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I'T,RNIO Df, FOMENTO N" OO2/202I

TERMO DE FOMENTO N' OO2I202I QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA PONTE E A
ORGAI{IZAÇÃO DA S(rcIEDADE CIVIL APAI{PASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE NOVA
PONTE.

O MUNICÍPIO DE NOVA PONTE&ÍG, inscrito no CI\IPJ sob n'18.159.905/0ü)l-74,
'1001
- Centro, neste ato
com centro administrativo localizado a Praça dos Três Poderes, no
representado pelo Prefeito Sr. Lindon Carlos Resende da Cruz e a APANP- Associaçâo
Protetorâ dos Animais de Nova Ponte -APANP - CNPJ: 33.194.229/000143, com sede
Av: Floriano Peixoto, 954- Centro, na cidade de Nova Ponte, neste ato representada pelo

Sr. Edilson Fonseca Prado,

doravante denominada(o) ORGANZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIML, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, regendo-se
pelo disposto na Lei Complementar no l0l, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamenüíria Anual, na Lei no 13.019, de 31 de
julho de 2.014 e rcspectivo Decreto Municipal regulamentar n'018/2017, con§oante a
Inexigibilidade de Chamamento Público no 00212021 e mediante as cláusulas e condi@es
s€guintes:

CLAT]STILA PRIMEIRA. DO OBJETO:

1.1 O

presente TERMO DE FOMENTO, decorrente da inexigibilidade de
chamamento público n' 00212021, tem por objeto estabelecer a parceria entre a
Administração Pública e a Organização de Sociedade Civil para consecução de finalidade
de interesse público e recíproco, que envolva a transferência de recursos financeiros,
conforme previsão na Lei orçamenüí,ria Anual no 193912020 e Plano de Trabalho proposto
pela Organização da Sociedade Ciü1, ANEXO I.
1.2 - Não poderão ser destinados recuÍsos para atender a despesas vedadas pela respectiva

Lei de Diretrizes Orçamentárias.
1.3 - E vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam,
direta ou indiretamente:

I - delegação

zT

das funçôes de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou

de outras atividades exclusivas do Município;
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II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinaúírio

seja o aparelho administrativo

do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA_ DO PLANO DE TRABALHO:
2.1- Para o alcânce do objeto pactuado, os parceiros obrigam-se a cumpú o Plano de
Trabalho que, independente de transcrição, é parte integrante indissociável do presente
TERMO DE FOMENTO, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos
dados neles contidos acatam os parceiros.

panigrafo Único
O Plano de Trabalho podení ser revisto, mediante termo aditivo ou
certidão de apostilamento, desde que não haja alteração do objeto e sejam submetidos e
aprovados previamente pela autoridade comp€tente.

-

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÔES:
3.1 - São obrigações dos Participes:

I - DA ORGANZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

a) Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as cláusulas

pactuâda§, a

legislação pertinente e o plano de Trabalho deste TERMO DE FOMENTO apresentado
pela Organização da Sociedade Civil, aprovado pela Comissão de Seleção nomeada
Portarias ns 07712017 e 17112020, adotando todas as medidas necessárias à correta
execução deste TERMO DE FOMENTO, observando o disposto na Lei Federal n"
13.01912014;

b) Zelar pela boa qualidade

das ações e serviços pÍ€stados, buscando alcançar eficiência"

eÍicácia, efaiüdade social e qualidacle em suas atividades;

c) Manter e moümentar os recursos financeiros de que trata este TERMO DE FOMENTO
a conta bancária específica, observado o disposto no art. 5l da Lei n' 13.019/2014;
d) pÍestar contâs dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;

e) divulgar na intemet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em

que exerça suas ações toílâs as parcerias celebradas com o poder público, contendo' no
mínimo, as informações requeridas no panigrafo único do art. I I da Lei n' 13.019i2014;
acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos
recursos, do controle intemo e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos

f) dar liwe

a

n
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documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados
pela Lei n' 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito iàs despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;

h) responder exclusivamente p€lo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento, não
implicando responsabilidade solidária ou subsidiiiria da administração pública a
inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua
execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na intemet ou, na falta

desta, em sua sede,
consulta ao extrato deste termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e
o detalhamento da aplicação dos recursos;

j)

vedada a realização de pagâmento antecipado com recursos de parceria;

II - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MT]NICIPAL:

o

repasse dos recursos financeiros obedecendo ao Cronograma de
Desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do
objeto do termo de fomento;

a)

promover

b) fornecer informações para prestação de contas ris organizações da sociedade civil por
ocasião da celebração das parcerias, informando preüamente e publicando em meios
oficiais de comunicação

ràs

referidas organizações eventuais alteraçôes no seu conteúdo;

c) emitir relatório tecnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter

à

comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente
da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da
sociedacle

civil;

d) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os
beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsidio na avaliação da
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e
no ajuste das metas e atividades definidas;
e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

@
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f1 na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outÍo

órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestoÍ, assumindo,
enquanto isso não oconer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas
responsabilidades;
g)

viúilizar

o acompanhamento pela intemet dos processos de liberação de recursos;

relar,Lo das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, ate cento e oitenta dias após o respectivo encerramento,

h) manter, em seu sitio oficial na internet, a

i) dilulgar pela intemet os meios de representação sobre

a aplicação irregular dos rccuÍsos

envolvidos na parceria;
instaurar tomada de contas antes do termino da parceria, ante a constatação de eüdências
de inegularidades na execução do objeto da parceria.

j)

CLÁUSTILA QUARTA-DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente
TERMO DE FOMENTO e de RS 36.000,00 (trinta e seis mil reais)' no período
compreendido entÍe a assinatura do presente e 3l de dezembro de 202'1, conforme plano de
trabalho apresentado, correndo a despesa à conla da dotação orçamentária: 02.007.000
f0.122.0003 2.0417 33 50

4l

Fonte. 00

CLÁUSULA QUINTA. DA TRANSFENÊXCN E APLICAÇÃO DOS RECURSOS:
transferiní os ÍecuÍsos em favor da
ORGANZAÇÃO DA SOCIEDADE C1VIL, conforme o cronoglama de desernbolso
contido no Plano de Trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do
beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária especifica
5.1

- A ADMINIgçrqçÃO PÚBLICA MUNICIPAL

vinculada a este instnrmento.
E obrigatória a aplicação dos recursos deste TERMO DE FOMENTO, enquanto não
utilizados, em cademeta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu
uso for igUal ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prÍLzo, ou
operação de mercado aberto lastreada em titulo da dívida pública federal, quando sua
utilização estiver prevista para pÍazos menores5.2

-

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no
objeto do termo de fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de
prestação de contas exigidos para os recuÍsos transferidos

a
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5.4 * As parcelas dos recursos trânsferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e
ficarão reüdas nos seguintes casos:

I-

quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente

recebida;

II -

quando constatado desvio

de finalidade na

aplicação dos recursos

ou

o

inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas
no termo de fomento;

civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela âdministraçâo pública ou pelos órgãos de controle

III- quando a organização

da sociedade

intemo ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denunci4 rescisão ou extinção da parceria, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável
de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, proüdenciada pela autoridade competente da administração pública.

CTÁUSULA SEXTA

-

DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS:

O presente TERMO DE FOMENTO deverá ser executado fielmente pelos partícipes,
de acordo com as cláusulas pactuadas e as norÍnas de regência, respondendo cada uma
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.1

-

-

Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de
nulidade do ato e responsabilidade do agente ou repÍesentante da ORGANZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, para:

6.2

I

-

utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de
emergência;

III

- repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins

lucrativos;

IV -

pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com Íecursos vinculados à
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes orçamentárias

