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PREFEITURA DO MUNICiP10 DE VOTUPORANGA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE FOMENTO N° 006/2018

TER1VIO DE FOMENTO que entre si celebram o

Munieipio de Votuporanga, Estado de São Paulo, e a

Santa Casa de Misericordia de Votuporanga,

objetivando a transfer'encia de recursos financeiros.

o Municipio de Votuporanga, corn sede na cidade de Votuporanga-SP, na Rua Para n°. 3227,

inscrita no CNPJ sob o n° 46.599.809/0001-82, neste ato representado pelo Prefeito Municipal

João Eduardo Dado Leite de Carvalho, RG n° 6.528.198-6 e CPF n° 992.757.838-53, doravante

designado simplesmente MUNICiPIO, e a organizaçao da sociedade civil Santa Casa de

Misericórdia de Votuporanga , entidade sem fins lucrativos na area da Sairde, inscrita no CNPJ

sob n° 72.957.814/0001-20 e no Cadastro Municipal de OrganizaçOes da Sociedade Civil —

CMOSC sob o Protocolo Deferido n° 380970 , corn sede na Rua Minas Gerais n° 3051, Bairro

Santa Elisa, Votuporanga-SP., neste ato representada legalmente pelo seu Presidente, Luiz

Fernando Goes Liévana, RG n° 7.598.835 e CPF n° 045.349.978-33, doravante designada

simplesmente SANTA CASA , resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regido pelas

disposiçoes contidas na Lei Federal n° 13.019 de 2014 corn as alteragoes da Lei Federal n° 13.204

de 2015; pelo Decreto Municipal n° 9.711, de 8 de maio de 2017, pela Lei Federal n° 8.742 de

1993 e alteraOes posteriores; pelas Leis Municipais n° 5.892 de 2016 (PPA), n° 5.893 de 2016

tL,D0) e n° 5.894 de 2016 (LOA), e mediante as clausulas e condiOes seguintes:

CLAJSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Fomento a parceria estabelecida pelo Municipio corn a Santa

Casa, para manutenção do serviço medico hospitalar, através do pagamento de material medico



e da legislação em vigor.

Sao obrigaçoes dos Participes:
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hospitalar e despesas corn pessoal, conforme estabelece a proposta apresentada pela Santa Casa e

o Plano de Trabalho, partes integrantes deste termo.

CLAUSULA SEGUNDA

DAS FINALIDADES

A Santa Casa executard as finalidades deste Termo de Fomento em parceria corn o Municipio,

fundamentando-se na prevalência do cardter ptiblico da ay5o.

CLAUSULA TERCEIRA

DA VINCULAçÂO DAS PEAS DOCUMENTAIS

Integram este instrumento, independentemente de transcrição, a proposta apresentada pela Santa

Casa, o Plano de Trabalho elaborado e aprovado pelo Municipio, bem como toda documentação

técnica que deles resultem, cujos termos os participes acolhem integralmente.

3.1. Eventuais ajustes realizados durante a execuçdo do objeto integrardo o Plano de Trabalho,

desde que tido haja alteração do objeto e sejam submetidos e aprovados previamente pelo

Municipio através da Secretaria Municipal da Saüde , na qualidade de órgao gestor, e apreciação

pelo Conselho Municipal de Saüde.

CLAUSULA QUARTA

OBRIGAcOES GERAIS

0 Municipio e a Santa Casa se comprometem a convergir esforços e a utilização de recursos

feriaise financeiros corn o propósito de cumprirem corn a finalidade deste Termo de Fomento
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la constataçdo de determinada situaçâo irregular, sem prejuizo das sanOes legais.
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I - DA PREFEITURA DO MUNICiPIO DE VOTUPORANGA:

1. Transferir recursos financeiros a SANTA CASA, no valor equivalente a R$1.800.000 ,00

( hum milhão e oitocentos mil reais), observando as disponibilidades financeiras e

orçamentdrias do MUNICiPIO, a Proposta da Santa Casa, o Plano de Trabalho e a Lei

Municipal n° 6.125 de 15 de fevereiro de 2018.

1.1. Os recursos provenientes do Municipio sera) executados no exercicio financeiro de

2018, 11 (onze) parcelas.

