As sanc6es estabelecidas nos itens  12.1.2. e  12.1.3. s5o de competencia  exclusiva da

Secretaria da  pasta, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de

dez  dias  uteis,  contados  da  abertura  de  vista,  podendo  a  reabilitacao  ser  requerida  ap6s

dois anos de aplicac5o da penalidade.

12.2.1.  Prescreve  em  cinco  anos,  contados a  partir da  data  da  apresentacao da  prestacao

de  contas,  a  aplica¢5o  de  penalidade  decorrente  de  infrag5o  relacionada  a  execu€ao  da

parceria.

12.2.2.  A  prescricao  sera   interrompida   com   a   edi€ao  de   ato  administrativo  voltado  a

apura¢5o da infracao.

12.3.  A  sancao  estabelecida  no  item   12.1.1.  6  de  competencia  exclusiva  do  gestor  da

parceria, facultada  a  defesa  do interessado  no respectivo processo,  no prazo de cinco dias
dteis, contados da abertura de vista.
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12.4.   Os 6rg5os t6cnicos deverao se manifestar sobre a  defesa apresentada, em  qualquer

caso, e a area juridica quando se tratar de possibilidade de aplicac;ao das san¢6es previstas

nos itens 12.1.2 e  12.1.3.

12.5.  A organizacao da sociedade civil devera ser intimada acerca da penalidade aplicada.

12.6.  A organizagao da sociedade civil tera o prazo de 10 dias titeis para  interpor recurso a

penalidade aplicada.

12.7.   As   notificac6es   e   intima¢6es   de   que   trata   este   artigo   serao   encaminhadas   a

organizacao   da   sociedade   civil   preferencialmente  via   correspondencia   eletr6nica,   sem

prejuizo  de  outras formas  de  comunicacao,  assegurando-se  a  ciencia  do  interessado  para
fins de exercfcio do direito de contradit6rio e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

DAS DISPOSIC6ES FINAIS

13.1.   No ato da  assinatura  deste instrumento foram  apresentados todos os documentos

exigidos no Edital.

13.Z.       A   entidade   devera    apresentar   no   ato   da   assinatura   deste   instrumento   o

comprovante de inscricao  no Cadastro Municipal  Unico de  Entidades  Parceiras do Terceiro

Setor -CENTS.

13.3.   A  PMSP/SMDET nao  sera  respons5vel  par  quaisquer  compromissos  assumidos  pela

PROPONENTE,  com  terceiros,  ainda  que  vinculados  a  execucao  desta  parceria,  nem  por

danos  que  venham  a  serem  causados  em  decorr6ncia  de  atos  dos  seus  propostos  ou

associados.

13.3.1.  A  PMSP/SMDET  nao  se  responsabiliza  por  quaisquer  danos,  prejufzos  causados,

Onus, direitos ou obrigac6es decorrentes da legislacao tributaria, trabalhista, previdenci5ria

ou  securitaria,  nem  aqueles  derivados  da  execucao  da  presente  parceria,  ainda  com  seus

empregados,  prepostos  ou  subordinados,  cujo  cumprimento  e  responsabilidade  caberao

exclusivamente a  PROPONENTE.

13.4.   0 pagamento de remunerac5o da equipe contratada  pela organiza€5o da sociedade

civil com recursos da parceria nao gera vinculo trabalhista com a poder pt]blico.



CIDADE DE
SAO RAULO

DESENVOIJVIMENTO
ECON6MICO, "^BAIHO

i TURISMO

13.5.    Os  agentes  da  administracao  ptlblica,  do  controle  interno  e  do  Tribunal  de  Contas

tern  livre  acesso  aos  processos,  aos  documentos  e  as  informac6es  relacionadas  a  este

termo, bern como aos locais de execuc5o do respectivo objeto.

13.6.   A administracao  poderf  assumir ou transferir a  responsabilidade  pela  execuc5o  do

objeto, no caso de paralisac5o, de modo a evitar a sua descontinuidade.

CLAuSULA DECIMA QUARTA

DO FORO

14.1.    Fica  eleito  o  foro  do  Municfpio  de  S5o  Paulo  para  dirimir  quaisquer  controv6rsias

decorrentes do presente ajuste.

14.2.    E  obrigat6ria,  nos  termos  do  art.  42,  XVIl  da  Lei  Federal  n.9  13.019/2014,  a  pr6via

tentativa  de  solucao  administrativa  de  eventuais  conflitos,  com  a  participa¢ao  de  6rgao

encarregado de assessoramento jur`dico integrante da estrutura da administracao ptlblica.

E,  por estarem  assim justas e contratadas, foi  lavrado este  instrumento  em 02  (duas) vias,

que, ap6s lido, conferido e achado conforme vai assinadq pelas partes e duas testemunhas
abaixo identificadas.

S5o Paulo,15 de abril de 2021.

Aline Pereira Cardoso de Sa Barabinot.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ6mico, Trabalho e Turismo

Nome:
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