@

A

PREFEITURA MUNICIPAT DE NOVA PONTE
Praça dos Três Poderes,'1001 -

fentro

PREFEITURA DE

Nova Ponte-MG - tEP 38.150-000
Telefone/Faxr (34) 3355-8000

NOVA PONTE

novaponte@novaponte.mg.gov.br

6.3

-

DentÍe outras despesas, os recursos tÍansferidos poderão ser úilizados para realizar o

pagamento:

remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de
pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria,
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de
FGTS, férias, decimo terceiro salário, salários
Garantia do Tempo de Serviço

I

-

-

proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

II -

dirí,rias referentes

a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que

a

execução do objeto da parceria assim o exija;

III - custos indiretos necessários

à execução do

objeto seja qual for a proporção em relação

ao valor total da parceria;

IV - aquisição de equipamentos

e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto

e serviços de adequação de espaço fisico, desde que necessários à instalação dos referidos
equipamentos e materiais.
Parágrafo único: O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da
sociedade civil com recuÍSos da parceria não gera vínculo nenhum de natureza
jurídico/trabalhista, de quaisquer especies, com o poder público.

CLÁUSULA SÉTTMA - DA VIGÊ,NCIA:
7.1 - o presente TERMO DE FOMENTO vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao da
publicação de seu extrato na imprensa oficial ate 31/1212021, conforme prazo previsto no
anexo do Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto, podendo ser prorrogado por
meio de aditivos, mediante acordo entre os participes.
Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANZAÇÃO DA SOCIEDADE
GIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu
ténnino, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão
admitidas prorrogações do prazo de vigência do pre§ente TERMO DE FOMENTO.
7.2

-

r51ptÇÃO
7.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, u -"
PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente
TERMO DE FOMENTO, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIV[, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso
verificado
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7.4 - Toda e qwrlquer pÍorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser
formalizada poÍ teÍmo adiüvo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da
v.igência do TERMO DE FOMENTO ou da última dilação de prazo, sendo expressamente
vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros
retroativos.

CLÁUSULA OITAVA
DA FISCALIZAÇÃO:

-

DO MONTTORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E

8.1 - O relatório técnico a que se refere o
outros elementos, deverá conteÍ:

I - descrição sumária das atividades

II - análise das atividades

arl

59 da Lei

n.'

13.019/2014, sem prejuím de

e metas estabelecidas;

rcalizaÁas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio

social obtido em razÃo da execução do objeto ate o periodo, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trúalho;
III - valores efetivamente transferidos pela adminístração pública;

IV - anrilise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização
da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas
e resultados esabelecidos no respectivo

TERMO DE FOMENTO;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles intemo e extemo, no âmbito
da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.

g.2 -Na hipotese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade ciüI, a
administração pública poderá, exclusivamente paÍa assegular o atendimento de serviços
judicial, a fim
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização
de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organ izaçáo da sociedade ciül parceira, qualquer
que teúa sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil
ate o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

II -

@
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CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
9.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter
elementos que permitam ao gestor da parCeria avaliar o andamento ou conclür que o Seu
objeto foi oxecutado conforme pactuado, com a descrição pormenorizâda das atiüdades
realizadas e a somprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, ate o período
de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e
documentos:
I

-

extrato da conta bancária especifica;

recibos, com data do documento, valoÍ, dados
da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive

III - comprovante do recolhimento do

IV -

saldo da conta bancrfia específica, quando houver;

material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros

suportes;

V - relação de bens adqúridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

VI -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o ceso.

§ 1." Serão glosados

valores relacionados

a

metas

e

resultados descumpridos sem

justifi cativa sufi ciente.