2. Bloquear, suspender ou cancelar o pagamento das transferencias financeiras a Santa Casa

quando houver descumprimento das exigencias contidas no presente Termo de Fomento, na Lei

Federal n° 13.019 de 2014, e no Decreto Municipal n° 9.711, de 8 de maio de 2017, tais como:

a) Atrasos e irregularidades na prestaçdo de contas.

b) Aplicação indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo Municipio, não

prevista no Plano de Trabalho.

c) Ndo cumprimento do Plano de Trabalho.

d) Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicacdo dos recursos püblicos.

e) Descumprimento das orientaVies da Secretaria Municipal da Satade (SESAU),

orgdo gestor do presente Termo de Fomento.

2.1. Para fins de interpretação do item 2 entende-se por:

a) Bloqueio: A determinação para que a transferencia financeira nao seja paga enquanto

determinada situação tido for regularizada, ficando todavia acumulada para pagamento

posterior.

b) Suspensão: A determinaçdo para que a transferencia financeira não seja paga enquanto

inada situação no for regularizada, perdendo a Santa Casa o direito a percepção

sferencia financeira relativa ao periodo de suspensão.

celamento: A determinaçäo para que a transferencia financeira ndo seja repassada a
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II— DO ORGA0 GESTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÜDE (SESAU):

a) Responsabilizar-se pelo cumprimento do presente Termo de Fomento.

b) Assessorar tecnicamente a Santa Casa no que for necessário ao desenvolvimento deste

Termo de Fomento.

c) Acompanhar, supervisionar e avaliar, sistematicamente, a execuedo do Plano de Trabalho

tendo em vista seu cumprimento.

d) Elaborar relatório de monitoramento e avaliaedo que deverd conter minimamente:

I — andlise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio

social obtido em razdo da execuedo do objeto ate o periodo, corn base nos indicadores

estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho,

II — Sugerir alteraeöes necessárias nos procedimentos adotados pela Entidade, tendo em

vista a qualificaeao da oferta do servieo,

e) Observar o cumprimento do Plano de Aplicaedo dos recursos ptablicos recebidos pela

Santa Casa.

0 Realizar reuniöes coin os gestores e equipe de referencia da Santa Casa quando

necessario, observando orientaeöes técnicas.

g) Ouvir os Conselhos Municipais aos quais as atividades exercidas pela Santa Casa

estiverem vinculadas.

h) Desenvolver noes de formaedo/capacitaedo junto aos gestores e equipe de referencia da

Santa Casa.

GAP.H

tpacitar os gestores e equipe de referencia da Santa Casa, quando tratar de implantaedo

servieo, assessorar e acompanhar todas as etapas, visando garantir os padroes minimos

qualidade a populaedo usuária.

sempre que possivel pesquisa de satisfaedo corn os usuarios do servieo podendo

ilizar os resultados como subsidio na avaliaeao da parceria celebrada e do cumprimento

,s objetivos pactuados, bem como na reorientaedo e no ajuste das metas e atividades.

formar &gab de Controle Interno do Municipio indicios de irregularidade n

Servieo.

Ye'



PREFEITURA DO MUNICiP10 DE VOTUPORANGA
GABINETE DO PREFEITO

..\/.. .
,,,...14: ,..„.......,,
v. ..,.

1.• _
 '..-

1) Solicitar Plano de Providéncia quando constatada necessidade de correção de

procedimentos.

m) Autorizar o remanejamento de recursos do Plano de Aplicação durante a vigéncia da

parceria do valor originalmente aprovado no Plano de Trabalho e de acordo corn

disponibilidade orçamentdria.

1.1 0 remanejamento dos recursos se (lard mediante prévia solicitação, corn justificativa

apresentada pela Santa Casa, apreciação do Conselho Municipal da Satade e

aprovação pela autoridade competente.

III — DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

a) Orientar sobre a prestação de contas, nos moldes das instruçöes especificas e das editadas

pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.

b) Reservar os recursos orçamentdrios previstos nas Leis Orçamentdrias, ou autorizados por

meio de créditos adicionais, a fim de cumprir corn o presente Termo de Fomento,

observado o inciso I item 1 desta clausula.

c) Gerar Ordem de Fornecimento e Empenho Oryamentdrio das transferencias financeiras;

d) Transferir, por meio da Tesouraria, os recursos financeiros previstos neste Termo de

Fomento, mediante depósito/crédito em conta bancdria especifica informada pela Santa

Casa, nos prazos e parcelas previstas em lei;

e) Analisar anualmente através da Divisdo de Prestação de Contas, as contas apresentadas

pela Santa Casa, relativas ao objeto deste Termo de Fomento, observando-se as regras

previstas na legislaçâo, prazos e normas e emitindo parecer conclusivo.

