
PPEFE l TAPA Di

DIADEMA
Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Secretaria de Educação

AVALIAÇÃO
Fica designada a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria de Educação,

nomeada pelo Edital n' l0/2021/SE, para realizar o monitoramento e avaliação da

presente parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ATENDIMENTO

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL atenderá 295 (duzentos e noventa e
cinco) crianças na faixa etária de um zero a três anos onze meses e vinte e nove dias,

sendo 76 (setenta e seis) na fase de berçário integral a um valor per capita de R$ 577,20

(quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos), e 219 (duzentos e dezenove) nas fases

de mini-grupo e maternal a uln valor per capita de R$ 48 1 ,00 (quatrocentos e oitenta e um

reais), respeitando o número de crianças efetivamente atendidas, compreendido entre o

primeiro e o último dia do mês.

Parágrafo Primeiro -- A ORGANIZÇAO manterá em fiincionamento 02 (duas) creches

localizadas no Município de Diadema nos seguintes endereços:

1 - Creche Estado de lsrael
Rua Dois de Julho, 465 -- Canhema

- Capacidade de atendimento: 210

- Faixa Etária: 0 (zero) a 03 (três) anos, sendo: 60 (sessenta) no berçário, 69 (sessenta e

nove) no mini-grupo e, 8 1 (oitenta e um) no matemal.

2. Creche Nova Conquista

Rua Guaricica, 45 -- Vila São José

- Capacidade de atendimento: 85

- Faixa Etária: 0 (zero) a 03 (três) anos, sendo: 16 (dezasseis) no berçário integral, 46

(quarenta e seis) no mini-grupo e, 23 (vinte e três) no matemal.

Parágrafo Segundo -- Toda e qualquer ampliação ou redução de atendimento, deverá

ser solicitada previamente pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL à
Secretaria de Educação, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a

respeito, autorizando-a ou não, após análise da demanda existente.
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Parágrafo Terceiro -- A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá

funcionar por um período mínimo de 05 (cinco) dias por semana, e cumprir no mínimo

200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pela Secretaria de

Educação, com exceção dos feriados e recesso escolar de julho a ser definido pela SME.

Carga Horária:

. $slnj=!alegra!: período de 05 (cinco) horas diárias sendo:

1. Das 07:00 às 12:00

2. Das 13:00 às 18:00

e Integral Das 07:00 às 1 8:00

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGENCIA

1 -- 0 presente Termo de Colaboração terá a vigência de 01/01/2022 a 31/12/2022,

podendo ser prorrogada de acordo com interesse público, após manifestação por escrito

do titular da Secretaria de Educação, posterior ao parecer da Comissão de
Monitoramento e Avaliação e do Núcleo de Convênios e Parcerias da SE.

11 - Em caso de prorrogação, será indicado nos termos aditivos, os créditos e empenhos

para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro, em

consonância com a anual legislação.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR]A

As despesas decorrentes deste Termo de Colaboração correrão à conta de dotações

consignadas ao Prometo/Atividade Código 8074, Elemento de Despesa 335043 -- Fonte

de Recurso 1 .210.0000 do orçamento da Secretaria de Educação.

CLÁUSULA DECIMO QUARTA DO REPASSE DOS RECURSOS

O valor total estimado dos recursos financeiros a serem transferidos mensalmente para a

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será o produto do beneficio per capa/a e

do número de vagas efetivamente atendidas no mês, no período compreendido entre o

13

®.
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OIADEMA Secretaria de Educação
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primeiro e o último dia do mês anterior à liberação do pagamento. E de
responsabilidade da organização, apresentar justificativas das faltas dos alunos

conforme orientação da Secretaria de Educação e a substituição da vaga quando estas

excederem 30 dias de faltas sem justificativas, podendo isso comprometer o repasse.

Parágrafo Primeiro - O valor repassado será destinado integralmente ao custeio do

atendimento de que trata este termo de colaboração.

Parágrafo Segundo - O repasse da primeira parcela será efetuado até o quinto dia útil,

após a publicação do Tempo de Colaboração. As demais parcelas serão mensalmente

repassadas até o quinto dia útil de cada mês.