§ 2.. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação

dos

recuÍsos recebidos no prazo de ate noventa dias a partir do termino da vigência da parceria
ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.
prestâção de contas relativa à execução do TERMO DE FOMENTO dar-se-á
mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos

g.2

-A

seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado

pela organização da sociedade civil,
cont€ndo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e
receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho

II - relatório

@
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9.3 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua aúlise os seguintes
relatórios elaborados intemamente, quando houver:

I - relatório da visita tecnica in loco realizada durante a execução da parceria;

lI - relaório tecnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e
os resultados alcançados durante a execuçâo do TERMO DE FOMENTO.
9.4 - Os paÍeceÍes tecnicos do gestor acerca da pÍestação de contas, de que tÍatâ o aí.67
da Lei no 13.019, de 2014, deverão conter aniílise de eficrícia e de efetiüdade das ações
quânto:

I - os resultados

já alcançados

e seus beneficios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

tll

- o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade

das ações após a conclusão do objeto pactuado

9.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública
observará os prazos previstos na Lei no 13.019, de 2014, devendo concluir,
alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação

III - rejeição da prestação

de contas com ressalvas; ou

de contas e determinação de imediata instauração de tomada de

contas especial.

9.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo
para a oÍganização da sociedade civil sanar a irÍegularidade ou cumprir a obrigação.

§ lo O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação,

prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
o
§ 2" Transcorrido o prazo para saneamento da inegularidade ou da omissão, não havendo

autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidiirria, deve adotaÍ as providências para apuração dos fatos, identificação dos

saDeamento,

a

n
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responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação
vrgente

9.7 -A administração pública apreciará a pÍestação final de contas apresentada, no prazo de
ate cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de
diligência por ela determinada pronogrível justificadamente por igual período.

Parágrafo único. O mnscurso do prazo definido nos terÍnos do caput sem que as contas
tenham sido apreciadas:

não sigrifica impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido
causados aos cofres públicos;

I-

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus
prepostos, sem prejuízo da atualizzçáo monetária, impede a incidência de juros de mora
sobre debitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste
parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administra@o pública.
9.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara

e objetiva, o cumprimento dos objetivos

e metas estabelecidos no plano de trabalhol

II - regulares com Íessalva, quando evidenciarem impropríedade ou qualquer outra faltâ de
natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer

das seguintes circunstâncias

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao er:irio decorrente de ato de gest?io ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desüo de dinheiro, bens ou valores públicos

9.9 -O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de
contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no
primeiro cílso, os pareceÍes tecnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a
autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
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9.10 -Quando a prestação de contas for avaliada como irregulaÍ, após exaurida a fase
recursal, se mantida â decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar
autorização para que o ressâÍcimento ao erário seja promovido por meio de ações
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho,
conforme o objeto descrito no termo de fomento e a área de atuação da organização, cuja
mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não
tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

I - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos
originais que com@m a prestação de contas.
9.1

CLÁT]STILA DÉCIMA

-

DAS RESPONSABILIZAÇÕI S E DAS SANÇOES:

l0.l

- Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as noÍrnas
da Lei no 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá,
garantida a previa defes4 aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes
sanções:

I - advertência;

lI-

e impedimento de
entidades da esfera de governo da

suspensão temponíLria da participação em chamamento público

ou contmto com órgãos e
pública
sancionadoÍa, por prazo não superior a dois anos;
administração
celebrar paÍseria

III

- declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seni concedida sempÍe que a
organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuizos resultantes
e após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva
do Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Antidrogas" facultada a defesa do
interessado no respectivo pÍocesso, no prazo de dez dias da abertura de üsta, podendo a
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de
contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da
parceria

@
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prescrição será intenompida com
apuração da inÍiação.

10.3

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

a edição de ato administrativo voltado

à

DOS BENS REMANESCENTES:

ll.l - Para os fins deste aj uste, consideram-se bers remanescentes os de natureza
permanente adqúridos com Íecursos financeiros envolvidos na parceria, necessiírios à
consecução do objeto, m,§ que a ele não se incorporam.

11.2 -Para os fins deste Termo, equiparam-se

a

bens remanescentes os bens

e

equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os
recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.

l l.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e
gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organizaçào da sociedade civil
formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese
de sua extinção.

- Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a criterio do
administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha
a fim igual ou semelhante ao da Organização donaüiria, quando, após a consecr4ão do
I 1.4

objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,

ll.5-

Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão,
exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou
semelhante ao previsto neste TERMO DE FOMENTO, sob pena de reversão em favor da
Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCTMA SEGUNDA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO:
12.

