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TERMO DE FOMf,NTO N'OO1/202I QUf, ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA
PONTE E A ORGAMZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL CASA DE HOSPEDAGEM BETESDA.

O MUNICIPIO

DE

NOVÀ PONTE/MG, inscrito no CNPJ sob n'

18.159.905/0001 114, com centro adminisÍativo localizado a Praça dos Três Poderes, no
1001 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Lindon Carlos Resende da Cruz

e a CASA DE IIOSPEDAGEM BETESDA, CNPJ: 0l 064.576.0001/85, com
sede na cidade de Uberlândia- Minas Gerais, Rua Acre, no 1507 Bairro Umuarama, neste
âto representâda pelo Sr. Atualpa Ribeiro de Paiva, doravante denominada(o)
ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o pÍesente TERMO DE
FOMENTO, regendo-se pelo disposto na Lei ComplementaÍ no 101, de 04 de maio de
2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentírias e Lei Orçamentríria Anual, na
Lei n' 13.019, de 31 de julho de 2.014 e respectivo Decreto Municipal regulamentar no
01812017, consoante a Inexigibilidade de Chamamento Público no 00112021 e mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

DO OBJETO:

1.1 -

O presente TERMO DE FOMENTO, decorrente da inexigibilidade de
chamaÍnento público n' 00112021, tem por objeto estabelecer a paÍcería entre a
Administração Pública e a OÍgar,ização de Sociedade Civil para consecuÉo de finalidade
de interesse público e reciproco, que envolva a transfeÍência de recursos finarrceiros,
conforme a disposto na Lei Municipal n' 1914, de 25 de outubro de 2019, previsão na Lei
Plano de Trabalho proposto pela Organização da
orçamentriria Anual no 193912020
Sociedade Civil, ANEXO I.

e

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
direta ou indiÍetamente:

teúam por objeto, envolvam ou incluam,

I - delegação das funçôes de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou
de outras atividades exclusivas do Municipio;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário
do Municipio.

seja o aparelho administrativo
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CLÁUSULA SEGUI\DA

-

q9i

DO PLANO DE TRABALHo:

\-

Lq

2.1- Para o alcance do objeto pactuado, os parceiros obrigam-se a cumprir o P
Trabalho que, independente de transcrição, e parte integÍante indissociável do presen
TERMO DE FOMENTO, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos
dados neles contidos acatam os parceiros.

-

Parágrafo Único
O Plano de Trabalho poderá ser revisto, mediante termo âditivo ou
ceÍidão de apostilamento, desde que não haja alteração do objeto e sejam submetidos e
aprovados previamente pela autoridade competente.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES:
3.

I - São obrigações dos Partícipes

I -DA ORGANZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

a) ExecutaÍ Íielmente o objeto pactuado, de acordo com as cláusulas pactuadas, a
legislação pertinente e o plano de Trabalho deste TERMO DE FOMENTO apresentado
pela Organização da Sociedade CiüI, aprovado pela Comissão de Seleção nomeada
Portarias n's 07712017 e 17112020, adotando todas as medidas necesúrias à correta
execução deste TERMO DE FOMENTO, observando o disposto na lei Federal no
13.019D014;

b) Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência,
eficríaig efetividade social e qualidade em suas atividades;
c) Manter e movimentar os recursos Íinanceiros de que tratâ este TERMO DE FOMENTO
a conta banciiria específica, observado o disposto no art. 51 da Lei no 13.01912014;
d) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de Termo de Fomento;
e) divulgar na intemet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exeÍça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no
mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art.
da Lei n" 13.01912014;

ll

f) dar liwe

acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos
ÍecuÍsos, do controle intemo e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados
pela Lei no 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 às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;

I
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h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciiírios,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento, não
implicando responsabilidade solidaria ou subsidiária 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,
pelo
menos, o objeto, a finalidade e
consulta ao extrato deste termo de fomento, contendo,
o detalhamento da aplicação dos recursos;

j)

vedada a reali zação de pagamento antecipado com recursos de parceria;

II - DA ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) promover o Íepasse dos recursos financeiros obedecendo ao Cronograma de
Desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execuçâo do
objeto do termo de fomento;
b) fomecer informações paÍa pÍestação de contas às organizações da sociedade civil por
ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios
oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o súmeteÍ