VIanifestar de forma conclusiva sobre a prestaçäo de contas observando os prazos previstos

io Termo de Fomento, devendo dispor sobre:

aprovaçäo da prestação de contas;

:1 — aprovação da prestaçdo de contas corn ressalvas, quando evidenciada impropriedade

)u qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erdrio ou;

[II — rejeiçdo da prestação de contas e a determinação da imediata instauração de tomada

de contas especial, por determinação da autoridade competente.

GAP.//
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0)) Ndo contratar parentes de diretores, sócios, conselheiros, instituidores ou

diretrizes orçamentdrias.

benfeitores ate 3° grau para atividades remuneradas.
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g) Registrar as impropriedades que deram causa as ressalvas ou a rejeição da prestaçdo de

contas, em plataforma eletrônica de acesso publico, devendo ser levadas em consideraydo

por ocasido de assinatura de futuras parcerias corn o Municipio, conforme legislaçdo de

regência.

h) Conceder prazo de 15 (quinze) dias para a Santa Casa sanar a irregularidade ou cumprir a

obrigação, quando constatada irregularidade ou omissdo na prestação de contas.

i) Adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,

qualificação do dano e obtençdo do ressarcimento, nos termos da legislaçâo vigente,

quando no houver saneamento da irregularidade no prazo previsto, encaminhando a

matéria ao &ado municipal de Controle Intern°

j) Avaliar as prestaçoes de contas, classificando-as em:

I — regulares, quando expressam, de forma clara e objetiva, a exatiddo das demonstraçoes

contdbeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestdo.

II — regulares corn ressalva, quando evidenciar impropriedade ou qualquer falta de natureza

formal de que ndo resulte em dano ao erdrio:

III — irregulares, quando houver:

• Omissdo no dever de prestar contas;

• Prática de ato de gestdo ilegal, ilegitimo ou antieconômico ou infração a norma

legal ou regular de natureza contabil, financeira, orçamentdria, operacional ou

patrimonial.

• Dano ao erdrio decorrente de ato de gestdo ilegitimo ou antieconomico;

• Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores publicos.

ponder pela decisdo da aprovaçdo de contas, tendo como base os pareceres técnicos e

nceiros.

A SANTA CASA:

t) Ndo pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado pirblico corn recursos

vinculados a parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei especifica e na lei de
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c) Desenvolver as atividades conforme especificado no Plano de Trabalho.

d) Acatar as indicaOes do &Sao gestor da Politica da Sat:1de do Municipio acerca da

formação, qualificação profissional, carga hordria de trabalho, nivel de escolaridade,

considerando a rotina, a complexidade das tarefas, nivel de conhecimento e

experiencias exigidas na execKdo qualificada do serviço.

e) Permitir o livre acesso dos servidores do Municipio, facilitando a obtenção de

informaçoes, a atuação e intervenção técnica, junto a Santa Casa.

Seguir os principios e diretrizes da Politica da Saide, e acatar orientacaes emanadas

do Orgdo Gestor da Sal:1de, quanto ao padrao e qualidade do serviço, observando o

Plano de Trabalho.

g) Ofertar o serviço gratuitamente ficando impedido de cobrar contribuição,

mensalidade, taxa ou outro tipo de participaçao financeira do usuário, cabendo, no

caso de descumprimento, rescisdo unilateral deste Termo de Fomento, observada a

legislação pertinente.

h) Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao

Municipio e a terceiros, em decorréncia de sua açâo ou omissão no

desenvolvimento do serviço, sem nenhuma responsabilidade do Municipio.

i) Nä° transferir ou subcontratar, ceder ou subempreitar, total ou parcialmente, a

qualquer titulo, os direitos decorrentes da adjudicaçao do fomecimento, ressalvada,

se necessária e plenamente justificavel a intervenção de fornecedores ou serviços

técnicos especiais, desde que devidamente autorizados pelo Municipio, sob pena de

rescisdo do Termo de Fomento e conseqiiente indenização.

j) Apresentar mensalmente, ate dia 05 do més subseqiiente:

I -relatório contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

II — comparativo de metas propostas corn resultados quantitativos e qualitativos

alcançados, a partir do cronograma acordado;

k) Informar aos usual-jos sobre o padrao de qualidade e o cardter piThlico das atividades;

1) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pelo Municipio por

escrito.

m) Manter registros contdbeis, atualizados e em boa ordem a disposição dos

do Municipio.
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n) Manter atualizada toda documentação relativa as exigências da legislacdo e normas

aplicaveis.

