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AVISO (TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018)

AVISO DE SORTEIO
TOMADA DE PREÇOS 011/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES torna público que no próximo dia 22 de Setembro de
2017 as 08:00 horas ocorrerá na sala de reunião desta Prefeitura o sorteio dos três nomes para compor a
Comissão Técnica para a Tomada de Preços nº. 011/2017, para contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de publicidade para o município de Amélia Rodrigues - BA. Maiores informações pelo Tel:
(75) 3242-4615. Amélia Rodrigues – BA, 21 de Setembro de 2017. Rogério Costa Ribeiro – Presidente CPL.

CANCELAMENTO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017)

AVISO
CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017
A Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues torna público o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL N°
059/2017, destinado à contratação de empresa especializada em locação de veículos para suprir as
necessidades das diversas secretarias do município de Amélia Rodrigues-BA, 21 de Setembro de 2017 – Paulo
Cesar Bahia Falcão – Prefeito Municipal.

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
21 de setembro de 2017
Ano III • Edição Nº 998

-3Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

DECISÃO DE RECURSO (TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017)

DECISÃO
REF.: Recurso Administrativo nº 1574/2017, Tomada de Preços 003/2017

Em razão do Recurso Administrativo nº 1574/2017, interposto pela empresa M & V Construtora Ltda, a Comissão
informa que a empresa supracitada juntamente com as demais concorrentes renunciou expressamente a
qualquer recurso referente a fase de habilitação, lavrando assinatura em Ata no dia 12 de setembro de 2017,
razão pela qual, a Comissão Permanente de Licitação não fará vistas ao referido recurso considerando o
manifesto desinteresse ratificado em ata, portanto, o presente recurso é considerado indeferido.
Processo Tomada de Preços nº 003/2017 e Ata da Sessão, encontra-se disponível no setor competente para
consulta a qualquer tempo.
É a nossa Decisão.
Smj,
Comissão Permanente de Licitação

SUSPENSÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2017)

AVISO
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2017
A Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues torna público a suspensão do PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2017,
destinado à contratação de empresa para licença e suporte WE manutenção de sistema de emissão de
notificação de transito e aquisição de talonário eletrônico com locação de dispositivos (Tabletes + Impressoras
Portáteis + Linha de Dados), para atender a demandada da Secretaria de Administração de Amélia RodriguesBA.
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SUSPENSÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017)

AVISO
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017
A Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues torna público a suspensão do PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2017,
destinado à contratação de empresa para aquisição de material de expediente e/ou pedagógicos para as
unidades escolares da rede municipal de ensino de Amélia Rodrigues-BA.
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DECRETO (Nº 316/2017)

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amelia Rodrigues/BA.

EP: 44.230-000 [ Tel.: (75) 3242-4600 | CNPJ/MF: 13.607213/0001—28
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 316/2017

“REGULAMENTA AS PARCERIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE
AMÉLIA RODRIGUES - BA E AS ORGANIZAÇÓES DA

SOCIEDADE CIVIL, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES
DE INTERESSE PÚBLICOÃE REcíPRoco, MEDIANTE A
EXECUÇÃO DE PROJETOS-ª E ATIVIDADES PREVIAMENTE
ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO, Nos
TERMOS DAS LEIS FEDERAIS N. 13.019, DE 2014."

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, no uso de
suas atribuições, conferidas pelo inciso XII, do art. 65, da Lei Orgânica do Municipio
de Amélia Rodrigues, de acordo com o que estabelece o art. 19, inciso
I, da
Constituição Federal, artigos 16, 17 e 21, da Lei Federal n. 4.320, de 1964, arts. 25 e

26 da Lei Complementar n. 101, de 2000 - LRF, e as determinações contidas nas

Leis Federais n. 13.019, de 2014.

ª

DECRETA:

' 1

Art. 1º. A Contratualização entre o Município e às Organizações da Sociedade Civil,
em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco, mediante a execução deátividades ou projetos previamente

/
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigue
s

»

Av. Justiniano Silvajnº 98, Centro, Améli
a Rodrigues/BA.

,,

, CEP: 44.230—000 |Tel.: (75) 3242—4600
| CNPJ/MF: 13.607213/0001-28
, '
GABINETE DO PREFEITO

estabeleCIdos em planos de trabalho,
DAR—SE—A POR MEIO DE TERMO
DE
COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOM
ENTO quando houver transferência
de
recursos financeiros, dentro dos limite
s das possibilidades financeiras cons
ignadas
no Orçamento Municipal, ou EM ACO
RDOS DE COOPERAÇÃO, quando
não
houver transferência de recursos finan
ceiros elem observância aos dispositiv
os das
Leis Federais n. 13.019, de 2014.
. ?

êiº Para fins deste Decreto consider
am-se as seguintes naturezas
de concessão:

I - subvenções sociais: transferên
cias de recursos destinados a
atender despesas com ações a sere
m desenvolvidas por instituiçõesprivadas
de
caráter social, assistencial ou educaciona
l, sem finalidade lucrativa, de acordo
com
os art. 16, parágrafo único, e 17 da
Lei Federal n. 4.320, de 1964, obse
rvado o
disposto no art. 26 da Lei Complementar
Federal n. 101, de 2000 - LRF;

II - contribuições: transferências de
recursos com a finalidade de
atender despesas correntes as quais
não correspondam diretamente em
bens e
serviços e não sejam reembolsávei
s pela entidade, bem como as dest
inadas a
atender as despesas de manutenç
ão de entidades de direito privado
de caráter
comunitário, cultural, esportivo, saúd
e pública ou de classe ,e outros, sem
finalidades
econômicas e/ou lucrativas, observad
o, respectivamente, o disposto nos
arts. 25 e
26 da Lei Complementar n. 101, de
2000 - LRF; e

:,

III - auxílios: cobertura de despesas
de capital, destinadas a atender
investimentos ou inversões financeira
s de entidades privadas sem nns lucra
tivos, de

caráter comunitário,

cultural,

esportivo ou

de classe e outros,

observado,

respectivamente, o disposto nos arts.
25 e 26 da-Lei Complementar n. 101,
de 2000
— LRF.
*

êZº Para fins deste Decreto considera—se:

,
%
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ues
Av. Justiniano Silva, nº 98, Cent
ro, Amélia Rodrigues/BA.
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3242-4600 | CNPJ/MF: 13.6
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'
GABINETE DO PREFEITO
] - orqanizacão da socied
ade civil: pessoa jurídica
de direito
privado sem fins lucrativos
que não distribui, entre os seu
s sócios ou associados,
conselheiros, diretores, emp
regados, doadores ou terc
eiros eventuais resultados,
sobras, excedentes operacio
nais, brutos ou liquidos,
dividendos, isenções de
qualquer natureza, participaçõe
s ou parcelas do seu patrimôn
io, auferidos mediante

risco ou vulnerabilidade pess
oal ou social; as alcançadas
por programas e ações de
combate à pobreza e de ger
ação de trabalho e renda; as
voltadas para fomento,
educação e capacitação de
trabalhadores rurais ou capa
citação de ( agentes de
assistência técnica e extens
ão rural; e as capacitadas para
execução de atividades
ou de projetos de interesse
público e de cunho social;
as organizações religiosas
que se dediquem a atividad
es ou a projetos de interess
e público e de cunho social
distintas das destinadas a fins
exclusivamente religiosos.

II - unidade gestora: órgão
ou entidade da Administraçã
o Pública
Direta ou Indireta, que repr
esenta o Município na celebr
ação da parceria atinente à
sua área institucional de atua
ção, a cujo titular o Chefe
do Poder Executivo tenha
delegado competência par
a tanto, correndo a despes
a inerente à conta dos
respectivos créditos orçament
ários;
III - gamer/a: conjunto de
direitos, responsabilidades
e obrigações
decorrentes de relação jurí
dica estabelecida fOrmalmen
te entre a , administração
pública e organizações da soc
iedade civil, em regime de mút
ua cooperação, para a
consecução de finalidades de
interesse público e recíproco,
mediante a execução de
atividade ou de projeto expres
so em termos de colaboração,
em termos de fomento

ou em acordos de cooperaçã
o;

IV - administrador 'úbl
ª
ico:

agente

público revestido de
competência para assinar
termos de colaboração, term
o de fomento eu acordo de
cooper
ação com organização da soc
iedade civil para a consecuçã
o de finalidades

de interesse público e recíproc
o, ainda que delegue compet
ência a terceiros;
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodrigues/BA.
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V— responsável pela unidade gestora: agente público o qual foi

delegado a competência pelo administrador público para
colaboração,

termo

de

fomento

transferências financeiras

para a

ou

acordo

de

organização da

assinar termos de

cooperação

e

ordenar

sociedade civil visando

as
à

consecução de finalidades de interesse público e recíproco; e
VI - gestor: agente público responsável pela fiscalização da gestão
da parceria celebrada por meio de termo de colaboração, termo de fomento e acordo
de cooperação, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com
poderes de controle e fiscalização.

_VDÃa'sÃVgMOdalidades deV'ParcÃjeria Í ,

Art. 2º. TERMO DE COLABORAÇÃO é o instrumento por meio do qual são
formalizadas as parcerias estabelecidas pelo Município com organizações da
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público. e recíproco,
propostas pela administração pública, que envelvam a transferênciaªlde recursos
financeiros.

Art. 3º. TERMO DE FOMENTO é o instrumento por meio do qual são formalizadas
as parcerias estabelecidas pelo Município com organizações da sociedade civil para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pelas
organizações da sociedade Civil, _que envolvam a transferência de recursos
financeiros.

Art. 4º. ACORDO DE COOPERAÇÃO é eZinstrumento por meio do qual são _
formalizadas as parcerias estabelecidas pelo Município com organizações da
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse públicoie recíproco,
que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

%%
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Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
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ê1º O

acordo

de

cooperação

poderá

ser

proposto

pela

Administração Pública Municipal ou pela organização da sociedade civil.
5 2º O acordo de cooperação Será firmado entre o administrador
público permitida a delegação,

com o dirigente máximo da organização da

sociedade civil.
ê3º O acordo de cooperação poderá ser prorrogado conforme o
interesse público, hipótese que prescinde de prévia análise jurídica.

;

Capítulo III __9“
' Do's Procedimento para oChamamento PuinCO

Art. 5º. A celebração de parceria entre o Município e as organizações da sociedade

civil SERÁ REALIZADA POR CHAMAMENTOIPÚBLICO, exceto nos casos de
inexigibilidade e dispensa, tendo como objetivo selecionar organizações que
tornem mais eficaz a execução do objeto, através da publicação de edital.
&

1º O chamamento público poderá selecionar mais de uma

proposta, se houver previsão no edital.
5 2º Não caberá chamamento público nos casos de autorização em
lei que identifique expressamente, decorrente de emenda parlamentar, a entidade
beneficiária ou que estejam nominalmente identificadas na Lei Orçamentária Anual,
nas transferências de recursos a título de subvenção para organizações da
sociedade civil.

Art. 6º. O procedimento para celebração de parceria será iniciado com a abertura
de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado pela
Unidade Gestora responsavel.
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*

Art. 7º. O edital do chamamento público deverá ser publicado no Diário Oficial do
Município, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
sua abertura, contendo as seguintes exigências:
I - a dotação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da
parceria;
II - o tipo de parceria a ser celebrada;
lll - o objeto da parceria;
IV — termo de referência;

IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de
apresentação das propostas;

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento dãs propostas,
inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada
um dos critérios estabelecidos, se for o caso;
VI — o valor previsto para a realização do objeto;
VII — para a interposição de recursos administrativos admite-se a
impugnação do edital, por qualquer parte interessada, desde que apresentada em
até 5 (cinco) dias a contar da publicação, cújo teor deve ser analisado pelo
responsável da Unidade Gestora em até 5 (cinco) dias, a contar da data do
respectivo protocolo, que deverá ser julgado em igual prazo pela Unidade Gestora
competente.