I -O

presente TERMO DE FOMENTO poderá ser

I - denunciado

a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis

somente pelâs
obrigações e aúerindo as vantagens do tempo em que prticiparam voluntariamente da
avença, respeitado o przrzo minimo de 60(sessenta) dias de antecedência para a publicidade
dessa intençâo;

II - rescindido, independente de préúa notificação ou

interpelação judicial ou extrajudicial,

nas seguintes hipóteses:

@-
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utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento
apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunsüância que enseje a instauração de Tomada
de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE:
A eficácia do pÍesente TERMO DE FOMENTO ou dos aditamentos que impliquem
em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica
condicionada à publicação do respectivo extÍato no Diário Oficial do Municipio, a qual
deverá ser providenciada pela Administração Pública Municipal no prazo de até 20 (vinte)
13.1 -

dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ DAS CoNDIÇÕES GERAIS:
14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições

I - as comunicações relativas a este termo de fomento serão remetidas por correspondência
ou meio eletrônico e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o
recebimento;

II

-as mensagens e documentos, resultântes da transmissão por meio eletrônico, não
poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser
encamiúados no prazo de cinco dias; e
III - as reuniões entre os ÍepÍesentantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer
ocorrências que possam ter implicações neste termo de fomento, serão aceitas somente se
registradas em ata ou relatórios círcunstanciados.

CLÁT]SULA DÉCIMA QTIINTA - Do FoRo:
15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento,
que não possam ser resolvidas pela via a&ninistrativa, o foro da Comarca de Nova PonteMG, com renúncia expressa a oúros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
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confoÍme, foi lawado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos
participes, para que produza seusjurídicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Nova

[entro

Ponte MG, 27 de agosto

de 2021
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1.

DE ov FoirE

DADOS CADASTRAIS
c.N.P.J.

óneÂo
PROPONENTE

Associação Protetora dos Animais de Nova
xtsróRtco Do PRoPoNENTE

Ponte

33.194.22910001-63

APANP, é uma associaÇão de pessoas interessadas na promoção e fomento das
atividades de promoÇão e bem estar animal, que atua principalmente no resgate, tratamento e controle populacional de animais de rua,
conscientização da população acerca de posse responsável e dos cuidados mínimos em relação aos animais domésticos. Desde sua fundação

A Associação Protetora dos Animais de Nova Ponte

-

em 27 de novembro de 2018 ate o momento, a associação já atendeu mais de 300 animais, entre cães e gatos, oferecendo tratamento
veterinário necessário e adoção.
E.MAIT

ENDEREçO

Av. Floriano Peixoto, 954, Centro

CIDADE UF
Nova Ponte MG
CONTA BANCO
CORRENTE

755-4

Caixa Econômica
Federal

CEP
38160-000

DDD/TEIEFONE

AGENCIA/OPERAçÃO

PRAçA DE PAGAMENTO

4345/003

Nova Ponte

PROPONENÍE
Edilson Fonseca do Prado
IDENTIDADE
MG-10.670.034
ENDEREçO
Rua Jerônimo Carneiro,460, São João
RESPONSÁVET

(34) 9

9678-5669

E'4.
Municipal

CPF

896.2L3.706-44

CARGO
Presidente

FUNçÃO
Representante

DDD/TEIEFONE

CEP

(34)

99895-9984

38160-000

E.MAIT

e.prado@live. com

@
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2.

(

APAhIP
o-i--f"lirâ.-3&Í=â.P-

DESCRTçÃO DO PROJETO

TíTUIO DO PROJETO
Proteção, Tratamento e Controle Populacional de
Animais Errantes do Município de Nova Ponte - MG.
DO PROJETO
Ánre/roco or

I

PERíODO DE EXECUçÃO

Término

lnício
07108/2027

3Lh2/202t

Saúde.