Parágrafo Terceiro - O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação da

prestação de contas da primeira parcela, o da quarta parcela fica condicionado à

apresentação da segunda e, assim sucessivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL apresentará ao Núcleo de Convênios e

Parcerias, constante no Termo de Colaboração: a prestação de contas parcial e anual, de

acordo com as instruções da Secretaria de Educação e normativas vigentes do Tribunal

de Contas do Estado:

[. Prestação de contas mensal - até o dia ]0 (dez) do mês subsequente ao repasse,

devendo conter a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos

mensalmente, conforme descrito no Plano de Trabalho.

A documentação abaixo relacionada deverá ser entregue via plataforma geegls

!2r!!g, digitalizada em pdf pesquisável, contendo até 25mb cada arquivo, e
arquivos em excel das planilhas disponibilizadas pela concedente:

a) Ofício de Encaminhamento em nome da Secretária de Educação;

b) Balancete Contábil do mês de competência, conforme legislação vigente;

c) Originais da folha de pagamento;

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -- CRF,

Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de
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Terceiros, Certidão Negativa de Débitos da Dívida Atava da União, Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão Negativa de Tributos Municipais;

e) Documentos fiscais, originais e cópias, na forma da legislação regulamentar,

emitidos em nome da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL,
identificando o TERMO DE COLABORAÇÃO e número do Processo Intemo

(carimbo de atesta e carimbo de identificação do termo de colaboração);

f) Cópia legível dos cheques nominativos e/ou transferência eletrânica ou outra

modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil em que dique

identificada sua destinação e, no caso de pagamento, o credor;

g) Relação de pagamentos efetuados (ensino e alimentação);

h) Planilha de conciliação bancária - pendência;

i) Planilha de conciliação bancária -- sintética;

j) Planilha de programado x realizado

k) Demonstrativo de rendimento de aplicação financeira

1) Balancete de Receita e Despesas;

m) Cópia legível dos extmtos bancários da conta corrente e conciliação;

n) Cópia legível dos extratos bancários das aplicações Hmanceiras e demonstrativo

de rendimentos;

o) Folha de sequência oficial das crianças atendidas; (Cademeta de Chamada - SE);

p) Atestados médicos/justificativa de ausência das crianças atendidas;

q) Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas;

r) Cardápio das refeições servidas no período;

s) Orçamentos originais (no mínimo três) que comprovem a pesquisa de preço

realizada para cada despesa do termo de colaboração (aquisição de materiais e

contratação de serviços);

t) Em casos específicos e exigidos pela Lei Federal n' 13.019/14, bem como por

determinação do Tribunal de Contas a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL deverá apresentar as Certidões negativas de tributos do INSS, FGTS,

Receita Estadual e Receita Federal da empresa que realizar o faturamento da

compra ou serviço.

)

11. Prestação de contas anual - deverá ser apresentada até 28 de Fevereiro do exercício

@.

15
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subsequente, em (via original e documentação digitalizada em pdf pesquisável e

arquivos em excel das planilhas disponibilizadas pela concedente) observando as

disposições vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (prestação de contas

do recurso total recebido no exercício, incluindo rentabilidade). Eventuais saldos não

utilizados deverão ser restituídos aos cofres municipais até 30 dias após a conclusão do

objeto.

111. Das prestações de contas -- serão acentos custos indiretos necessários à execução do

objeto da parceria, confomle estabelecido em Plano de Trabalho e Cronograma de
Desembolso.

Parágrafo Primeiro -- As prestações só serão consideradas ::EN.iKGUES' mediante a

apresentação integral da documentação comprobatória descrita nos itens l e ll e, que

estejam em conformidade com os requisitos do Núcleo de Parcerias da Secretaria de

Educação.

Parágrafo Segundo -- Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas

efetuadas em data anterior oi posterior à vigência do Termo de Colaboração.

Parágrafo Terceiro - Nas prestações de contas, é vedado a:

a) Utilização dos recursos em ülnalidade diversa à estabelecida neste termo de

colaboração;

b) Realização de despesas em desconformidade com o Plano de Trabalho/Plano de
Aplicação, parte integrante deste instrumento;

c) Realização de despesas com taxas bancárias, de administração, multas, juros de

correção monetária, inclusive referente a pagamentos de recolhimentos fora de prazos;

d) Realização de despesas de capital;

e) Pagamentos antecipados e/ou posteriores ao fato gerador da despesa, salvo se

expressamente autorizados pelo MUNICÍPIO;

f) Pagamentos de despesas sem a comprovação mediante cópia de cheque ou
transferência bancária.

g) Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar.