VIII - havendo fundamento na impugnação, deverá ser publicado no
Diário Oficial do Município o motivo da revogação, anulação ou retificação do edital.

IX — a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a
parceria; e

X — de acordo com as caracteristicas do objeto da parceria, medidas
de acessibilidade para as pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida e idoso.

st
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ª

ção, cláusulas
Art. 8 E vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convoca
competitivo
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter.
te para o
em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevan
específico objeto da parceria, admitidos:
I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por
na unidade da
concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida
Federação onde será executado o objeto da parceria; e
II » o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a
conforme
abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos,

estabelecido nas políticas setoriais.
Art. 9º Poderá ser dispensável a realização do chamamento público:
! - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de
até 180
paralisação de atividades de relevante interesSe público, pelo prazã de
(cento e oitenta) dias, realizadas no âmbito de parceria já celebrada;
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da
ordem pública ou ameaça à paz social;
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a

e
pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança;

IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de
ações da
educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organiz
va política e
sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respecti
cada política. A
obedecendo regramento estabelecidos por legislação especifica de
da assistência
dispensa do chamamento público deve ser justificada pelo gestor

social, nos termos do art. 32 da Lei nº 13.019, de12014.
a) — O cumprimento dos requisitos deste Decreto deverá constar
no extrato de justificativa, a ser publicado pela Administração
Pública municipal, estadual ou do Distrito Federal, sob pena
%%
de nulidade de formalização da parceria.
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ESTADO DA SAHIA

*.

-

Prefeitura Mur icipal de Amélia Ro--irigues
.
Av. Justiniano Sí lva, nº 98 Centro, Améla Rodrigues/BA

13. 607. 213/0001-28
CEP: 44.230-OCO | Tºl (75) 3242—4600; SI CNPJ/MF:
GABINETE DO PREFEITO

afasta a aplicação
b) —A dispensa de chamameoto público não
019, de 2014, os
dos demais dispositivos da Lei nº 13.

previstos no art 25
requisitos para celebraçãodas parcerias
do SUAS— Sistema
deste Deore :o e das no mativas vigentes
ca de Saúde 15 na
Único de Assistência Soõial, na Políti

Política de Educação.

.

es da Assistência Swial a
V— Nos casos das Entidades e Organizaçõ

de que trata o inciso VI
hipótese de dispensa de chamamento público
cumprem cumulativamente
do art. 30 da Lei nº 13. 019, de 2014, se que
art. 2º Resolução CNAS Nº
os requisitos constantes nos Incist do

21/2016,lquando:

“º. ' "

' '
r..

prestação de serviços
| - o objeto do plano de trabalho for a
'
socioassistenciais regulamentados; e
entidade ãpresentar dano
ll - a descontinuidade da oferta pela
(nos caSos dos serviços
mais gravoso à integridade do usuário

fundamentada em
de proteção social básica), que deverá serª—
de nivel Superior das
parecer técnico exarado por profissionais
nº 17, de 20 de junho de
categorias reconhecidas na Resolução
a Social-,CNAS.
2011, do Conselho Nacional de Assistênci
«"estªr
de oferta do órgão
VI — Nos casos de ampliação da capacidade
regra, mesmo paraarmªs
a realização do chamamento público é
Jim
tência social que M$
entidades ou organizações de assis
parcerias em VIgOl'.

o (N«Shn'fil/2016 ª
VII — Em conformidade com o art. 4º da Resoluçã
castor da
deve ser justifi ,, da' pelo
dispensa do chamamento público

da Lei nº 13,019 ,te 2014 ºs
assistência social, nos termos do art. 32
ar
ida Resolução CNAS deverá const
requisitos desta exigidos na refer
Pública
ser publicado pela Administração
no extrato de justificativa, a

formalização da parceri .
municipal, sob pena de nulidade de

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
21 de setembro de 2017
Ano III • Edição Nº 998

-13Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
igues
Prefeitura Municipal de Amélia Rodr
igues/BA.

Amélia Rodr
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro,
28
600 |CNPJ/MF:13.607213/000142—4
5)32
.:(7
jTel
00
. CEP: 44.230—0
EITO
GABINETE DO PREF
&

hipótese de
será considerado inexigível, na
Art. 10. O chamamento público
reza singular
as organizações, em razão da natu
inviabilidade de competição entre
puderem ser
ou quando as metas somente
do objeto, do plano de trabalho
, sem prejuizo de outras.
atingidas por uma entidade especifica

realização
e 10 desteIDecre—to, a ausência de
Art. 11. Nas hipóteses dos arts. 9ª
vel pela
lhadamente justificada pelo responsá
do chamamento público será deta
x,

unidade gestora:

formalização de parceria, o
& 1º Sob pena de nulidade do ato de
cado na
caput deste artigo deverá ser publi
extrato da justificativa previsto no
garantir
Diário Oficial do Município, a fim de
mesma data em que for efetivado, no
ampla e efetiva transparência.
icativa, por qualquer parte
& 2º Admite-se a impugnação a justif
,
até 5 (cinco) dias a contar da publicação
interessada, desde que apresentada em
l
nsável: da Unidade Gestora, responsáve
cujo teor deve ser analisado pelo respo

spectivo protocolo.
pela parceria, em até 5 (cinco) dias, da data do.—re
, será revogado ou
& 3º Havendo fundamento na impugnação
Oficial eletrônico do Município, o ato que
anulado, devendo ser publicado no Diário
ivel o chamamento público, e será
declarou a dispensa ou considerou inexig
a realização do chamamento público,
imediatamente iniciado o procedimento para
conforme o caso.

chamamento público, não
5 4º A dispensa e a inexigibilidade de
os deste Decreto.
afastam a aplicação dos demais dispositiv
.

1

de Étomento que envolvam recursos
Art. 12. Os termos de colaboração ou
"
.
, .
. ªi
.

leis or'çamentarias anuais e os acordos
decorrentes de emendas parlamentares as
amentd público, exceto, em relação aos
de cooperação serão celebrados sem cham
,
o envolver a celebração de comodato
acordos de cooperação, quando ªo objet
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—000
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de recurso patrimonial,
doação de bens ou outra forma de compartilhamento
ará o disposto neste
hipótese em que o respectivo chamamento público observ
* Decreto.

ção tio Conselho
Art. 13. Obedecendo a regramento constante na Resolu
ação de parcerias
Nacional de Assistência Social nº21/2016, para a celebr
de ou Organização de
entre o órgão gestor da Assistência Social e a Entida
nte, os seguintes
Assistência Social, esta deverá cumprir, cumulativame
requisitos:
art, 3º da
I - ser constituída em conformidade com o disposto no

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
-

II

estar

inscrita

no

respectivo

conselho

,.
municipal

de

Lei nº
assistência social do municipio, na forma do art. 9º da

,

8.742, de 1993;

des de
Ill — estar cadastrada no Cadastro Nacional de Entida
do art.19
Assistência Social - CNEAS, de que trata o inciso XI
rio
da Lei nº 8.742, de 1993, na forma estabelecida pelo Ministé
&
do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA.

5

2ª

—

A

aferição

dos

requisitos

constantes

nos

incisos

formalização
do caput somente deverá ser observada no momento da
de Assistência
da parceria, podendo a Entidade ou Organização
Social participar do processo de seleção.
serviços,
5 3ª - As organizações da sociedade civil que ofertam
preponderante,
programas e projetos socioassistenciais, de forma não
II e III.
deverão observar os requisitos conStantes nos incisos
formalização das
& 4º - Não deverá ser exigido como condição para
ncia social possua
parcerias que a entidade ou organização de assistê
Social - CEBAS,
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência
novembro de 2009,
concedida nos termos da Lei nº 12.101, de 27 de
seleção, observado
de forma a não restringir o caráter competitivo da

o 5 2º do art. 24 da Lei nº 13.019, de 2014.

&

I

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
21 de setembro de 2017
Ano III • Edição Nº 998

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-15Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues

Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodrigues/BA.

a.

213/0001—28
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lecer forma de
% 5º O edital de chamamento público poderá estabe
ncia social que
priorização das entidades ou organizações de assistê
4º do art.18 da Lei
possuem o CEBAS observando o que consta no %

nº 12.101, de 2009.

,; '_ — Da Atuação—'em, Rede í“

em'rªede por duas
Desde que previsto em edital, será permitida a atuação
responsabilidade da
ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral
ação, desde que possua:
organização celebrante do termo de fomento ou de colabor

Art. 14.

[ - mais de 5 (Cinco) anos de inscrição no CNPJ; e

e orientar
II - capacidade técnica e operacional para supervisionar
atuando em rede.
diretamente a atuação da organização que com ela estiver

o termo de colaboração ou
Art. 15. A organização da sociedade civil que assinar.
em rede para repasse de
termo de fomento deverá celebrar termo de atuação
no ato da respectiva
recursos às não celebrantes, devendo a celebrante,
formalização:

a e fiscal da
I - verificar, nos termos do edital, a regularidade jurídic
ração ou do termo de fomento,
organização não celebrante do termo de colabo

contas; e
devendo comprovar tal verificação na prestação de

a do termo de
II — comunicar ao responsável pela Unidade Gestor
(sessenta) dias, a partir da
colaboração ou termo de fomento, em até 60
ª &
formalização do termo de atuação em rede.
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“ : ', * ' Capítulo V_

_DáÍManifeStaçãO—de mta—esse sócia
Social como
ento de Manifestação de Interesse
Art. 16. Fica instituído o Procedim
s
da sociedade civil, movimento

as organizações
instrumento por meio do qual
vel pela Unidade
sentar propostas ao responsá
sociais e cidadãos poderão apre
eto pretendido, para
com a área de atuação do proj
Gestora diretamente vinculada
mamento público,
e de realização de um cha
que este avalie a possibilidad
ação de Interesse
eria. O Procedimento de Manifest
objetivando a celebração de parc
Social deve conter:
proposta;
l - identificação do subscritor da
envolvido; e
II - indicação do interesse público
r ou
que se quer modificar, aprimora
lII- diagnóstico da realidade
custos, dos benefícios
, indicação da viabilidade, dos
desenvolver e, quando possível
pretendida.
e dos prazos de execução da ação

por objetivo
festação de'lnteresse Social tem
Art. 17. O Procedimento de Mani
não
resse público e recíproco, que

e ações de inte
permitir a oitiva da sociedade sobr
mamento público ou
idades que sejam objeto de cha
coincidam com projetos ou ativ
l.
da administração pública municipa
de parceria, em curso no âmbito
de
ento público ou a celebração
5 1º A realização de chamam
ação de Interesse
ão do Procedimento de Manifest
parceria não depende da realizaç
Social.

o
Social não dispensa a convocaçã
% 2º A Manifestação de Interesse

&
para a celebração de parceria.
por meio de chamamento público
de
participação no Procedimento
& 3º A proposição ou a
da sociedade civil de
al não impedeaâorganização
Manifestação de Interesse Soci
o público subsequente.
participar no eventual chamament

nto de
de abertura do Procedime
apresentação da proposta
sentar a documentação
al, o interessado deverá apre
Manifestação de Interesse Soci
%
*;
do art. 25, deste Decreto.
elencada nos incisos I, II e XIX

Art.

18.

Para
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,

ção
Art. 19. A avaliação da proposta de instauração do Procedimento de Manifesta
de Interesse Social observará, no mínimo, as seguintes etapas:

I - análise de admissibilidade da proposta, com base nos requisitos
previstos no art. 15 deste Decreto;
II - decisão sobre a instauração ou não do Procedimento de
e a oportunidade
Manifestação de Interesse Social, após verificada a conveniência
ª
pela administração pública municipal responsável;
III — se instaurado o Procedimento de Manifestação de Interesse
Social, haverá oitiva da sociedade sobre o tema; e
IV » manifestação da administração pública municipal responsável
Procedimento de
sobre a realização ou não do chamamento público, proposto no
Manifestação de Interesse Social.
5 1º A partir do recebimento da proposta de,,(abertura do
Procedimento de Manifestação de Interesse Social, apresentada de acordo
o prazo
com o art. 15 deste Decreto, a administração pública municipal terá
de até seis meses para cumprir as etapas previstas no caput deste artigo.
& 2º As propostas de instauração do Procedimento de
Manifestação de Interesse Social serão divulgadas no sitio eletrônico oficial

do Municipio.