à
comissão de monitoramento e avaliação desigrrada, que o homologani independentemente
da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas deüda pela oryarl.zaqás da
sociedade 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 subsídio 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;

Í) na hipotese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outÍo
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo,
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as Íespectivas
responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhaÍnento pela intemet dos processos de liberação de recursos;

h) manter, em seu sitio oficial na intemet, a relação das parcerias

celebradas

e

dos

respectivos planos de trabalho, aG cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;

i) dilulgar pela intemet os meios de representação sobre

a aplicação irregular dos recursos

envolvidos na parceria;
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j)

instaurar tomada de contas antes do termino da parceria, ante a constatação de evidências
de irregularidades na execução do objeto da parceria.

CLÁUSULA QUARTA-DOS RECURSOS FINANCEIROS:
- O montante totâl de recuÍsos a serem empregados na execução do objeto do presente
TERMO DE FOMENTO é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), no período compreendido
entre a assinatura do pÍesente e 3l de dezembro de 2021, conforne plano de trabalho
apresentado, correndo a despesa à conta da dotação orçamentriria: 0208{8.244.0104. 1

2.0408-33050

4l

Fonte: 00

CLÁUSULA QUINTA - DA TR{NSFERÊNCh E APLICAÇÃO DoS R-ECURSOS:

- A ADMINT5Iç,IÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recu.rsos em favor da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIUL, conforme o cronograma de desembolso
5.1

contido no Plano de Trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do
beneficiá,rio final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica
vinculada a este instrumento.
5.2 - 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 cuÍo prazo, ou
operação de mercado aberto lastreada em título da divida pública federal, quando sua
utilização estiver prevista para prazos menores.

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 recursos transferidos.

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e
ficarão retidas nos seguintes casos:

I

-

quando houver eüdências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;

II -

quando constatado desvio

aplicação dos recursos ou o
relação
em
a obrigações estab€lecidâs

de finalidade na

inadimplemento da organização da sociedade civil
no termo de fomento;
III- quando a organtzação da sociedade civil deixar de adotar sem justificâtiva suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle
intemo ou extemo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos
financeiros remanesc€ntes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prÍLzo improrrogável
de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade comp€tente da administração pública-
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CLÁUSULA SEXTA _ DA Exf,CUÇÃo DAS DESPESAS:

I - O presente TERMO DE FOMENTO deverá ser executado fielmente pelos partí
de acordo com as cláusúas pactuadas e as nornas de regência, respondendo cada
pelas consequências de sua inexecução total ou paÍcial.
6.

- Fica expÍessamente

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 dâ parcena;

II - finalidade diversa da estabelecidâ neste instrumento, ainda que em caúter de
emergência;
III - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos;

lV - pagar, a qualquer titulo,

servidor ou empregado público com recuÍsos vinculados à
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes oÍçamentárrias.
6.3 - Dentre outras despesas, os recursos transferidos poderão ser utilizados para realizÍlÍ o
pagamento:

I

-

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
Garantia do Tempo de Serviço FGTS, férias, décimo terceiro salário, salií.rios
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

-

II - diárias referentes a deslocamento,

hospedagem e alimentação nos círsos em que a

execução do objeto da parceria assim o exijal

m - custos indiretos necessários

à execuSo do objeto seja qual for a

propor$o em relação

ao valor total da parceria;

lV - aquisição

de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto
e serviços de adequação de espaço fisico, desde que necessá,rios à instalação dos referidos

eqüpamentos e materiais.

Paágrafo único: O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da
sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo nenhum de natureza
juridicoltrabalhistâ, de quaisqueÍ especies, com o poder público.

f,
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA:
7. I - O presente TERMO DE FOMENTO vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao da
publicação de seu extrato na imprensa oficial até 3111212021, 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 partícipes.

-

Sempre que necessiirio, mediante proposta da ORGANZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIWL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (rinta) dias antes do seu
termino, e aús o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão
admitidas pronogações do prazo de vigência do presente TERMO DE FOMENTO.

7.2

7.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTIGÇÃO
PUBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente
TERMO DE FOMENTO, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIWL, limitado o pÍÍtzo de prorrogação ao exato período do atraso
verif,rcado.