Parágrafo Quarto -- Apresentadas as prestações de contas, parcial e anual, a Comissão
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de Monitoramento e Avaliação emitirá parecer:

a) Técnico, quanto à execução física e atingimento dos objetivos do Termo de

Colaboração;

b) Financeiro, quanto à carreta e regular aplicação dos recursos do Termo de

Colaboração.

Parágrafo Quinto - A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta

Cláusula, ou a sua não aprovação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação,
importará na suspensão das liberações subsequentes até a correção das irregularidades

ocorridas.

Parágrafo Sexto -- As despesas mensais pagas indevidamente e/ou glosas efetuadas no

período da execução do objeto, deverão ser restituídos e/ou reprogramados, conforme

observância do Gestor do Serviço e Núcleo de Convênios e Parcerias. Ressalvadas

despesas do mês de dezembro do exercício que deverão ser devolvidas aos cofres

públicos até 30 dias após a conclusão do objeto.

Parágrafo Sétimo - Fica estabelecida a responsabilidade exclusiva da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos;

Parágrafo Oitavo -- Fica estabelecida a responsabilidade exclusiva da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo pagamento dos encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da

instituição e ao adimplemento do termo de colaboração, não se caracterizando

responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos

pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

Os valores repassados a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até 31 de
dezembro de cada ano e não utilizados, deverão ser restituídos aos Golfes públicos em

conta especifica a ser indicada pelo Gestor do Serviço e Núcleo de Convênios e

 94

  PE33502/2021

A
N

A
 LU

C
IA

 S
A

N
C

H
E

S
 09486795819 27/12/2021 12:34:16

Para validar a veracidade do documento, acesse o portal de Diadema e consulte o mesmo por este id: 9-vsffu0kxhy2gco6yl



DIADEMA
Educação

P }A
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Parcerias. O saldo deverá ser restituído até 30 dias após a conclusão do objeto e, o

comprovante de devolução deverá ser apresentado a SE.

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compromete-se a restituir no prazo de

30 (trinta) dias os valores repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados pelos índices de

remuneração das cademetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nas

seguintes hipóteses:

1) A inexecução do objeto desta parceria;

11) Não apresentação do relatório de execução íísico-financeira e prestação de contas no

prazo exigido;

1 1 1) Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO CONTROLE DE EXECUÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo da

Secretaria de Educação, órgão municipal responsável pela execução Política Educação.

Parágrafo Primeiro - Fica assegurado o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das

entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de

Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos

instrumentos de transferências regulamentados pela lei vigente, bem como aos locais de

execução do objeto.

Parágrafo Segundo - Fica estabelecida a obrigação da ORGANIZAÇÃO DA

SOCIEDADE CIVIL de inseú cláusula, no contrato que celebrar com fomecedor de

bens ou serviços com a finalidade de executar o objeto da parceria, que permita o livre

acesso dos servidores ou empregados dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras

dos recursos públicos, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros

contábeis da empresa contratada, nos termos desta Lei, salvo quando o contrato

obedecer às normas uniformes para todo e qualquer contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DAS PENALIDADES
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Verificado o não cumprimento dos compromissos expressos nas Cláusulas anteriores, o

MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Educação notificará a ORGANIZAÇÃO DA

SOCIEDADE CIVIL para, no prazo de 30 (trinta) dias apresentar a regularização sob

pena de suspensão do repasse financeiro a partir do mês subsequente.

Parágrafo Primeiro -- A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá ser

cientificada, por intermédio de Notificação de Ocorrências emitida pela própria
Secretaria.

Parágrafo Segundo -- Não regularizado, porém justificado a ocorrência, a suspensão

ficará a critério de parecer emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Parágrafo Terceiro -- O MUNICÍPIO encaminhará ao Ministério Público denúncia

contra a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que aplicar o recurso em fins

diversos do previsto neste Termo de Colaboração e a Procuradoria Geral do Município

para a cobrança judicial, visando o ressarcimento aos comes públicos dos recursos

gastos irregularmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO LIVRE ACESSO AS DEPENDÊNCIAS DA
ENTIDADE.