&

[Da Vedações _, , ,

neste
Art. 20. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista
tl
,
Decreto a organização da sociedade civil que:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional;

lI

-

esteja

omissa

no

dever de

prestar contas

de

parceria

anteriormente celebrada;
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r ou do Ministério Público,
III - tenha como dirigente membro de Pode
istração pública municipal na qual será
ou dirigente de órgão ou entidade da admin
de fomento, estendendo-se a vedação
celebrado o termo de colaboração ou o termo
os, bem como parentes em linha reta,
aos respectivos cônjuges ou companheir
grau;
colateral ou por afinidade, até o segundo

Poder os integrantes de
IV - Não são considerados membros de
ª.
conselhos de direitos e de políticas públicas.
administração pública nos
V - tenha tido as contas rejeitadas pela

últimos 5 (cinco) anos, exceto se:
ou a rejeição e
a) for sanada a irregularidade que motiv
ados;
quitados os débitos eventualmente imput

pela rejeição; e
b) for reconsiderada ou revista a decisão
de decisão sobre
c) a apreciação das contas estiver pendente
recurso com efeito suspensivo.

ntes sanções, pelo período
VI » tenha sido punida com umadas segui

que durar a penalidade:
ção e impedimento de
a) suspensão de participação em licita

contratar com a administração;
ou contratar com a
b) declaração de inidoneidade para licitar
administração pública;
ão em chamamento
c) suspensão temporária da participaç
ria ou contratos com órgãos e
público e impedimento de celebrar parce
istração pública municipal, por prazo
entidades da esfera de governo da admin
não superior a 2 (dois) anos; e

d)

declaração

de

inidoneidade

para

participar

em

ria ou contratos com órgãos e
chamamento público ou celebrar parce
no, enquanto perdurarem os motivos
entidades de todas as esferas de gover
)
seja promovida a reabilitação mma?
determinantes da punição ou até que
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, “

concedida sempre que
propria autoridade que aplicou a penalidade, que será
stração pública pelos
a organização da sociedade civil ressarcir a admini
aplicada com base
prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção
na alínea “c" do inciso VI, deste artigo;
rejeitadas
VII - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou
da Federação, em decisão
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera
irrecorrivel, nos últimos 8 (oito) anos; e
,a",

VIII - tenha entre seus dirigentes pessoa:
s
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgada
Contas de qualquer
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou. Conselho de
8 (Oito) anos;
esfera da Federação, em decisão irrecorrivel, nos últimos
o
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para
enquanto durar a
exercício de cargo em Comissão ou função de confiança,
inabilitação; e

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto
do art. 12 da Lei
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III

n. 8.429, de 1992.
d) pessoas naturais condenadas pela prática de Crimes contra
de crimes eleitorais
a administração pública ou contra o patrimônio público,
de, e de crimes de
para os quais a lei comine pena privativa de liberda
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

a
% 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada
as em execução,
transferência de novos recursos no âmbito de parceri
podem ser adiados
excetuando-se os casos de serviços essenciais que não
que precedida de
sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde
pela Unidade Gestora,
expressa e fundamentada autorização do responsável

sob pena de responsabilidade solidária.
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o
& 2º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste
imento do
impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarc
sóciedade civil
dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da
ou seu dirigente.

de
5 3ª Não serão considerados débitos, os que decorram
ou que tenham
atrasos na liberação de repasses pela administração pública
civil estiver em
sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade
situação regular no parcelamento.
se
ê 4º A vedação prevista no inciso III, do art.19 deste Decreto, não
sua própria natureza,
aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela
sendo vedado que a
sejam constituidas pelas autoridades referidas naquele inciso,
fomento ou no acordo
mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de
público.
de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador
&.

que tenham por
Art. 21. É vedada a celebração de parcerias previstas neste Decreto
ão das funções de
objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegaç
outras atividades
regulação, de fiscalização, de exercicio do poder de polícia ou de
exclusivas de Estado.

ou acordos de
Art. 22. Não será firmado termo de colaboração, termo de fomento
de contas ou que
cooperação com as entidades inadimplentes com suas prestações
tenha dado causa à
aplicaremtos recursos em desacordo com a legislação em vigor,
praticado atos ilegais,
perda, extravio, dano ou prejuízo ao erário, que tenha
de recursos públicos, ou
ilegítimos ou antieconômicos relacionados à aplicação
deste Decreto, tenha
dentro do prazo fixado no 5 Gº do art. 59 e & 6º do art. 60
interno, para regularizar a
deixado de atender a notificação do órgão de controle
&
prestação de contas.

_ _»

—f,'ca_'pitúiovii
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,

Do'PlanodeTrabalho, _

Art. 23. O plano de trabalho deverá ser apresentado de acordo com o Anexo I, deste
Decreto e constar as seguintes obrigações:
l - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser
a
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas
serem atingidas;

|| — descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem
atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;

Ill - a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem
s e a
realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhista
discriminação dos custos indiretos necessários à execução do objeto;
i

IV - forma de execução das atividades ou dos projetos e de
cumprimento das metas a eles atreladas;

V — os valores a serem repassados mediante cronograma de
desembolso; e

VI - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas.

?.

da e
Art. 24. A Unidade Gestora poderá autorizar, após solicitação formaliza
do
fundamentada da organização da sociedade Civil, o remanejamento de recursos
plano de trabalho, mediante termo aditivo ou por apostilamento.

utilizado o
I — nos casos de acréscimos de novos elementos será
.ª,
termo aditivo;
II — nos casos de remanejamentos será utilizado o apostilamento.

Ill - os recursos devem ser utilizados para a consecução do o jeto
pactuado; e;
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IV - o valor total do termo de colaboração ou do termo de fomento
poderá ser alterado, considerando para os casos de ampliação no valor global até o
percentual de 30% (trinta por cento), e para os casos de redução do valor global,

s..

sem limitação do montante.

Parágrafo único. A Unidade Gestora deverá autorizar ou não o remanejamento, e
toda alteração de recursos do plano de trabalho, no prazo de até 15 (quinze) dias.

Art. 25. Além da hipótese prevista no art. 23 deste Decreto, o plano de trabalho
poderá ter suas metas, etapas e valores ajustados, após solicitação formalizada e
fundamentada da organização da sociedade civil, pelo motivo por ela identificado na
execução ou pela Unidade Gestora durante as ações de monitoramento e avaliação
da parceria, desde que não haja alteração de seu objeto principal, nas seguintes
situações:
l - quando necessário ao aperfeiçoamento da execução e a melhor

consecução do objeto pactuado por termo aditivo; ou

€.]

II - na ocorrência de ampliação dos recursos por suplementações
orçamentárias, obedecendo ao regramento do artigo 24, inciso IV, mediante
celebração de termo aditivo ou termo de apostilamento.

' capituioviii ' f—

_ DaÍDocumentaçáoãExigidaparaparticipar dOChamamento aguia ,

Art. 26. Serão consideradas aptas, as organizações da sociedade civil que
apresentarem a documentação abaixo elencada, isenta de vícios de qualquer
natureza e que não tenham pendências de qualquer espécie para com o Municipio:
l — preenchimento do formulário "Dados Cadastrais" (Anexo II);

Il - cópia do cartão do CNPJ atualizado, possuindo à organização da
sociedade civil, no mínimo, um ano de existência, comprovando cadastro ativo;

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
21 de setembro de 2017
Ano III • Edição Nº 998

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-23Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

ESTADO DA BAHIA
igues
Prefeitura Municipal de Amélia Rodr Rodrigues/BA.
ia
Amél
ro,
Cent
98,
nº
niano Silva,

“«
Av. Justi
13l0001-28
07.2
13.6
:
J/MF
lCNP
0
-460
CEP: 44.230-000 [Tel.: (75) 3242
GABINETE DO PREFEITO
*
qualquer natureza junto

tributário de
lll - certidão negativa de débito
união conjunta;
certidão quanto à dívida ativa da
ao órgão fazendário municipal;
laridade relativa
a Fazenda Estadual; prova de regu
prova de regularidade para com
de Serviço — FGTS;
ao Fundo de Garantia por Tempo
ridade formal e/ou imaterial nas
IV - caso se verifique irregula
o de vigência
ou quando estiverem com praz
certidões negativas apresentadas
eletronicamente, a
não estiverem disponiveis
expirado e novas certidões
o de trinta dias,
será notificada para, no praz
organização da sociedade civil
eria;
pena de não celebração da parc
regularizar a documentação, sob
registro
dica expedida pelo cartório de
V - certidão de existência juri
es ou, tratando-se de
strado e de eventuais alteraçõ
civil ouvcópia do estatuto regi
comercial, ou cópia
simplificada emitida por junta
sociedade cooperativa, certidão
interno) que prevejam
interna (estatuto ou regimento
das normas de organização
expressamente:

ão de atividades e finalidades
a) objetivos voltados à promoç
;;

e
de relevância pública e social;

dade, o
caso de dissolução da enti
b) a previsão de que, em
soa jurídica de igual
seja transferido à outra pes
respectivo patrimônio líquido
cujo objeto social seja,
requisitos deste Decreto e
os
ha
enc
pre
que
reza
natu
entidade extinta;;
preferencialmente, o mesmo da
quadro dirigente atual;
Vl — cópia da ata de eleição do
, com
da dos dirigentes da entidade
Vll - relação nominal atualiza
eira de identidade e
ero e órgão expedidor da cart
comprovante de residência, núm
Secretaria da Receita
de Pessoas Físicas - CPF da
número de registro no Cadastro
s;
Federal - SRF de cada um dele
funciona
organização da sociedade civil
VIII - comprovação de que a
,»
larado;
no endereço por ela dec

IX

-

apresentar

escrituração

de

acordo

com

os

princípios

ras de contabilidade;
e e com as normas brasilei
fundamentais de contabilidad

,
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X — comprovar experiência prévia na realização, com efetividade, do
objeto da parceria ou de natureza semelhante;

XII - apresentar declaração capacidade que possui disponibilidade
de

instalações físicas,

condições materiais e técnica e operacional para o

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento
das metas estabelecidas:

a) na celebração de acordos de cooperação, somente será
exigido o requisito previsto na alínea “a”, inciso XI, do art. 25;
XIII — apresentar registro da organização da sociedade civil em
Conselho Municipal, quando a Iegislaçãoassim condicionar sua capacitação para
:.

atuar ou de firmar Parceria com a Administração Pública;
XIV - declaração de que a organização não deve prestações de
contas a quaisquer órgãos ou entidades (Anexo III);
XV - declaração do representante legal da organização da sociedade
civil informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das
,.

vedações previstas neste Decreto (Anexo V);

XVI — plano de trabalho (Anexo VI).

Art. 27. A experiência prévia solicitada no inciso XIII, art. 25, poderá ser comprovada
por meio dos seguintes documentos:
:“.

l — instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da
administração

pública,

cooperação

internacional,

empresas

ou

com

outras

organizações da sociedade civil;
" — relatório de atividades desenvolvidas;

lll — notícias veiculadas na

mídia em diferentes meios de

comunicação sobre atividades desenvolvidas;

nª»

&
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.;

IV — publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de
produção de conhecimento;
V — currículo de profissional ou equipe responsável;
— prêmios locais ou internacionais recebidos; e
VII

—

atestados

organizações da sociedade civil,

de

capacidade

técnica

emitidos,. por

redes,

mOvimentos sociais, empresas públicas ou

privadas, conselhos de políticas públicas e membros de órgãos públicos ou
universidades.