o) Encaminhar cópias das alteraçoes estatutdrias, ou de Diretoria, ao ()rad° Gestor da

Politica da Saale no prazo de 30 dias após a sua ocorrência devidamente registrados no

Oficial de Registro de Pessoas Juridicas de Votuporanga .

p) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas,

previdencidrios, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da Santa Casa e ao

adimplemento do Termo de Fomento, ndo caracterizando responsabilidade soliddria ou

subsididria do Municipio pelos respectivos pagamentos, qualquer oneraça- o do objeto

da parceria ou restrição a sua execução.

q) Depositar e gerir em conta bancdria especifica os recursos recebidos, em instituição

financeira piiiblica, decorrentes da parceria e, enquanto não empregados na sua

finalidade, serdo obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, se a previsdo

de seu uso for igual ou superior a 1 (urn) mês, ou em fundo de aplicação financeira de

curto prazo ou operação de mercado aberto lastreado em titulos de divida

quando o prazo previsto para sua utilização for igual ou inferior a 1(urn) mês.

r) Aplicar no objeto da parceria os rendimentos das aplicaçoes financeiras, ficando os

valores sujeitos as mesmas condicaes de prestação de contas exigidas para os recursos

transferidos.

s) Devolver ao órgdo repassador de recursos, por ocasiao da conclusão, demlincia,

rescisào ou extinçâo da parcela, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os

nrovenientes das receitas obtidas das aplicacöes financeiras realizadas, no prazo

tprorrogavel de 30(trinta) dias do evento, observando orientaçaes da Secretaria

unicipal da Fazenda.

Restituir aos cofres pitblicos qualquer pagamento e despesas não autorizadas no Plano

Trabalho ou despesas realizadas em desacordo corn qualquer das condiçoes ou

3triçoes estabelecidas.

Acatar as orientaçoes técnicas do orgdo gestor acerca da execucdo do sl
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v) Atender, a qualquer momento, a solicitação de prestaçoes de contas parciais, de

periodos especificos, requerida pelo Departamento de Prestação de Contas da Secretaria

Municipal da Fazenda.

CLÁUSULA QUINTA

DA VIGENCIA

A vigencia deste Termo de Fomento sera para o exercicio de 2018.

5.1. 0 presente Termo de Fomento poderd ser rescindido a qualquer momento, por iniciativa de

qualquer parte, por comunicado escrito corn antecedência minima de 60 (sessenta) dias, ou por

descumprimento de suas clausulas e ou do Decreto Municipal n° 9.711, de 8 de maio de 2017, o

qual regulamenta a aplicação pela Administracdo Publica Direta e Autárquica do Municipio, da

Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014.

5.2. A rescisdo deste Termo de Fomento implicara no cancelamento de futuras parcerias para

execução de atividades, ficando, entretanto, assegurada a conclusdo de eventuais açöes em

andamento, evitando prejuizos irreparaveis as pessoas beneficidrias destes.

5.3. Nos casos de encerramento das atividades da Santa Casa, o municipio poderd deliberar pela

transferacia de recursos financeiros a instituição que acolher as pessoas atendidas por força deste

Termo de Fomento.

CLÁUSULA SEXTA

DO VALOR

Os rect os financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento neste ato fixados em
J

11-M00.000,00 (Hum milhdo e oitocentos mil reais) relativos ao presente exercicio, serdo

alocados de acordo corn o piano de aplicação e cronograma de desembolso constante no Plano de

Trabalho, correrdo a conta da dotaçdo alocada no orçamento da administração publica municipal,

autorizada pela Lei n° 5894, de 14 de novembro de 2016 que estima a receita e fixa a despesa para

o exercicio financeiro de 2017, publicada no Diario Oficial Municipio de Votuporanga, Fonte de
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CLAUSULA SÉTIMA

DA LIBERACAO E DA MOVIMENTAC 'AO DOS RECURSOS

As parcelas dos recursos transferidos no ambito da parceria sera° liberadas em estrita

conformidade corn o cronograma de desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais

ficarao retidas ate o saneamento das impropriedades:

a) quando houver fundados indicios de no ter ocorrido boa e regular aplicaçao da parcela

anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive quando aferidos em

procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou &gab repassador

dos recursos e pelos órgaos de controle interno e externo da administração publica;

b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos rid() justificados

no cumprimento das etapas ou fases programadas, praticas atentatórias aos principios

fundamentais da administração publica nas contrata0es e demais atos praticados na execução da

parceria ou o inadimplemento da organizaçao da sociedade civil corn relaçao a outras clausulas

basicas;

c) quando a Santa Casa deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela

administraçao pablica ou pelos órgaos de controle interno ou externo;