E assegurado o lide acesso do Tribunal de Contas, do Gestor, da Comissão de Seleção,

da Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Núcleo de Convênios e Parceria, da

Controladoria Intema do Município, da Divisão de Alimentação Escolar,
correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos

instrumentos de transferências regulamentados por esta Lei, bem como aos locais de

execução do objeto deste termo de colaboração;

CLÁUSULA VIGÉSIMA DA AVOCAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

Verificada irregularidade na prestação de contas, sem o atendimento das diligências

apontadas, que ensde a aplicação das penalidades, a Secretaria de Educação, à

continuidade do atendimento às crianças poderá designar terceiro (servidor) para o
/'''''\ 19
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exercício da gestão Hmanceira dos recursos do termo de colaboração, até a efetiva

regularização pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

Parágrafo Primeiro -- A designação de gestor financeiro será precedida de notificação

administrativa da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para que apresente

suas justificativas no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Segundo -- A não aceitação das justiHlcativas pela Comissão de

Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração e da Secretaria de Educação, será

decidida em relatório circunstanciado e conclusivo, do qual será a ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL notificada no prazo de 03 (três) dias úteis.

Parágrafo Terceiro -- Quando da gestão por terceiros, será aberta sindicância para a

apuração das denúncias, podendo a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
reassumir a gestão dos recursos, quando se fizer concluso e favorável a referida

sindicância.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO E DA DENlJNCIA

O presente Termo de Colaboração poderá ser rescindido por infração legal ou

descumprimento de suas Cláusulas e condições executórias, bem como por denúncia

precedida de notificação no prazo mínimo de 90 (noventa) dias, por desinteresse

unilateral ou consensual, respondendo cada participe, em qualquer hipótese, pelas

obrigações assumidas até a data do efetivo desfazimento.

Parágrafo Primeiro - Quando da denúncia, rescisão ou extinção do Termo de

Colaboração, caberá a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL apresentar ao
MUNICÍPIO no prazo de lO (dez) dias, documentação comprobatória do cumprimento

das obrigações assumidas até aquela data, bem como devolução dos saldos financeiros

remanescentes, inclusive dos provenientes das aplicações financeiras.

Parágrafo Segundo - E prerrogativa do MUNICÍPIO, assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução do objeto de parceria, no caso de paralisação ou da
ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade
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Parágrafo Terceiro - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo

poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PREVISÃO DE CANCELAMENTO DE
RESTOS A PAGAR.

Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo deverá ser reduzido até

a etapa que apresente fiincionalidade do objeto pactuado no termo de colaboração;

sendo avaliado através de parecer técnico financeiro e pedagógico emitido pela

Comissão de Monitoramento e Avaliação e o Gestor do Progmma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA TITULARIDADE DE BENS E

DIREITOS.

Na conclusão ou extinção da parceria, os bens e direitos adquiridos, produzidos ou

transformados com recursos repassados, remanescentes na data da extinção do termo de

colaboração deverão ser restituídos ao órgão concedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA
ATENDIMENTO.

DA CONTINUIDADE DO

A Secretaria de Educação se responsabilizará em assumir ou de transferir a

responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de

fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade; garantindo assim, a continuidade

do atendimento às crianças designando terceiro (servidor) para o exercício da gestão

financeira dos recursos do termo de colaboração, até a efetiva regularização pela

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA DA ALTERAÇÃO

O presente termo de colaboração poderá ter suas Cláusulas alteradas mediante acordo

entre as partes, através de Termo Aditivo, nos casos de acréscimos do número de

atendidos, bem como para prorrogação do prazo de vigência ou suplementação do valor,

21

@
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exceto quanto ao objeto

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA DA PUBLICAÇÃO

A eficácia deste termo de colaboração fica condicionada à publicação do respectivo

exüato no órgão de imprensa oficial do MUNICÍPIO, no prazo de 20 (vinte) dias a

contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Diadema, para dirimir todos os conflitos oriundos do

não cumprimento das Cláusulas expressas neste instrumento e dos omissos.

E, estando às partes de pleno acordo com os termos do presente termo de colaboração,

assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo

firmadas.

Diadema, 1 5 de dezembro de 2021 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA

a de Educação
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