, Da Comissão de seleção

,
, ,

Art. 28. A Comissão de seleção indicada pelo responsável da

Unidade Gestora será nomeada por portaria, através da Secretaria Municipal de
Administração, sendo composta por no máximo 5 (cinco) menªibros, que deverá
emitir parecer técnico com base na análise das'plçopostas apresentadas no plano de
trabalho e na documentação apresentada pela organização da sociedade civil.

& 1º Será composta por 3/5

(três quintos) ,de seus membros

servidores do quadro de pessoal do Município e deverá conter 2 (dois) membros da '
área vinculada ao desenvolvimento do projeto.
:.

& 2º A Comissão poderá ser remunerada, através do paganíªmº de
por horas extras ou gratificação.

& 3º Na portaria de nomeação estará previsto quais membros
serão, o Presidente e o Secretário da Comissão de Seleção, responsáveis pºr
conduzir os trabalhos;
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sões:-servidores
& 4º Serão impedidas de participar das Cºmis
do relação juridica com, ao menos, 1
que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenham manti
público.
(uma) das entidades participantes do chamamento
no 5 4ª, deverá ser
ê 5º Configurado o impedimento previsto
icação equivalente à do substituido.
designado membro substituto que possua qualif

* CapitúloX :

_

Da—SeleçãoºeJulgamento_ : " ,

seguinte ordem:
Art. 29. A seleção consistirá em duas etapas, na
dentrabalho com
I —julgamento das propostas apresentadas no plano
as datas e os critérios objetivos de
preenchimento de atas contendo no minimo
e o peso atribuido a cada um dos
seleção, bem como, a metodologia de pontuação
critérios estabelecidos, se for o caso;
da organização da
II —— abertura do envelope com os documentos
verificar se a mesma atendeu as
sociedade civil selecionada, com o objetivo de
A
Decreto.
exigências documentais elencadas no art. 25, deste

do objeto

a realização
a) quando as instalações forem necessárias para
entidade devem ser
pactuado, as condições fisicas e materiais da

s de visita in loco, podendo
validadas pela Comissão de Seleção, atravé
especializado proveniente de
solicitar, quando necessário, apoio técnico
do de apreciação do plano de
outros órgãos ou entidades municipais, no perio
trabalho por esta Comissão.

artigo, será lavrada
lll — encerrada as etapas dos incisos I e II, deste
se for o caso, e a classificação das
a ata contendo, no minimo, a pontuação,
dora e demais assuntos que entender
propostas, a indicação da proposta vence
%
necessários;
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lV - o responsável pela Unidade Gestora homologará e divulgará o

)

resultado do julgamento no Diário Oficial do Município;
V — as organizações da sociedade civil terão prazo de cinco dias
da
para interpor recurso administrativo sobre o resultado do edital, a contar
publicação.

VI - após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para
e
interposição de recurso, o responsável pela Unidade Gestora deverá,homologar
divulgar, no Diário Oficial do Municipio as decisões recursais proferidase 0 resultado
definitivo do processo de seleção.

',

Vll - na hipótese de a organização selecionada não atender aos
a a
requisitos exigidos, aquela imediatamente mais bem classificada será convidad
te
aceitar a celebração de parceria nos mesmos termos ofertados para a concorren
desclassificada;

VIII - Caso a organização convidada nos termos do inciso VII deste
que
artigo aceite celebrar a parceria, proceder-se—á a verificação dos documentos
comprovem o atendimento aos requisitos previstos;
IX - Caso a Comissão entenda haver necessidade, por motivo de
será
força maior, a sessão poderá ser suspensa e, de imediato, nova data e hora
,
marcada. Isto ocorrendo, será lavrada ata justificando a necessidade da suspensão
dispensando, portanto, a obrigatoriedade contida no Inciso III deste artigo.

Art. 30. O julgamento deverá avaliar:
! - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a
avaliados
capacidade técnica e operacional da organização da' sociedade civil foram

e são compatíveis com o objeto;
ll - o plano de trabalho, a ser apresentado nos termos deste
Decreto, e;
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que
lll - emissão de parecer técnico da Comissão de seleção,

deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:
a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade
de parceria adotada;
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes
na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista;
c) da viabilidade de sua execução;
a,

d) da verificação do cronograma de desembolso; (e
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem
como dos
utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim
o física e
procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execuçã

financeira, no cumprimento das metas e objetivos.
emitir parecer
Art. 31. A assessoria jurídica do municipio obrigatoriamente deverá
com observância das
acerca da legalidade da Cºntratualização e da documentação,
não a assinatura do
normas deste Decreto e da legislação específica, aprovando ou

termo de colaboração ou Termo de fomento.
ou o parecer
Art. 32. Caso o parecer técnico emitido pela Comissão de seleção
com ressalvas,
juridico concluam pela possibilidade de celebração da parceria
s ressalvados ou,
deverá o responsável pela Unidade Gestora sanar os aspecto
exclusão.
mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua

Capitulo XI

ª “ Dos Procediméntósgpáraà c abração—era

_lizaçãoidas Parcerias

da sociedade civil
Art. 33. Para formalização das parcerias, as organizações
deverão apresentar os seguintes documentos:
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conta corrente com
l - comprovação de abertura ou de existência de
recursos públicos em nome da
a finalidade específica para movimentação dos

organização da sociedade civil; e
:

ll

-

declaração

assinada

pelo

Presidente

atual

da

entidade

ção e prestação de contas dos
responsabilizando—se pelo recebimento, aplica
como os da devida contrapartida não
recursos que receber a conta da parceria, bem

o VII);
financeira, se for o caso em bens e serviços (Anex

te a celebração tzle termo de
Art. 34. As parcerias serão formalizadas median
de cooperação, conforme o caso,
colaboração, de termo de fomento ou de acordo
que terá como cláusulas essenciais:
l - a descrição do objeto pactuado;
lI - as obrigações das partes;
de desembolso;
lll — quando for o caso, o valor total e o cronograma
& 1º do art. 35
lV - a contrapartida, quando for o caso, observando o
da Lei Federal n. 13.019, de 2014;

V- a vigência e as hipóteses de prorrogação;
ção de forma,
Vl — a obrigação de prestar contas com defini

metodologia e prazos;

ª'

VII - a forma de monitoramento e avaliação;

os, nos casos
VIII - a obrigatoriedade de restituição de recurs

previstos neste Decreto;
da Unidade Gestora
lX — a designação de um gestor representante
do termo de colaboração, do termo
para efetuar o acompanhamento e fiscalização
de fomento ou do acordo de cooperação;

minar a titularidade dos
X - a definição, se for o caso, poderá deter
usão ou extinção da parceria e ª;;
bens e direitos remanescentes na data da concl
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idos ou transformados
em razão de sua execução tenham sido adquiridos, produz
com recursos repassados pela administração pública;

ou
Xl — a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir
de paralisação, de
transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso
modo a evitar sua descontinuidade;
e
XII — a obrigação de a organização da sociedade civil manter
movimentar os recursos em conta bancária especifica;
Xlll - o livre acesso dos agentes da administração pública, do
aos processos, aos
controle interno e do Tribunal de Contas correspondente
ção ou a termos de
documentos e às informações relacionadas a termos de colabora
fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

a
XIV - a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento,
ções claras de
qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimita
antecedência para a
responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de

(sessentakdias;
publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60
XV - a indicação do foro para ;dirimir as dúvidas decorrentes da

tentativa de
execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia
administrativa,

solução

com

a

participação

de

órgão

encarregado

de

pública;
assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração
XVI - a responsabilidade exclusiva da organização da sºciedade civil
s, inclusive no
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebido
pessoal;
que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de

civil pelo

de
XVII — a responsabilidade exclusiva da organização da socieda
e comerciais
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais

ação ou de fomento,
relacionados à execução do objeto previsto no termo de colabor
da administração pública a
não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária
ao referido pagamento,
inadimplência da organização da sociedade civil em relação
decorrentes de restrição
os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
%
à sua execução; e
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do termo de
XVIII - constará como anexo do termo de colaboração,
trabalho, que deles será parte
fomento ou do acordo de cooperação o plano de

integrante e indissociável.

— [Capitulo xii _ . ' '
,___ __Das Prorrogaçõesfj

te termo aditivo, que deve
Art. 35. A vigência da parceria poderá ser alterada median
civil, devidamente formalizada e
ser solicitada pela organização da sociedade
em, no mínimo, 30, (trinta) dias
justificada, a ser apresentada na Unidade Gestora
alteração do objeto aprovado. O
antes do término do inicialmente previsto, vedada a
lamento.
ajuste no objeto pode se dá por meio de termo de aposti

poderá ser prorrogado de
Parágrafo Primeiro. O termo aditivo de que trata o caput
por parte da administração
ofício em caso de atraso na liberação dos recursos
corresponderá ( ao período
pública municipal, hipótese em que a prorrogação

tempo da celebração
equivalente ao atraso e será regida pela legislação em vigor ao
da parceria.

utilizado sempre que se fizer
Parágrafo Segundo. O termo de apostilamento será
plano de trabalho, inclusive para
necessário ajustes no objeto da parceira, ajustes no
rendimentos de aplicação
a utilização dos recursos financeiros oriundos de
financeira.

Cªpítu'ºxl"
*

Da Não Liberação dos Recursos
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*
eria serão liberadas

transferidos no âmbito da parc
Art. 36. As parcelas dos recursos
no orçamento
idades financeiras consignadas
dentro dos limites das possibil
mbolso, exceto
o respectivo cronograma de dese
municipal, em conformidade com
improbidades:
rão retidas até o saneamento das
nos casos a seguir, nos quais fica

após a análise

des na aplicação dºs recursos e
l - quando identificadas irregularida
sa;
do contraditório e da ampla defe

o dos
io de finalidade na aplicaçã
Il - quando constatado desv
e civil em relação às
to da organização da sociedad
recursos, ou por inadimplemen
nto; e
o de colaboração ou termo de fome
obrigações estabelecidas no term
sem
sociedade civil deixar de adotar,
III — quando a organização da
nistração pública
saneadoras apontadas pela admi
justificativa suficiente, as medidas
em notificação
rno ou externo, no prazo definido
ou pelos órgãos de controle inte

CapítuloXIV *

do Termo _
,Do GI tei
Gestor do Termo, que
Unidade Gestora designará um
Art. 36. O responsável pela
mo de

ao ter
ulada ao termo de colaboração,
será agente público da área vinc
pela gestão da parceria, com
peração responsável
fomento, ou acordo de coo

, devendo este:
poderes de controle e fiscalização
ução;
I - acompanhar e fiscalizar sua exec

,,

cios de
árquico a existência de indí
Il - comunicar ao superior hier

irregularidades;
es de
lusivo de análise das prestaçõ
lll — emitir parecer técnico conc
tório técnico emitido pela
e final, de acordo com o rela
contas parciais, provisórias
er, que avalie quanto à
o e avaliação, quando houv
ent
ram
ito
mon
de
ão
iss
Com
foram realizadas, sendo
es em execução ou que já
eficácia e efetividade das açõ

&]
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este parecer parte integrante da prestação de contas devendo obrigatoriamente
mencionar:

a)

os resultados já alcançados e seus benefícios;

b)

os impactos econômicos ou sociais;

o)

o grau de satisfação do públiCO-alvo; e

d)

a possibilidade de sustentabilidade das ações apósa conclusão

do objeto pactuado.
IV - na hipótese de o Gestor do Termo da parceria deixar de ser
pela
agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o responsável
Unidade Gestora deverá designar novo gestor que possua qualificação técnica
todas as
equivalente à do substituído, assumindo, enquanto isso não ocorrer,

obrigações do anterior, com as respectivas responsabilidades;
V - será impedido de participar como gestor da parceria pessoa que,
nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma)

das organizações da sociedade civil partícipes; e ',
Vl — a designação do Gestor será publicada no Diário Oficial do
Município.