7.4 - Toü e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do término da
vigência do TERMO DE FOMENTO ou da úlüma dilação de prazo, sendo expressamente
vedada a celebração de termo aditivo com atribúção de vigência ou efeitos financeiros
retroativos.

CLIU§IIIÁ

OTTAVA
DA F',I§CALIZAÇÃO:

-

DO MONTTORAMENTO, DO ACOMPAI\IEAMENTO E

8.1 - O relatório técnico a que se relere o art. 59 da Lei
outÍos elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades

n.'

13.01912014, sem prejuízo de

e metas estabelecidas;

II - análise

das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio
social obtido em razão da execução do objeto até o periodo, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização
da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas
e Íesultados estabelecidos 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.

8.2 -Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organizâção da sociedade civil, a
o atendimento de servi
administração pública poderá, exclusivamente para as

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE

^

Praça dos Três Poderes,1001 -

LITU

Nova Ponte-M6 - CEP 38.160-000

PREFEIÍURA OE

Telefone/Fax: (34) 3356-8000

NOVA PONTE

novaponte@novaponte.mg.gov.br

5

essenciais à população, por ato próprio e independent
autorização judicial, a
de realizar ou manter a execuÇão das metas ou atividades pactuadas:

fim

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer
que teúa sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir

a responsabilidade pela execução do Íestante do objeto preüsto no plano de
trabalho, no caso de paralisação, de modo a eütar 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.

CLATISULA NONA. DA PRESTAÇAO 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 concluir que o seu
objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades
realizadas e a comprovação do alcance Ílâq metas e dos Íesultados esperados, ate o periodo
de que tÍata a prestação de contas, a exernplo, dentre outros, das seguintes informações e
documentos:

I

-

extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive

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

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica,

IV -

quando houver;

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

suportes;

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

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

§ l.o Serâo glosados valores relacionados
justifi cativa suÍicienk.

a

metâs

e

o caso

resultados descumpridos sem

2.'A

organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos
recursos recebidos no pÍt\zo de ate noventa dias a partir do termino da vigência da parceria
ou no final de cada exercício, se a duração da parceria excedeÍ um ano.

§

9.2 - A prestação 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
seguintes relatórios:

I-

[entro

relatório de execução do objeto, elaborado pela organizzção da sociedade civil,
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do obj oeo

,r

comparativo de metas propostas com os resultados alcânçad
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II - relatório

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.

-A

Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes
relatórios elaborados intemamente, quando houver:

9.3

I - relatório da visita técnica in ktco realizada durante

II -

a execução da parceria;

e

avaliação, homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e
os resultados alcançados durante a execução do TERMO DE FOMENTO.

relatório técnico de monitoramento

9.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da pÍestação de contas, de que trata o art. 67
da Lei no 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficriaia e de efetividade das ações
quanto:

I - os resultados já alcançados e seus beneficios;

II - os impactos econômicos ou socrars;

III - o grau

de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabi lidade

das ações após a conclusão do objeto pactuado.

-A

manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública
observanl os prÍtzos pÍevistos na Lei no 13.019, de 2014, devendo concluir,
altemativamente, pela:

9.5

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação

III - rejeição

de contas com ressalvas, ou

da prestação 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 organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ l" O prazo referido no caput e 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.
§ 2o Transcorrido o prízo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidriLria, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação

A
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nos termos da legislação

ügente.
9.7 -A administração pública apreciani a prestação final de contas apresentada, no prazo de
ate c€nto e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de
diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas
teúam sido apreciadas:

I - não significa

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;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização

da sociedade civil ou de seus
prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora
sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste
pará$afo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração 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 trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal que não resulte em dano ao erário;
III - irregulares, quando comprovada qualquer

das seguintes circunstâncias

a) omissão no dever de prestâr contas;

b) descumprimento injustiÍicado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalhot
c) dano ao eníLrio decorrente de ato de gestilo ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desúo de diúeiro, 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 caso, os paÍec€res técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a
autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

9.10 -Quando a prestâção de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase
recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar
autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho,
c a
conforme o objeto descrito no termo de fomento e a área de atuação da
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mensuração econômica será leita a partir do plano de trabalho original, desde que não
teúa havido dolo ou fraude e não seja o caso de restitüção integral dos recursos.

l0 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos
9. I

I - Durante

o prazo de

originais que compõem a pÍestaçâo de contas.