7.1. Toda a movimentação de recursos no ambito da parceria sera realizada mediante transferencia

eletrônica sujeita a identificação do beneficidrio final e a obrigatoriedade de depósito em sua conta

bancdria;
—7.2. Os pagamentos deverao ser realizados mediante crédito na conta bancdria de titularidade dos

fornecedores e prestadores de serviços;

7.3. Os recursos recebidos em decorrência da parceria sera() depositados e geridos em conta

bancdria especifica aberta exclusivamente para cada ajuste, em instituição financeira pUblica

indicada pela administração pilblica, e, enquanto nao empregados na sua finalidade, serao

obrigatoriamente aplicados em cademetas de poupança, se "a previsao de seu uso for igual ou

superior a 1 (urn) més, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado

aberto lastreada em titulos da divida pablica, quando o prazo previsto para sua utilizaçao for igual

ou inferior a 1 (urn) més;

7.4. Havendo relevancia para o interesse pUblico e mediante aprovacao pela administração publica

da alteração no piano de trabalho, os rendimentos das aplicaçaes financeiras e eventuais saldos )

GAP.//
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remanescentes poderdo ser aplicados pela organização da sociedade civil na amplindo de metas

do objeto da parceria, desde que essa ainda esteja vigente.

7.5. As alteraçoes previstas no paragrafo anterior prescindem de apreciação de urn novo Plano

de Trabalho pelo Conselho Municipal da Sallde e aprovação pelo Orgdo Gestor Municipal, mas

ndo da andlise juridica prévia da minuta do Termo Aditivo da parceria e da publicação do extrato

do mesmo, ern meios oficiais de divulgação.

7.6. Os rendimentos das aplicaOes financeiras, quando autorizados serdo obrigatoriamente

aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos as mesmas condiOes de prestação de contas

exigidas para os recursos transferidos.

CLAUSULA OITAVA

DA ALTERAçA.0

0 Municipio por meio da Secretaria Municipal da Saiade (SESAU), poderd autorizar o

remanejamento de recursos financeiros do piano de aplicação, durante a vigencia do Termo de

Fomento, para consecução do objeto pactuado, desde que previamente ha realização das despesas

e após andlise técnica da area competente.

A solicitação de remanejamento dos recursos financeiros deverd ser previamente solicitada pela

Santa Casa sendo devidamente fundamentada e justificada, e somente poderd ser executada apos

aprovaçao formal da Secretaria Municipal da Saüde (SESAU) e da autoridade competente.

CLAUSULA NONA

fRESTAçA0 DE CONTAS

A Santa asa deverd prestar contas, perante o Departamento de Prestação de Contas da Secretaria

Municipal da Fazenda, parcialmente:

9.1. A prestação de contas referida no caput desta clausula se dard mediante a apresentagdo de

toda documentacdo exigida pelas normas aplicaveis a espécie, em especial o Decreto Municipal

n° 9.711, de 8 de maio de 2017, e nas instrucaes e resoluçöes vigentes expedidas pelo Tribunal de

Contas do Estado de Sdo Paulo (TCE-SP) e Tribunal de Contas da Unido (TCU).

9.2. 0 descumprimento do prazo estipulado para a apresentação da prestaçào de contas, bem como

dos moldes definidos no paragrafo anterior, acarretard impedimento a Santa Casa, de receber /

quaisquer outros do Municipio, sem prejuizo das sançöes legais. I

G AP 1 1 \flt
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CLÁUSULA DÉCIMA

DA RESTITUIcA0 DE RECURSOS

Por ocasido da conclusdo, demancia, rescisdo ou extinedo da parceria, os saldos fmanceiros

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicaebes financeiras

realizadas, sera° devolvidos ao Municipio no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento,

sob pena de imediata instauraedo de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela

autoridade competente do órgdo ou entidade titular dos recursos.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Votuporanga, Estado de Sdo Paulo, para nele serem

dirimidas quaisquer düvidas decorrentes da exeeuedo do presente Termo de Fomento.

E, por assim estarem, na melhor forma de direito, de pleno acordo corn o presente Termo

de Fomento, e suas cláusulas e condieöes, firmam-no em 04 (quatro) vias, perante as testemunhas

abaixo assinadas, que de tuflojficam cientes.

j

Paw Municipal " 0 r. Tanc7ilo de Almeida Neves", 22 de mare° de 2018./
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