: Capítulo XV

:Dâ' Cºraissaode Monitorªmentº e Ataliáçãº“
Art. 37. Nos casos de chamamento público o responsável pela Unidade Gestora
deverá indicar uma Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por portaria,
sendo composta por no máximo 5

(cinco) membros, que deverão monitorar e

avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil.

& 1º Será composta por 3/5

(três quintos) de seus membros

membros da
servidores do quadro de pessoal do Município e deverá conter 2 (dois)
área vinculada ao desenvolvimento do projeto.

'e.
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
,

ues/BA.
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodrig
13.607213/0001-28
/MF:
|CNPJ
4600
3242—
(75)
|Tel.:
CEP: 44.230-000
GABINETE DO PREFEITO

quais membros
% 20 Na Portaria de nomeação estará previsto
de Monitoramento e Avaliação,
serão, o Presidente e o Secretário da Comissão
responsáveis por conduzir os trabalhos;
sões as pessoas
5 3ª Serão impedidas de participar das comis
o relação jurídica com, ao menos, 1
que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenham mantid
público.
(uma) das entidades participantes do chamamento
3º,' deverá ser
5 4º Configurado o impedimento previsto no &
equivalente à do substituído.
designado membro substituto que possua qualificação

s do pagamento de
& 5º A Comissão poderá ser remunerada, atravé
por horas extras ou gratificação.

Avaliação:
Art. 38. Deverá à Comissão de Monitoramento e
! — analisar e fiscalizar o andamento das parcerias; e
II —emitir relatório técnico contendo:
lecidas;
a) descrição sumária das atividades e metas estabe
cumprimento das
b) análise das atividades realizadas, do

em razão da execução do
metas e do impacto do benefício social obtido
lecidos e aprovados no
objeto até o período, com base nos indicadores estabe

plano de trabalho;
o)

valores

efetivamente

transferidos

pela

administração

pública;
das despesas
d) análise dos documentos comprobatórios
civil na prestação de contas;
apresentados pelas organizações da sociedade

referente às
e) análise dos documentos comprobatórios
visitas in loco realizado por esta Comissão;
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pelos

auditorias realizadas
f) análise dos documentos das

ão
do houver, no âmbito dafiscalizaç
controles internos e externos, quan
tomaram em
conclusões e das medidas que
preventiva, bem como de suas

decorrência dessas auditorias.

quando

o e avaliação poderá solicitar,
g) a comissão de monitorament
os
izado proveniente de outros órgã
necessário, apoio técnico especial

ou entidades municipais.
municipal poderá estabelecer
h) o órgão ou a entidade pública
o o princípio
toramento e avaliação, observad
uma ou mais comissões de moni

da eficiência.
ê1º

A

comissão

de

monitoramento

e

avaliação

se

reunirá

ução das parcerias.
mensalmente a fim de avaliar a exec

a
o e avaliação deverá ªrealizar visit
êZº A comissão de monitorament
relatório técnico a ser emitido.
técnica in loco para subsidiar o
icar
mento e avaliação deverá notif
ê3º A comissão de monitora
3 (três) dias úteis
edade civil, nofprazo minimo de
previamente a organização da soci
,
ica in loco.
anteriores à realização da visita técn
técnica in loco, o resultado será
ê4º Sempre que houver visita
strado e enviado à
visita técnica in loco, que será regi
circunstanciado em relatório de
providências, e
conhecimento, esclarecimentos e
organização da sociedade civil para
ou da entidade da
relatório, a critério do órgão
poderá ensejar a revisão do
administração pública municipal.
parcerias celebradas
monitoramento e avaliação das
Art. 39. Os procedimentos de
, inclusive por meio
da vigência da Cºntratualização
devem ser efetuados ao longo
gs.

de visitas in loco.

itoramento e avaliação
erias, a Comissão de mon
Parágrafo único. Nas parc
os beneficiários e
, pesquisa de' Satisfação com
realizará, sempre que possível
mento dos objetivos
ídio na avaliação e no cumpri
utilizará os resultados como subs
e atividades definidas.
ientação e no ajuste das metas
pactuados, bem como na reor

_it
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Prefeitura Municipal de Amélia Rodr Rodrigues/BA.
ro, Amélia
Av. Justiniano Silva, nº 98, Cent

“-

28
—4600 | CNPJ/MF: 13.607.213/0001CEP: 44.230-000 [Tel.: (75) 3242
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tªm“

_ _ '
e pelos
pela Administração Pública Municipal
Art. 40. Sem prejuízo da fiscalização

lizada pelos
parceria será acompanhada e fisca
Órgãos de Controle, a execução da
entes. A
correspondentes de atuação exist
conselhos municipais das áreas
ino da sua
preferencialmente antes do térm
fiscalização deverá ser efetuada

técnico.
as in loco, com emissão de relatório
vigência, inclusive por meio de visit

tas aos
este Decreto estarão também sujei
Art. 41. As parcerias de que trata
istos em lei.
mecanismos de controle social prev

'" 3 "Capítulo XVIÍ
* _ _VªDajLiber—açãodeS ReCursos_r_ _*

idades financeiras,
obedecerá os limites das possibil
Art. 42. A liberação de recursos
com as metas, fases
cipal, e guardará consonância
consignadas no Orçamento Muni
o de fomento.
do termo de colaboração ou do term
e etapas de execução do objeto
dos e geridos em conta bancária
& 1º Os recursos serão deposita
ra pública federal.
específica em instituição financei
ela
de liberação de mais de uma parc
& 2º Quando houver a previsão
recebimento de cada
sociedade civil deverá, para o
de recursos, a organização da

parcela:
|

—

disponibilizar

as

certidões

negativas,

quando

as '

o inciso VI, do
verem vencidas, de acordo com
inicialmente apresentadas esti
tivas com
ando regulares as certidões posi
art. 25 deste Decreto, consider

efeito de negativas;
à prestação de contas; e
ll — estar adimplente em relação
com a execução 'do plano de
III - estar em situação regular
%
da prestação de contas.
trabalho de acordo com a análise
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igues
Prefeitura Municipal de Amélia Rodr

o, Amélia Rodrigues/BA.
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centr
001-28
3242-4600 |CNPJ/MF: 13.607.213/0

'

CEP:44.230—000 [Tel.: (75)
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iii _”fCapítulo XVII “:

_í [_
,

' , Da Vedação da Despesa

cláusulas
utadas com estrita observância das
Art. 43. As parcerias deverão ser exec
pactuadas, sendo vedado:
l

—

não

contratará,

para

prestação

de

serviços,

servidor ou

ou função de
le que exerça cargo em comissão
empregado público, inclusive àque
, ressalvadas
da administração pública celebrante
confiança, de órgão ou entidade
e na lei de diretrizes orçamentárias
as hipóteses previstas em lei específica

finalidade

emergencial, recursos para
ll - utilizar, ainda que em caráter
trabalho;
diversa da estabelecida no plano de

a vigência da parceria; e
lll - realizar despesa em data anterior
a vigência da parceria;
IV — realizar despesa em data posterior

sive
, multas ou correção monetária, inclu
Art. 44. É vedado o pagamento de juros
da
himentos fora do prazo, com recursos
referentes a pagamentos ou a recol
de
os da administração pública na liberação
parceria, salvo se decorrentes de atras

recursos financeiros.

* *_ j,,

Vii—Capítulo xviii;

*,;gDaíTransparêncià—e do'ÇontroIeÃ — *

Municipal a
erá, no sítio oficial da Prefeitura
Art. 45. A Unidade Gestora mant
até 180
dos respectivos planos de trabalho,
relação das parcerias celebradas e
seguintes
respectivo encerramento, com as
(cento e oitenta) dias após o

&
informações:
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3/00
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:
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jCNP
0
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umento de parceria e do
I - data de assinatura e identificação do instr

l;
órgão da Unidade Gestora responsáve
ro de inscrição no Cadastro
Il - nome da organização e seu núme

Secretaria da Receita Federal '? SRF;
Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ da
lll - descrição do objeto da parCeria;
liberados, quando for o caso;
IV - valor total da parceria e valores
do objeto e pagos com recursos
V - quando vinculados à execução
as funções que
neração da equipe de trabalho,
da parceria, o valor total da remu
,o respectivo
e a remuneração prevista para
seus integrantes desempenham

exercício;

as da parceria, que deverá
VI - situação da prestação de cont
apresentada, o
apresentação, a data em que foi
informar a data prevista para a sua
ltado conclusivo; e
prazo para a sua análise e o resu
s os atos que dela decorram,
VII - a prestação de contas e todo
quer interessado.
permitindo a visualização por qual

os meios de
cipal deverá divulgar pela internet
Art. 46. A Administração Pública Muni
ria.
ular dos recursos envolvidos na parce
representação sobre a aplicação irreg
,e.

e em locais
e civil deverá divulgar na internet
Art. 47. A organização da sociedad
ça suas ações
dos estabelecimentos em que exer
visíveis de suas sedes sociais e
municipal, que
com a administração pública
todas as parcerias celebradas
e seus incisos.
ões descritas no caput do art. 45
contenham no mínimo as informaç

nização da sociedade
atuação em rede, caberá à orga
Parágrafo único. No caso de
inclusive quanto às
rmações de que trata o caput,
civil celebrante divulgar as info
em rede.
não celebrantes e executantes
organizações da sociedade civil
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capituioiXIx: '
,, _j—DafExecuçãOda—Des'pes _ ——: Í_

desde que
recursos vinculados à parceria;
Art. 48. Poderão ser pagas com
despesas com:
aprovadas no plano de trabalho, as
nsionada no plano de trabalho,
| - remuneração da equipe dime

ncia da
ção da sociedade civil, durante a vigê
inclusive de pessoal próprio da organiza
podendo

parceria,

contemplar

as

despesas

com

pagamentos

impostos,

de

do Tempo de Serviço - FGTS, férias,
contribuições sociais, Fundo de Garantia
ais encargos
rcionais, verbas rescisórias e derri
décimo-terceiro salário, salários propo
valores:
sociais e trabalhistas, desde que tais
stas para a consecução
a) correspondam às atividades previ
sária para a execução da função a ser
do objeto e à qualificação técnica neces

desempenhada;
mercado local e regional
b) sejam compatíveis com o valor de
es coletivas de trabalho e, em seu valor
e observem os acordos e as convençõ
ção do chefe do Poder Executivo
bruto e individual, o teto da remunera
Municipal;

c) sejam

proporcionais ao tempo

de

trabalho

efetiva

e

celebrada.
exclusivamente dedicado à parceria

t
alimentação
e
em
, hospedag
ll - diárias referentes a deslocamento
o da parceria assim o exija;
nos casos em que a execução do objet
à execução do objeto, poderão
Ill - os custos indiretos necessários
el, telefone,
las com internet, transporte, alugu
incluir, entre outras despesas, aque
assessoria
ção de serviços contábeis e de
consumo de água e luz e remunera
_,4
jurídica.