CLÁUSTILA DÉCIMA

-

DAS RESPONSABILIZAÇÔES E DAS SANÇÔES3

l0.l

- Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com Íts noÍrnÍ§
da [,ei no 13.019, de 2014, e da legislação especifica" a administração pública podeni,
garantida a previa defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes
sanções:

I - advertência;

II-

suspensão temponiria da participaçÍio em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contÍato com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III

- declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceÍla ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enqurnto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promoüda a reúilitação
pera e a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempÍe que a
organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Paúgrafo 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 processo, no pr.rzo de dez dias da abertura de vista, 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 infraçâo relacionada à execução da
parceria.

10.3

-A

prescriçiio será interrompida com

a edição de ato a&ninistrativo voltado

à

apuraçâo da infração.

cLÁUsuLA DÉCIMA PRIMEIRA - DoS BEN§ REMAITIESCENTES:

-

11.1 Para os fins deste ajuste, considerâm-se bens Íemanescentes os de natureza
permanente adquiridos com recuÍsos financeiros envolvidos na parceria, necessários à
consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

7
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11.2 -Para os fins deste Termo, equiparam-se a ens remanescentes os bens e
equipamentos eventualmente adqüridos, produzidos, transformados ou construídos com os
Íecursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.
1 1.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e
gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organizzção da sociedade ciül
formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipotese
de sua extinção.

1.4 - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a criterio do
administrador público, ser doados a outÍa Organízação da Sociedade Civil que se proponha
a fim igual ou semelhante ao da Organização donatri,ria" quando, após a consecução do
objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
1

11.5- Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão,
exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execuçâo de objeto igual ou
semelhante ao previsto neste TERMO DE FOMENTO, sob pena de reversão em favor da
Adminisuação Pública.
CLÁUSTTLA DÉCIMA SEGTINDA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO:

12.l -O presente TERMO DE FOMENTO poderá ser:

I - denunciado

a qualquer tempo, ficando os paÍícipes

responsáveis somente pelas
obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da
avenç4 respeitado o prazo mínimo de 60(sessenta) dias de antecedência para a publicidade
dessa intenção;

II - rescindido, independente de previa notificação ou

interpelação

judicial ou extrajudicial,

nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo cnm 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 circunstrância que enseje a instauração de Tomada
de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PI]BLICIDADE:
13.l - A eficácia do presente TERMO DE FOMENTO ou dos aditamentos que impliquem
em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instÍumento, fica
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual
deverá ser providenciada pela Administração Pública Municipal no prazo de até 20 ( nte
dias a contar da respectiva assinatura

t
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cr,Átislrr,A DÉCrMA eITARTA - DAS coNDr(rÕ[,s GERATS:
14.

I - Acordam os partícipes, ainda, em

estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este teÍrno de fomento serão remetidas por coÍTespondência
ou meio eletrônico e serão consideradas regularmente efetlladas quando comprovado o
recebimento;
II -as mensagens

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

CLAT]SI.iLA DECIMA QTIINTA - DO FORO:
15.1 - Será competente para dirimir as conÍoversias decorrentes deste termo de fomento,
que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Nova PonteMG, com renúncia expressa a oúros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenaÍnente de acoÍdo, os partícipes obrigam-se ao total e
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e form4 que vão assinadas pelos
participes, para que produzâ seusjuridicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Nova Ponte

- MG
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1 - DADOS CADASTRAIS
ORGÃO PROPONENTE

C.N.P.J

Casa de Hospedagem Betesda

01.064.576/0001-85

HISTORICO DO PROPONENTE

A

Casa de Hospedageur Betesda,

foi fundada em 28 de novembro de 1995, por iniciativa da Igreja

Presbiteriana Centra.l de Uberlândia, para oferecer apoio a pacientes e acomparhantes em tratamento no