Ánen/necrÃo GEoGRÁFrcA

DE ATENDTMENTo

Zona urbana e rural do município de Nova Ponte.
BENEFICIÁRIOS DIRETOS

Animais de rua e de opulação de baixa renda
OBJETIVO GERAL

Resgatar, tratar e realizar controle populacional de animais resgatados de rua, em situações de maus tratos e de população de baixa renda,
através de atendimento e procedimento veterinário necessário e cirurgia de castração - machos e fêmeas - evitando assim a procriação
irresponsável e descontrolada. Proporcionar a adequada vacinação com vacina polivalente e antirrábica, assim como vermifugação de todos
os anrmars re

tados.
JUSTIFICATIVA DA PROPOSI
j
O projeto justifica-se pela crescente necessidade de se evitar crias indesejadas e aumentar ainda mais a população de animais nas ruas, a
que se sabe que não há lares suficientes para todos. Com o descontrolado aumento populacional de animais, surgem os acidentes
relacionados a estes animais, como atropelamentos, mordeduras, transmisSão de zoonoses, entre outros agravos, que geram mais custos ao
Sistema Munici al de Saúde

3.

CRONOGRAMA DE EXECUçÃO

META

ETAPA

ESPECTFTCAçÃO

Unidade
Garantir
atendimento e
tratamento

Resgate

Recolher o animal na rua,
prestar atendimento
veterinário imediato;

DURAçÃO
lnício

INDICADOR FíSICO

Unidade

Quant.
250

@

ot/08/2o2t

Término

3L/72/2027

veterinário de
animais
errantes do
município;

Tratamento

Esterilização

Vacinação

Fazer verm

-ação e
controle de ectoparasitas,
garantir tratamento
clínico e cirúrgico, caso
necessário;
Cirurgia de castração
(fêmeas e machos) para
controle populacional;
Fazer vacinação espécie-

específica contra viroses e
raiva;
Soltu ra

4.

Devolver o animal sadio e
castrado ao local de
resgate.

FONTE DE RECURSOS
REPASSE

FONTE

Recurso

Rs36.000,00
Rs36.000,00

róprio do municí io

TOTAT

5.

PLANO DE APTICAçÃO
UNIDADE

VATOR (Estimado)

250

Un id.

Rs23.600,00

250

Unid.
U nid.
Unid.

Rs8.000,00
Rs2.400,00
Rs2.000,00
36.000,00

NATUREZA DA DESPESA

QUANTIDADE

ITEM

ESPECTFTCAçÃO

(Estimada/ano)

01
02

Atendimento veterinário (Consultas e
rocedimentos)
Tratamento Medicamentos e vacinas)

03

RaÇão

60

04

Material ráfico (Educativo

1.000

TOTAT

G

6. cRoNoGRAMA
Mês
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

DE

(

DEsEMBoLso( :ozr

7>^.âF#E-

Valor
RSg.ooo,oo

Rs9.000,00
Rs9.000,00
Rs9.000,00
Rs36.000.00

z. oscunaÇÃo
junto ao
Na qualidade de Representante Legal da Associação Protetora dos Animais de Nova Ponte, de claro para os devidos fins de prova
município de Nova Ponte - MG, para os efeitos e sob penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com
o tesouro ou qualquer órgão ou Organização da Sociedade Civil da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos
de dotações consignadas no orçamento deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento,

Nova Ponte,
01 de agosto de 2027.

,âattbr F ^^@
Edilson Fonseca do Prado
Presidente da Associação Protetora dos Animais de Nova Ponte

8.

(

PLANO DE APLICAçÃO APROVAD(

à

APAh'P

^Ê:.a*3-_ia!Í=a.Ê__

'Aüwxut*
a de Freitas Caixeta

Ali

ito
ú0

Belchior Ferreira

Carmem

a Olivertino Carvalho

Nova Ponte, 01108/2021
Uso exclusivo da Comissão de

Monitoramento.

9. APROVAçÃO PEIO CONCEDENTE
DE ACORDO

e da Cruz
ndon Ca
Prefeito Municipal

Nova Ponte

-

MG, 01 de agosto de 2021.
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