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
21 de setembro de 2017
Ano III • Edição Nº 998

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-40Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA
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s
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigue
gues/BA.
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodri
13.607.213/0001—28
/MF:
[CNPJ
4600
3242_ CEP: 44.230—000 [Tel.: (75)
__,4
EITO
PREF
DO
NETE
GABI

permanentes essenciais
IV - aquisição de equipamentos e materiais
ação de espaço físico, desde que
à consecução do objeto e serviços de adequ
amentos e materiais.
necessários à instalação dos referidos equip
a)

caso

a

organização

da

sociedade

civil

adquira

com recursos provenientes da
equipamentos e materiais permanentes
com cláusula de inalienabilidade,
celebração da parceria, o bem será gravado
erência da própriedade à
e ela deverá formalizar promessa de. transf
de sua extinção.
administração pública municipal, na hipótese
e contratada pela
ê1º o pagamento de remuneração da equip
da parceria não gera vínculo trabalhista
organização da sociedade civil com recursos
com o poder público municipal.

pessoal Éecessário à
52º considera-se equipe de trabalho o
pessoas pertencentes ao quadro
execução do objeto da parceria, que poderá incluir
m a ser contratadas, inclusive os
da organização da sociedade civil ou que viere
no plano de trabalho aprovado, nos
dirigentes, desde que exerçam ação prevista

termos da legislação cível e trabalhista.

pessoas

que trata este artigo
êBº não poderão fazer jus à remuneração de
:
naturais que tenham sido condenadas por crimes
público;
a) contra a administração pública ou o patrimônio
pena privativa de
b) eleitorais, para os quais a lei comine
liberdade; e

e valores.
c) de lavagem ou ocultação de bens, direitos
dade civil em relação
& 4ºA inadimplência da organização da socie
não transfere a administração pública
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ento, nem poderá onerar o objeto do
municipal a responsabilidade por seu pagam
ou restringir a sua execução.
termo de colaboração ou do termo de fomento

da sociedade civil em
é 5º A inadimplência da organização
ses relacionados à parceria não poderá
decorrência de atrasos na liberação de repas
w
&,
. acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes.
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IMF: 13.
CEP: 44.230-000 |Tel.: (75) 3242- 4600 |CNPJ
EITO
PREF
DO
NETE
GABI
—

ra somente poderá autorizar pagamento
Art. 49. O responsável pela Unidade Gesto
do termo de colaboração ou termo de
em data posterior ao término da vigência
tiver ocorrido durante o prazo legal.
fomento quando o fato gerador da despesa
fato gerador consiste na verificação do
Parágrafo Único. Para efeitos do caput,
ou prestador de serviço, com base nos
direito adquirido pelo beneficiário, fornecedor
o.
títulos e documentos comprobatórios do crédit

Capítulo XX

dos Recursos
Da Mowmentaçao e Aplicação Financeira

a da parceria serão depositados em
Art. 50. Os recursos recebidos em decorrênci
eira determinada pela administração
conta corrente específica na instituição financ
pública municipal.
Parágrafo Único.

no objeto da
Os rendimentos financeiros serão aplicados

prestação de contas exigidas
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de
para os recursos transferidos.
o prazo de 60 (sessenta) dias para
Art. 51. A organização da sociedade civil terá
da data da transferência bancária
utilizar o recurso financeiro, contados a partir
na Lei nº 13.019/14)
efetuada pela Unidade Gestora. (Isso não existe
ou extinção da parceria, os saldos
Art. 52. Por ocasião da conclusão, rescisão
nientes das receitas obtidas das
financeiros remanescentes, inclusive os prove
devolvidos a administração pública
aplicações financeiras realizadas, serão
(trinta) dias, sob pena de imediata
municipal no prazo improrrogável de 30
al, providenciada pela autoridade
instauração de tomada de contas especi
pal.
competente da administração pública munici

no âmbito da parceria será realizada
Art. 53. Toda a movimentação de recursos
identificação do beneficiário final e à
mediante transferência eletrônica sujeita à
&
ria.
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancá
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?
__
mediante

crédito na

ser realizados
Parágrafo único. Os pagamentos deverão
cedores e prestadores de
conta bancária de titularidade dos forne

serviços.

'

'Da'Prestação decentas _

o
dimento de acompanhamento sistemátic
Art. 54. A prestação de contas é um proce
sociedade civil, para demonstração de
das parcerias com organizações da
ntos que permitam verificar, sob os
resultados das metas, que conterá eleme
integral do objeto e o alcance dos
aspectos técnicos e financeiros, a execução
resultados previstos.

o prazo de 30 (sessenta) dias
A organização da sociedade civil terá
so para utilizá-Io, e deverá prestar as
contados a partir do recebimento do recur
ar aplicação, no prazo máximo de 30
contas (provisória ou final) da boa e regul
recursos. (Isso não existe na Lei nº
(trinta) dias após a utilização integral dos

Art. 55.

13.019/14)

estabeleça

o instrumento de parceria
ê1º O disposto no caput não impede que
titulo de fiscalização e
prestações de contas parciais a

acompanhamento.

51º deste

l, conforme previsto no
& 2º Ocorrendo a prestação de contas parcia
integrante da próxima prestação
artigo, o saldo remanescente será parte

de contas.

s de responsabilidade da organização da
Art. 56. O processo de prestação de conta
a e
nciais numeradas em ordem cronológic
sociedade civil deverá conter folhas seque
ados abaixo:
deve ser composto dos documentos elenc

(&
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Decreto;
l - capa (Anexo VII) parte integrante deste
ação de Contas, dirigido ao
|| - ofício de encaminhamento da Prest
da
ado pelo presidente da organização
responsável da Unidade Gestora, assin
rante deste Decreto;
sociedade civil. (Anexo VIII) parte integ
sos recebidos, (Anexo V)
lll - plano de trabalho e aplicação dos recur
parte integrante deste Decreto;
entidade beneficiada acerca
lV - declaração firmada por dirigente da
sos
stos, quanto à aplicação dos recur
do cumprimento dos objetivos previ
Decreto; e
repassados. (Anexo IX) parte integrante deste
o X), assinado pelo seu
V — relatório de Execução Financeira (Anex
esas e receitas efetivamente realizadas
representante legal, com a relação das desp
osto dos seguintes documentos:
e vinculadas com a execução do objeto comp
específica mantida
a) original do extrato bancário da conta
a, evidenciando oa'ingresso e a
pela organização da sociedade civil beneficiad
saída dos recursos;
ordens bancárias
b) cópia das transferências eletrônicas ou
vinculadas às despesas comprovadas;
escente, por
c) comprovante da devolução do saldo reman
;,

ventura existente, a Unidade Gestora;
emitidos em nome
d) original dos comprovantes da despesa,
a (nota fiscal e cupom fiscal) com
da organização da sociedade civil beneficiad
integrante deste Decreto; e (a
os devidos termos de aceite, (Anexo Xl) parte
lei fala em cópia)

Documento de
e) comprovante do recolnimento do DAM ação da Nota Fiscal Avulsa.
Arrecadação Municipal, quando da utiliz

Vl

-

relatório

de

Execução

do

Objeto,

assinado

pelo

seu

desenvolvidas para o cumprimento
representante legal, contendo as atividades
a'.

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
21 de setembro de 2017
Ano III • Edição Nº 998

-44Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
s
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigue
a Rodrigues/BA.
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Améli
G | CNPJ/MF: 13.607213/0001—28
CEP: 44230-000 |Tel.: (75) 3242-460
GABINETE DO PREFEITO
>
nçados, a partir

ostas com os resultados alca
objeto e o comparativo de metas prop
ial comprobatório, tais como:
do cronograma físico, com respectivo mater

a) lista de presença; e
tes.
b) fotografias, vídeos ou outros supor

INSS quando se tratar de
Vl — Comprovante de pagamentos de
atados (prestador de serviço).
pagamento de funcionário efetivos ou contr
leis e decretos)
(Não é recomendável citar exemplos em

ade
de contas de responsabilidadehda Unid
Art. 57. O processo de prestação
deve
s numeradas em ordem cronológica e
Gestora deverá conter folhas sequenciai
s abaixo:
ser composto dos documentos elencado
monitoramento e avaliação,
l — relatório emitido pela Comissão de

nsa do chamamento público; e
exceto nos casos de inexigibilidade e dispe
termo de colaboração, do
II — parecer técnico emitido pelo gestor do
.
termo de fomento, ou acordo de cooperação

a pela organização da sociedade civil
Art. 58. A prestação de contas apresentad
seu
avaliar o andamento ou concluir que o
deverá conter elementos que permitam
e
e a comprovação do alcanceúldas metas
objeto foi executado conforme pactuado,
de que trata a prestação de contas.
dos resultados esperados, até o periodo

os a metas e resultados
g1º Serão glosados valores relacionad

descumpridos sem justificativa suficiente.
sados com no intuito de
5 20 Os dados financeiros serão anali
a receita e a despesa realizada, a sua
estabelecer o nexo de casualidade entre
normas pertinentes.
conformidade e o cumprimento das

as deverá considerar a verdade
& 3º A análise da prestação de cont

real e os resultados alcançados.
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bem
para os casos de chamamento público,
Art. 59. A prestação de contas tanto
,
ilidade e dispensa serão, analisadas
como para os casos de inexigib
dos documentos dela integrantes.
quanto à sua regularidade, em função

ade Gestora da parceria, ()
5 1ª Após o recebimento pela Unid
o e
protocolo à Comissão de Monitorament
processo deve ser encaminhado via
emitir
máximo de 10 (dez) dias, devendo
Avaliação, para a análise no prazo
mo
ências, que deverão durar por no máxi
relatório técnico e podendo solicitar dilig
ente ao gestor;
10 (dez) dias, encaminhando posteriorm
relatórios citados no art. 57,
% 2º O gestor, após apreciação dos

(dez) dias para encaminhar a prestação
deste Decreto, terá o prazo máximo de 10
novas
ao Controle Interno, podendo solicitar
de contas com seu parecer técnico
co.
) dias para a emissão do parecer técni
diligências, com prazo máximo de 20 (vinte
analisar as prestações de
& Bº Compete ao Controle Interno,
dias,
idade, no prazo máximo de 15 (quinze)
contas, emitindo parecer de admissibil
, quanto a consistência da documentação
podendo abrir diligência se necessário
dos
de contábil e a legitimidade da aplicação
apresentada, a legalidade, a regularida
ação,
Plano de Trabalho e, havendo aprov
recursos e sua consonância com o
de 5
ade Gestora, que terá o prazo máximo
encaminhará ao responsável pela Unid
erimento da baixa contábil, tendo como
(cinco) dias para deferimento ou indef
e
tida delegação a autoridade diretament
base os pareceres técnicos, sendo permi
subordinada, vedada a subdelegação.

do termo de colaboração e do
à 4º Os recursos transferidos através
a
ção orçamentária tiver origem vinculada
termo de fomento, quando a sua dota
fundo e
ém deve ser exercida pelo respectivo
fundo constituído, a fiscalização tamb
da baixa
após o deferimento ou indeferimento
pelo respectivo Conselho Municipal,
contábil.
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prestação de contas, ou
êõº Constatadas possiveis improbidades na
o ou afins devolverá o processo ao
verificadas em diligências, o Controle Intern
e) dias para as devidas providências;
Gestor, que terá o prazo máximo de 15 (quinz

o processo deverá
âGº Em caso de permanência das irregularidades
ser encaminhado ao Controle Interno;

o prazo máximo de 15
5 7º A organização da sociedade civil terá
cação expedida pelo Controle Interno,
(quinze) dias, a partir do recebimento da notifi
a correção da prestação de contas,
prorrogável no máximo por igual período, para
mplente e deverá devolver os recursos,
não conseguindo sana—las tornar-se—á inadi
monetariamente, conforme análise,
parcialmente ou integralmente, corrigido
art. 70, deste Decreto.
sujeitas à aplicação das sanções previstas no
ou saneamento da
5 8ª Em caso de devolução dos recursos
o da sociedade civil, o Controle Interno
prestação de contas por parte da organizaçã
Unidade Gestora para baixa contábil
certificará e encaminhará ao responsável pela
e arquivamento do processo.