Hospital das Clinicas de Uberlândia e Hospital de Câncer HC/UFU, o qual é o Írnico hospital público de
referência para média e alta complexidade no Estado de Minas Cerais. E uma entidade de direito

privativo, filantrópica de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com duraçâo indeterminada,

de

atendimento continuado e planejado. Atualmente tênr a capacidade máxima de 52 leitos. Nossos serviços

têm por fim oferecer hospedagem completa $atuita a mulheres necessitadas, bem como crianças de
ambos os sexos, sendo os do sexo masculino até

l2

anos, acompanhadas dos responsáveis, sem qualquer

distinção de origem, Íaça, coÍ, idade ou outras formas de discriminação. Nesses 23 anos de existência

foram feitos mais de 100.000 atendimentos, essa quantidade é possibilitada porque o atendimento
ininterrupto.

A

hospedagem é completa, oferecendo roupa de cama, toalhas de

baúo e produtos

é

de

higiene pessoal, ofeÍando quaÍo retêições diárias.

ENDEREÇO

E - MAIL

Rua Acre, no 1 507 - Bairro: Umuarama

coordenacaobetesda@hotmail.com
secretanabetesda@hotmail. com

CIDADE

U.F.

c.E.P.

DDD/Têlefone

E.A.

Uberlândia

MG

38405-319

(34) 3232-69s2

Municipal

CONTA
CORRENTE

BANCO

AGENCIA /OPERAÇÃO

00003246-6

c.E.F.

3961/003

PRAçA DE PAGAMENTO
Uberlândia

RESPONSAVÉL PROPONENTE

C.P.F

Atualpa Ribeiro de Paiva
IDENTIDADE
2.800.585

005.054.121-87

CARGO
Presidente

Represêntante

ENDEREÇO
Praça Coronel Carneiro,l 05 Apart.901 Bairro: Fundinho

DDD/Telefone
34 3234-8288

c.E.P.
38400-2't8

E. MAIL
atualpa. paiva@yahoo.com. br

FUNÇÃO

,

n

_b
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2 - DEScRTÇÃo

oo PRoJETo
peRíooo oe execuÇÃo

ÍíTULo Do PRoJETo
"ACoLHENDo vrDAS, RECoNSTRUTNDo HrsróRrRS"
EA / FOCO DE ATUA

lnício

Término

FEVEREIRO
2021

DEZEMBRO
2021

O DO PROJETO

Saúde
AREA / neorÃo GEoGRÁFtcA DE ATENDTMENTo

l\-7

Cidade de Uberlândia, cidades vizinhas da região do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba, bem como de outras localidades do paÍs, sendo este plano
de trabalho exclusivo para o município de Nova Ponte.

geNerrcrÁnros DrRETos
Mulheres, crianças (de ambos os sexos até 12 anos) em hospedagem
completa.
OBJETIVO GERAL

Acolher as hóspedes de forma humanizada, contribuindo para a
superação de enfermidades.

C

B

JUSTIFICATIVA DA PROPOSI
Objetivando a garantia e defesa dos direitos a pessoas sem condiçoes de auto
sustento e em trânsito devido a tratamento de doenças graves, conforme a lei do CEBAS
no 12.101, de 27 de novembro de 2009 na sessáo lll, parágrafo 2, inciso lll, realizamos o
serviÇo de acolhimento institucional provisório de pessoas e sêus acompanhantes,
acolhendo-os mediante encaminhamento pelo Serviço de Assistência Social do Hospital
das Clínicas da UFU, bem como da Secretaria de Ação Soclal do Município de origem.
Em conformidade com a ResoluÇáo do CNAS no 109 -1 11 2009 priorizamos êm nosso
Plano de Trabalho o apoio, amparo e seguranÇa no momento de fragilidade, possibilitando
às nossas hóspedes o prosseguimento no seu tratamento de saúde, bem como a
convivência comunitária e o suporte social, emocional e psicológico mediante uma
hospedagem completa. Com alimentaçáo nutricional adequada e a participaçáo em
atividades lúdicas nas oficinas de artesanato, oficinas de saúde, atendimento psicológico
e apoio da capelania institucional, oÍertados por uma equipe de voluntários treinados e
capacitados. É sabido que uma alimentação balanceada, e o bem-estar emocional são
fatores determinantes para um estado de saúde equilibrado. A participação das hóspedes
no cotidiano da casa e nas atividades proposta faz com que se sintam mais amparadas e
seguras para exporem suas angústias e organizarem o c€rmpo emocional.
O presente plano de trabalho tem por objetivo a celebraçâo de parceria entre o
Município de Nova Ponte, através da Secretaria Municipal de AÇão Social e a Casa de
Hospedagem Betesda, tendo em vista o atendimento de hóspedes.
Os pacientes e acompanhantes sáo encaminhados pelo município de Nova Ponte
através do setor de TFD - tratamento fora do domicÍlio, ou pelo Hospital de Clínicas.
Amparados pela Portaria no. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da
Saúde), por sua vez, atendidos gratuitamente pela instituição.
No ano de 2019 foram realizados í4.508 atendimentos e em 2020, mesmo em meio
à pandemia, foram realizados 9-065 atendimentos, contemplando também, atendimentos
à cidade de Nova ponte.
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3 - CRONOGRAMA DE EXEGUçÃO
META

ETAPA

ESPECIFICAÇÃO

DURAÇÃO

INDICADOR FíSICO
Un

idade

Quant.

lnício

Término

evereiro
2021

Dezembro
2021

o
D
(5

p
õ(o

Pagamento de Pagamento de
folha salarial e salários dê
funcionárias e
terceiros
terceirizados.

o
c
f

Diversos

Diversos

o)

E
o

'(§
(-)"

q,

qõ=

uo'4(§
C>

-.,2
3c,
ó.E'

Eá
()'õ
oOa_
gE

oo
sE

=
tr(5ut)
-õ
(§Ê

o.I
co
0)
E

E
õo
(E
o
E

c(E
(§

o

Todas as
Pagamento de despesas
relacionadas as
encargos
funcionárias, como Diversos
trabalhistas
INSS, décimo
terceiro, férias e

F

Diversos

etc.

Aquisiçáo de
material de
limpeza
AquisiÇáo de
material de
consumo

Aquisiçáo de
gêneros
alimentícios

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

U

o
Aot nÉ
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4 - PLANO DE APLICA
NATUREZA DA DESPESA

Pagamento de:
- Folha salarial e tercÉiros.
- Encargos trabalhistas.

-

Aquisiçáo

material

de material de

de

consumo

e

limpeza,
gêneros

Ão

TOTAL

CONCEDENTE

R$ 18.000,00

RS 18.000,00

R$ í8.000,00

R$ 18.000,00

PROPONENTE

alimentícios.

TOTAL GERAL
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5 - CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO - CONCEDENTE

ANO - 2021

META

VALORES R$

FEVEREIRO

R$í.637,00

MARÇO

R$1.637,00

ABRIL

R$1.637,00

MAIO

R$1.637,00

JUNHO

R$1.637,00

JULHO

R$1.637,00

AGOSTO

R$1.637,00

SETEMBRO

R$1.637,00

OUTUBRO

R$'1.637,00

NOVEMBRO

R$1.637,00

DEZE

M

BRO

TOTAL GERAL

R$1.6s0,00

R$ í8.000,00

Étr
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6

-

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da OrganizaÉo da Sociedade Civil, declaro, para fins de prova

junto ao Município de Nova Ponte

-

MG, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer

débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgáo ou Organização da

Sociedade Civil da Administração Pública, quê impêça a transferência de recursos oriundos de
dotaçÕes consignadas no orçamento deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

Uberlándia, MG 02 de Fevereiro de 2021

Presi

n

A RIBEIRO DE PAIVA
Casa de Hospedagem Betesda
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7- PLANO DE APLTCAÇÃO APROVADO
N

e Maria de

rta

C4/L
Assinatura

Nome: Ilson Be hior Ferreira

Assinatura

Nome: Dr. Márci

Pedrosa dos Santos

a

Nova Ponte

-

r:/rc, Qfu[11 zozt

Uso exclusivo da Comissão de Monitorarnento
8

-

APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
DE ACORDO

Eng

Carlos

Cruz

Nova Ponte,

uo, 0 2 o"

Ne

Presidente do Fundo

ito Mu

(í

uÉ fi.Etf\O ouro,

razão Júnior
Assislência Social