Monitoramento e
59º Nos casos de constituição de Comissão de
Decreto, a prestação de contas
Avaliação previsto no é Gº, do artigo 37 deste
62, deste Decreto.
deverá seguir as regras estabelecidas no art.

das:
Art. 60. As prestações de contas serão avalia
clara e objetiva, o
I - regulares, quando expressarem, de forma
das no plano de trabalho;
cumprimento dos objetivos e metas estabeleci
em impropriedade ou
II - regulares com ressalva, quando evidenciar
não resulte em dano ao erário; e
qualquer outra falta de natureza formal de que

III

-

irregulares,

quando

comprovada

qualquer das

seguintes

ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

It
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b)

descumprimento

injustificado

dos

objetivos

e

metas

estabelecidos no plano de trabalho;
de gestão ilegítimo ou
c) dano ao erário decorrente de ato
antieconômico; e

ou valores públicos.
cl) desfalque ou desvio de dinheiro, bens

o
sendo prestadas as contas, ou não send
Art. 61. Vencido o prazo legal e não

solidária, o responsável pela Unidade
aprovadas, sob pena de responsabilidade
e
ata da liberação de novos recursos
Gestora determinará a suspensão imedi
em até 30 (trinta) dias, pará-que cumpra
notificarã a organização da sociedade civil
sos que lhe foram repassados, corrigidos
a obrigação ou recolha ao erário os recur
vigente. Não havendo saneamento das
monetariamente, na forma da legislação
ole
sso deverá ser encaminhado Contr
irregularidades ou omissões, o proce
Interno para as devidas providências.

do
máximo de 90 (noventa) dias contados
Art. 62. O Controle Interno, no prazo
ou
entidade para sanar a irregularidade
recebimento do processo, notificarã a

cumprir a obrigação.
e não efetuado a devolução
& 1ª Rejeitada a prestação de contas
ipal a
a ao Chefe do Poder Executivo Munic
dos recursos públicos será formalizad
ial.
instauração de Tomada de Contas Espec
determinadas no 5 1ª deste
é 2” Se no transcurso das providências
Interno
sos ou sanar as contas, o Controle
artigo a entidade devolver os recur
processo,
baixa contábil e arquivamento do
certificará e as encaminhará para
comunicando o fato a Unidade Gestora.

Tomada de Contas Especial, a
& 3“ Enquanto não for encerrada a
recursos
vida ficará impedida de receber
organização da sociedade civil envol
públicos do Município.
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Art. 63. Será permitido o livre acesso dos servidores
da Unidade Gestora
correspondente ao processo, assim como os servidores do
Controle Interno e do
Tribunal de Contas dos Municipios da Bahia aos documen
tos, às informações
referentes aos instrumentos de transferências regulamentados
por este Decreto,
bem como aos locais de execução do objeto.

Art. 64. A organização da sociedade civil deverá manter
em seu arquivo os
documentos que compõem a Prestação de Contas pelo prazo
de 10 (dez) anos,
contados a partir do dia útil subsequente ao da sua apresentação.

Art. 65. O responsável pela Unidade Gestora responde pela;
decisão sobre a
aprovação da prestação de contas conforme o art. 64 deste Decreto,
.ou por omissão
em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração,
no primeiro caso,
os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegaç
ão a autoridades

diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
&

Art. 66. A concessão de recursos públicos por meio de termo de colabora
ção ou dr
termo de fomento em desacordo com o presente Decreto,
bem com! º
descumprimento dos prazos e providências nele determin
ados, sw'eit'a à ““mªde

Gestora e à organização da sociedade civil, às penalidades previstas naíeQISIª
çãº
em vigor e a devolução dos valores irregularmente liberados.

E?
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as
Art. 67. O Controle Interno está autorizado a expedir Instruções Normativ
cidas neste
complementares, necessárias à aplicação das disposições estabele

Decreto.

relações da
Art. 68. Aplicam-se as disposições deste Decreto, no que couber, às
sociedade
administração pública com entidades qualificadas como organizações da
de 1999,
civil de interesse público, de que trata a Lei n. 9.790, de 23 de março
coloquei no que
regidas por termos de parceria. (As OSCIP estão fora do MROSC
coubeo

e com as
Art. 69. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho
Unidade
normas deste Decreto e da legislação especifica, o responsável pela
e civil
Gestora, garantida a prévia defesa, aplicará à organização da sociedad
parceira as seguintes sanções:
ê 1º Advertência: a sanção de advertência tem caráter preventivo e
ão da
será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela organizaç

sociedade civil no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade
mais grave.

5 2D Suspensão temporária: a sanção de suspensão temporária será
o,
aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebraçã
da
execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição
infração
penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da
s ou
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravante
;
atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal
| - A sanção de suspensão temporária impede a organização da
parcerias ou
sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar
por prazo não
contratos com órgãos e entidades da administração pública municipal
superior a 2 (dois) anos.
5 3ª Declaração de inidoneidade para participar em “(chamamento
e contratos com
público ou celebrar termos de colaboração ou termos de fomento
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órgãos e entidades, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil
ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes, e após
decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção.

& 4º As sanções previstas nos 5 1º, 2º e 3ª deste artigo poderão ser
aplicadas

pela

Secretaria

Municipal

de

Administração,

cabendo

recurso

administrativo de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias.

5 Sº Prescreve em 5 (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.
à

60 A

prescrição

será

interrompida

com

a edição

de

ato

>»

administrativo voltado à apuração da infração.

J

Art. 70. As organizações da sociedade civil suspensas ou declaradas inidôneas em

razão da rejeição da prestação de contas de parceria da qual é celebrante, ficarão
pendentes na Contabilidade Geral do Municipio enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida reabjlitação, por prazo não
superior a 5 (cinco) anos.

_.

Aplicam—se, a Lei Federal n. 13.019, de 2014, o art. 70, da Constituição

Art. 71.

Federal, de 1988, como também os Acórdãos do Tribunal de Contas dos Municípios

da Bahia.
Art. 72. Os convênios e instrumentos congêneres existentes na datadª entrºdª em

vigor da Lei nº 13.019 de 2014 permanecerão regidos pela legisiiçâº em vigor ªº
tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária da: reSPººtIVª Lei de
que em beneficio do
2014 e deste Decreto, naquilo em que for cabível, desde
alcance do objeto da parceria.

e do termo de
Art. 73. Os recursos transferidos através do termo de colaboração
a a fundº
fomento, quando a sua dotação orçamentária tiver origem vinculad

It
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»
o e pelo

,
_ , __
ser exercida pelo respectivo fund
constituído, a fiscalização também deve
reforçar).
consta no 5 4ª do Art. 60, repetir para
respectivo Conselho Municipal. (Já

o—se as
na data de sua publicação, revogand
Art. 74. Este Decreto entra em vigor

disposições em contrário.
cumpra—se
Art. 75. Registre—se e publique—se,
Estado da
CÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES,
GABINETE DO PREFEITO DO MUNI
Bahia, em 21 de setembro de 2017.

Prefeito Municipal
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ESTADO DABAHIA

Amélia Rodrigues
Prefeitura Municipal de
/BA.
tro, Amélia Rodrigues
Cen
98,
nº
a,
Silv
Av. Justiniano
F: 13.607213/0001-28
J/M
CNP
|
600
2—4
324
)
(75
_ CEP: 44230-000 [Tel.:
TO
GABINETE DO PREFEI

MODELO
Nome da
da entidade, CNPJ e
ter o timbre ou logo
con
em
dev
de
ida
Ent
da
s
,.
Obs.: Nos documento
Entidade.

PLANO DE TRABALHO
Proposta

(

) Sem editai

) Edital nº:
(
tina:
Secretaria a que se des

%%

CAÇÃO:

1. DADOS DE IDENTIFI

NOME DA INSTITUIÇÃO

Endere o:
, Cidade:

Re . resentante
cução do . ro'eto:
Res onsávei nela exe
s elho Setorial?(
sui registro a algum Con

) Sim (

)Não

AOrganização pos

Nome do Conselho:
Nº de registro:

O:
11. NOME DO PROJET
idade/Ação
Titulo do Projeto/Ativ

Periodo de Execu ão

eto:
Identificação do Obj

DO CONCEDENTE:
III — IDENTIFICA ÃO
Nome do Orgão:
Endereço:

Ddd/Tel Fixo

Ddd/Tel Celular

Iv. APRESENTAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
,.

ues/BA.
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodrig
13.607213/0001-28
MF:
CNPJ/
|
600
3242—4
(75)
Tel.:
j
CEP: 44.230-000

GABINETE DO PREFEITO
projeto a ser desenvolvido
Obs: apresentar rapidamente a Instituição e breve resumo do
V. JUSTIFICATIVA
quantitativos e qualitativos do problema
Obs: descrever por que o projeto é necessário, utilizar dados
que se pretende abordar, informando afonte.
VI. OBJETIVOS:
GERAL
clareza o que pretende alcançar,
Obs: a partir da justificativa apresentada, definir com
proposta.
da
objeto
o
claro
lembrando que deverá ficar muito

ESPECÍFICOS
diminuindo linhas, conforme necessário,
Obs: preencher o quadro a seguir, acrescentando ou
esperados

e que os resultados
lembrando que as ações devem ser coerentes com os objetivos
problemática apresentada na
a
e
Geral
Objetivo
de
atingimento
o
devem contribuir com
Justificativa.
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Resultados Esperados
Objetivo Específico

Ações
para
(Obs: descrever as ações necessárias

alcançar o objetivo)

4.

L
DIDA PELO PROJETO
VII. PERFIL DA POPULAÇÃO ATEN
a, faixa elária, número de pessoas.
, bairros, escolaridade média do público arena/id
0b3:informar a área de abrangência do proje/o
*
“
o numero de atendimentos mensais
emo,
VIII META
mend/m
cada
de
l
semana
horaria
faixa etária, a carga
Obs: informar o número de nlendidos em cada
por indivíduo,
Nº de meses de atendimento ao]
Nº de atendimentos semanais
Cªrga horária
Quantidade
mesmo individuo
Faixa etária
por individuo
semanal/individuo
Crianças, de 0 a 3 anos e 1] meses

Crianças de 4 ª ilanos e ii meses
Adolescentes de I2 & I7 anos e 11 meses
Adultos Jovens de 18 a 29 anos e ii meses

ªnos de 30 a 59 anos e II meses
Idosos
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bem como quais as providências que serão
se haverá seleção, inscrição prévia, ma/rícula,
"
Obs: descrever como será a acesso dos indivíduos,
medidas em arribas as casas.
prevendo
interessados.
de
defalta
ou
de interessados e
falta
de
caso
adotadas em caso de excesso
em
Medidas
superior
procura
Formas de seleção, em caso de
Critérios de Acesso
risco de não atingimento da meta
ao número de vagas

Critérios de aeessoi

i

IX. METODOLOGIA
as ações? Quantas vezes por semana?
Onde ocorrerá o projeto? Como Serão desenvolvidas
Obs quais as atividades que serão desenvolvidas?
Etc.,.

x. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
META

ETAPA/FASE

ESPECIFICAÇÃO

INDICADOR FÍSICO
UNID.

INICIO

TERMINO

QDE.

SO
XI. CRONOGRAMA DE DESEMBOL
ações, conforme o período de execução do projelo,
ou reduzindo o número de colunas/mês e de
e
Obs: completar o quadro abaixo ampliando
eo(s). Os meses deverão ser ajustados conform
especzjâ
(s)
objetivo
de
quadro
no
cidas
estabele
lembrando que as ações deverão ser as mesmas
o.
execuçã
de
propos/a apresentada, no que se refere ao tempo
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
12
II
10
9
Ações(copiardoquadrodosObjetivos
8
7
6
5
4
3
2
l
especificos)
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XII. EQUIPE DO PROJETO
Obs: comp/ele o quadro abaixo descrevendo as profissionais envolvidos/1a execução deste projeto, lembrando que não poderão ser remunerados
recursos humanos que não estejam previslos neste quadro, e o pagamento fica limilado ao número de horas dedicadas ao desenvolvimento da
propos/a.
Função no projeto

Formação profissional

Natureza do vínculo (CLT,
contrato, voluntariado)

Número de horas semanais
trabalhadas

XIII. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
Obs: preencher o quadro abaixº, lembrando que os obje/ivos especificos deverão ser os mesmos apresentados no quadro V: “Objetivos”. Os
indicadores e os meios de verifcação deverão ser faedveis e coerentes com os resultados esperados (quadro V), sendo a base do relatório
técnico e monitoramento, bem como para avaliação do alingimen/o do Obje/ivo geral.

Objetivos Específicos

Indicadores quantitativo/qualitativo de
resultados:
- Número de educadores capacitados;

1- Ex: Capacitar educadores
- avaliação dos participantes;

Meios de verificação
- Listas de presença;
- Fichas de avaliação;

2.
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XIV PARCERIAS

ada
de recurso com o tipo de parceria e se e' continu
Descrever se a entidade possui outras fontes

Tipo de parceria
(financeira, técnica etc)

Natureza
e
OSC
recursos dad
—
Fontes
, não tal)
en
amental
am
(govern
/r/govem

Parceria continuada? Desde quando?

/'I:ZZTÍ

f

da instituição:
s solicitados deste plano de trabalho dos totais
Indicar o percentual que representa os recurso
XV. ORÇAMENTO

TE
RESUMO 110 investimenro- CONCEDEN
Rubricas

Valor Total
Em R$

Percentual sobre o valor solicitado
Em %

RH — Salários
Encargos Totais (Encargos+vaisão)
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Material
Transpor/e/combustivel
Alimentação

Despesas com manutenção
Despesas de Capi/al
Tato] solicitar/o
Valor total da proposta:
Valor da contrapartida: ( se houver)
Valor solicitado ao concedente:

OR AMENTO DETALHADO —valor repassado pelo CONCEDENTE
DESPESAS DE CAPITALDESPESA DE

Quantidade/

MANUTENÇÃO
ALIMENTAÇÃOTRANSPORTE /
COMBUSTIVEL MATERIAL Obs: Valor
por profissional ENCARGOS
lPROVISÃO Rubrica
(equipamentos, mobiliários em geral,
construção, etc)

Se referem as realizadas com o propósito
deformar e/on adquirir ativos reais,
abrangendo, entre outras ações, o
planejamento e a execução de obras, a
compra de ins/alaçães, equipamentos,
material permanente,, etc)
(lelefonia, internet, água, gás, In:,
reformas, ampliações)

Descrição

Valor unitário
Em R$

Total na rubrica
Em R$

(lanches , refeições, gêneros alimentícios)
(despesas com passagens, fretes, óleo,
lubrificante, combustível..)
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( material educativo/pedagógico, de
expediente, esporte, recreação, aviamentos

e vestuários, limpeza e higiene, copa e
cozinha, material de construção para
reformas, etc)

(PIS , FGTS, INSS Palronal , 13 º
Salário, 1/3 Férias, vale transporte e
outros)
Obs: informar a carga horária semanal
do profissional a ser remunerado com
recursos do concedente
TOTAL SOLICITADORECURSOS HUMANOS
«»
consultoria técnica. contador, etc)
RPC],
contratos.
assinada,
carteira
(Remuneração defiincionários com
nto mensal do concedente (em R$)
XVI. PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL— investime

Rubrica

Mês
1

Mês
2

Mês
3

Mês
4

Mês
5

Mês
6

Mês
7

Mês
8

Mês
9

Mês
10

Mês
11

Mês
12

RECURSOS HUMANOS

ENCARGps
[PROVISAO
M ATERIAL

TRANSPORTE /
COMBUSTIVEL
ALIMENTACAO

DESPESA DE_
MANUTENÇAO
DESPESAS DE
CAPITAL
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XVII. SINTESE DO PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO:
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

QUANTIDADE

VALOR "
UNITARIO
EM R$

VALOR TOTAL DA
DESPESA EM R$

PESSOAL E OBRIGACOES (FOLHA/ENCARGOS)
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
TOTAL GERAL

XVIII. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ITEM

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES
NOME E ESPECIFICACOES DO BEMA
QUANTIDADE
VALRO UNITARIO
SERADQUIRIDO

VALOR TOTA L

TOTAL GERA L
Local e data,
Assinatura do responsável técnico
Assinatura do representante legal da Instituição
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO

DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO:
Endereço:

CEP:
Cidade:
e-mail:

Telefone:
CNPJ:
Representante legal:

CPF:

Telefone:

Responsável pela execução do projeto:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO
DECLARAÇÃO DE QUE A ENTIDADE NÃO DEVE PRESTAÇÓES DE CONTAS A QUAISQUER
ORGAOS OU ENTIDADES

Declaramos, para os devidos fms de direito, que não possuímos prestações de contas

pendentes & quaisquer órgãos ou entidades, responsabilizando—nos pela não autenzticidade da presente
declaração, com as sanções decorrentes da lei e com a suspensão de repasses financeiros, tudo sem
prejuízo da devolução de quantias em caso de falsidade da presente, a contar da negativa da entrega de

prestação de contas.

Amélia Rodrigues,

ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA ENTIDADE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO

E
DECLARAÇÃO QUANTO AOS MENORES DE IDAD
cumprimento ao art. 7º, inciso
Declaramos para os devidos fins de direito, em

em nosso quadro funcional menores de 18
XXXIII da Constituição Federal, que não possuímos
re, e de menores de 16 (dezesseis) anos em
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalub

partir dos 14 (quatorze) anos.
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Amélia Rodrigues,

de

de

Razão Social:

Assinatura do Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

_
ANEXO
DECLARAÇAO DO PRESIDENTE DA ENTIDADE

,.

ação da Sociedade
. .................................................. representante legal da Organiz
penas da lei, ser
............... DECLARO para os devidos fins de direito e sob as
Civil ..................
Eu

contas dos recursos que receber por conta da
o responsável pelo recebimento, aplicação e prestação de
por
contrapartida devidos. Declaro, ainda, que a OSC
parceria, bem como responsável pelos recursos de

ção definidos na Lei 13.019/2014, e que a
mim representada cumpre plenamente os requisitos de habilita
ou se encontra impedida de contratar com a
OSC não incorre em suspensão de participação em licitações
administração pública.

.
Por ser expressão de verdade e sob as penas da lei ftrmo o presente

Amélia Rodrigues,

de

de

.

«,

Assinatura do representante legal da entidade
Nome completo e legível:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO _
CAPA

LOGO DA INSTITUIÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO

CNPJ
ENDEREÇO
CIDADE
E-MAIL
REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
(NOME DO PROJETO)
Responsável pela execução do projeto:

LOCAL E DATA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO
(Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas)

Local e data.

Ao Sr. (responsável da Unidade Gestora)
vinculado)
da Secretaria Municipal (indicar a qual secretaria está

, por seu
A Organização da Sociedade Civil
apresentar Prestação de Contas referente ao Termo
representante legal abaixo-assinado, vem, por meio deste,
conforme documentos em anexo, para seu regular
de (parceria ou colaboração) nº ..., firmado em ...,,
processamento.

Presidente da Organização da Sociedade Civil

Nome completo e legível:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO
TERMO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS

Total do projeto:

Contrapartida da entidade:

Descrição (com a

Itens

Valor recebido

Valor empregado

quantidade

RECURSOS HUMANOS
(Remuneração de funcionários
.
.
Professor
Contador
com carteira assmada,
contratos, RPCI, consultoria

técnica, contador, etc)
MATERIAL (equipamentos
mobiliários em geral, material
.
, .

Bolas

educativo/pedagogico, de

Redes

.
expediente, esporte, recreação,
.
, .
Camisetas
Banners
.
.
.
Faixas
cozmha, material de

avramentos e vestuarros,
.
. .
limpeza e higiene, copa e
construção, etc)

TRANSPORTE
EL/

COMBUSTIV

Gasolina (km

(despesas

com passagens, fretes, óleo
lubrificante, combustivel...)

rodado)
Locação de ônibus
Kit lanche

GENEROS ALIMENTICIOS

(sanduiche, fruta e

(lanches e refeições)

suco)

Biscoitos
DESPESA DE

MANUTENÇÃO (telefonia,

Água

internet, água, gás, luz,
reformas, ampliações)

Internet

TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO
REPASSADOS
DECLARAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO Dos RECURSOS

s repassados por meio do Termo de
Declaro para os devidos fins de direito, que os recurso
Civil
Sociedade
da
Organização
à
......
em
firmado
nº...,
(Colaboração/Fomento)
Projeto
do
execução
a
para
,
foram aplicados conforme Plano de Trabalho
ndo-se a OSC e seu responsável legal pela declaração
ajustado com a administração púbica, responsabiliza
aqui firmada.
os o presente
Por ser expressão de verdade e sob as penas da lei firmam

Amélia Rodrigues,

de

de

Civil
Assinatura do presidente da Organização da Sociedade
CPF do Presidente

zação da Sociedade Civil
Assinatura do contador ou administrador da Organi

Número do Registro profissional:
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RODRIGUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO
TERMO DE ACEITE

Erojeto
[Nome do projeto]

Ramal / E-mail do Gerente do Projeto

Gerente do Projeto

[Ramal/ E-mail do Gerente do Projeto]
"

[Gerente do Projeto nomeado no TAP]
Gestor do Projeto
[Gestor do projeto)
Entidade
Fornecedor

L
, is'tOrico eRe'gistro
,.

Descrição
Versão

1.0

:“)

,1. —

Data

Autor

Data do
histórico: )
d01/mm /aoaa

,
.
[Autor dª,
elaboraçao/modifieaçao]

Data do
. , . ,
ªí?/3125221015];

[Autor da
elaboração/modificação]

?

Elaboração do documento
,
.
.
[Motivo da modijicaçao,l

J

AtividadesÍDesenvZSlvida

[de acordo com 0
(Relacionar as atividades desenvolvidas

Aceite ,_
s de
ºz. _: ,, 7 Dºcumentos RelacionadOs ao
rovar as atividades desenvolvida
em evidenciar o aceite e comp
pod
que
os
ment
nar os docu
[Relacio

,
,v, _ ,, ,
acordo com a despesa) _,
,_ _
, ,,
ades
unid
ou
rios
ficm
bene
3.3_'ClassjiticáçãOdo'fAceit , .
dos
e
part
representa a avaliação final por
[Selecionar a opção que melhor
)»
ório.
relat
e
nest
stas
previ
egas
demandantes em relação às entr

conforme
( ) Produto/serviço considerado
orme com restrição
( ) Produto/serviço considerado conf
não conforme
( ) Produto/serviço considerado

4.1'ÍConsiderações Pina , ,

,

_,

,, _,

o pa a justificar a
Este campo tambem deve ser usad
dos
is
fina
s
açoe
ider
cons
as
nar
[Relacio
es ou não conforme;
classificação do aceite com restriçõ

o
5._ Declaração—deAceite Aprovaçã
neste Termoªde Aceite.
egues e aceitos, conforme descrito
entr
m
fora
ados
list
a
acim
utos
Os prod

UnidadeºDemandantezí—

Dat

iiASsinaturaf—º?
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IGUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODR
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

É,Assinatura
GerentedOProjeto

—

'SecretárioêGeral/DiretorÁGeralj

'»A'ssinatUra ?,
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GUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRI
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
, por seu
A Organização da Sociedade Civil

resultados
quadro comparativo de metas propostas e
representante legal abaixo-assinado, apresenta
seu respectivo
compõe o Plano de Trabalho, anexando a este
alcançados, conforme cronograma físico que

afias, vídeos, etc).
material comprobatório (lista de presenças, fotogr

V

META PROPOSTA

RESULTADO ALCANÇADO

JUSTIFICATIVA EM CASO DE
NÃO CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA META

da lei firmo o presente.
Por ser expressão de verdade e sob as penas
Amélia Rodrigues,

de

de

Assinatura do representante legal da entidade
Nome completo e legível:
CPF:

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

