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Lei n° 2707 de 28 de Novembro de 2022

Autoriza Celebração de TERMO DE
FOMENTO com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, e da
outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Planalto - PR, aprovou e eu,
LUIZ CARLOS BONI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Município, juntamente com o Fundo Municipal de Saúde
de Planalto - PR, autorizado a celebrar TERMO DE FOMENTO, para a
consecução de finalidades de interesse público, por meio de transferência de
recursos financeiros, entre a Administração Púbiica Municipal e ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. inscrita no CNPJ sob n"
80.884.315/0001-88, com sua sede na Rua Balduino Menegazzi, s/n". Centro,
Município de Planalto, Estado do Paraná, cep 85.750-000, representada por
sua Presidente Sra. Joanita Cristina Bantie, portador do Rg n° 5.923.453-6
SSP-PR e CPF n° 009.011.449-32,

Art. 2° - O presente termo de fomento terá o valor global de
R$699.808,16 (seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e seis reais e
dezesseis centavos), sendo repassado o valor em 24 (vinte e quatro) parcelas
iguais, no valor de R$ 29.158,59 (vinte e nove mil, centos e cinqüenta e oito
reais e^cinqüenta e nove centavos), conforme Plano de Trabalho/Plano de
Aplicação em vigência para o Exercício 2022/2024.

Art. 3° - A minuta do termo de fomento, ANEXO I, é parte integrante
desta lei.
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Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pela
seguinte dotação orçamentária:

09 - SECRETARIA DE SAÚDE

09.126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0.301.1001-2071 - Implantação da Rede de Atenção a Pessoa com Deficiência
02002 - 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, aos vinte e oito dias do mês
de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

LUIZ CARLOS BONI

PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I

termo de fomento que
n^I CELEBRAM O MUNICÍPIO DEPLANALTO E ̂  ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PARA

^ fXECL/Ç^O DE SERVIÇOS DEEDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS DO SUS

MINUTA DE TERMO DE FOMENTO N.o DE
DE DE

jurídica de direito Síicrinte^rno^^^^'"™'
76 460 S?fi/nnni i/^ ^ interno e com inscrição no CNPJ sob no
Assis no 1583 {CEP. 85 750%00rnplt'^ Municipai, Praça São Francisco de
Prefeito Municipal, Senhor LUIZ CArS^bon?""!. f"'® representado pelo
do RG n° 3.895 670-1 - qqp/DD . brasileiro, casado, portador
a nojra c 1.' • . SSP/PR, inscrito no CPF sob o n° 747 4Qi n'5Q_')n

MNEPPA braãSra poSâI.r?a?RG n

n.o 80.884.315/0Ol-fiR mm J "isenta no CNPJ sob
Centro - Plan;ílí-n DD ' (- Balduíno Menegazzi, 275 -

.tSo ?/sFederal n.o 13 019/2014 p n^rrofr..- m ■ ■ ^ fundamento na Lei

=s£~estabelecidas nas seguintes cláus7as ' ^

1. DO OBJETO

Excepcionais de PLANALTO - APAE. Pais e Amigos dos

de PLANALTO apÍ'7"''^ Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisPLANALTO - APAE e mantenedora da Escola Joaquina de Vedruná!
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EtpeS° Fundamental na modalidade Educação

e sete) alunos com'íeflSSfa Sauafe SSláfdef'
etapas de educação Infantil fO a 5 anoo ® i^^fi<='encias, nas««s ,s, .e .L,, s r,r..í -I

«Idade conrormí„la™"r,S?'d?aSÍa'""
orientações da Secretara da Saüd ™ ' =

2. DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

2.1. A Administração Pública deverá repassar à OSC:

e nove mil, oitocentos ̂ seíf rMit®f h"®'" e noventa
em 24 (vinte e quatro) narrpiaç ^ c ^®^®sseis centavos), divididos

?SSaSSf —

.=5?^ d°: -Sr~'rs'
3.3.50.43.00.00 - Subvenções Social deficiência;

Pawr, o quantltativ"poterá°'=rrrzidÕ '
funcionalidade, .adiante aprdvaçàoír,°dl?dmlSy„^'põ;E^

3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. Compete à Administração Pública*
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quanto a terceiros, ou'po'rTrre?u!a^idats crstSas!"
irregularidade encontrada na'^xecuào''daT^''^~^"'^^f- ^ Qualquernão pactuado nesse Termo de Fomento prazo paTa^comfgHa"-'"'

e reclamações, cien;L;n'dratsc^'a^i;: dlSsTe^uSagts?''^"

oTenar^ll°spenSfd°osSviS'''^^
se suielta a nqr « c sem prejuízo das penalidades a que

Termo de Fomento;^^ " Aplicar as penalidades regulamentadas neste

7p=LS

sifst SLrtto"?:
prorroJS^eTlpttarnrttí pSôf

Termo de Fomento na Imprensfíncai dotonTcfpt"' °
3.2_ Compete à OSC:

oneraçâo do objeto da patota ou retrSo à sua ?SSo7'"
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termos da Lei FedeS n"o Ti m9/20??'nnc°^ nos
instrumento; 13.019/2014, nos prazos estabelecidos neste

«enden/o i IdfprJtSg »S.,
gulp,™„,„s_a 03"i„;™"r™sTec2Jr'i?s dSÍ

"ÍS?o tefS™ dVF°omí.tt'°
dirpjfní; Trshalhicha " Manter contrato de trabalho que assegure
preJía^rTs i serviç^^^^^ ' previdenciários aos seus trabalhadores e
provenientes do Teímo de Fomen?l,'?eiTTdemzaçãrde ILo cauTaTT
n^iinf de aça~o ou omissão voíuntárT ou Tenegligencia, impericia ou imprudência, praticados por seus empregados;

de1slTelm7dTi4'So!^^^

" Disponibilizar documentos dos profissionais nupcornpoe a equipe técnica, tais como: diplomas dos profissiS reLtrl
junto aos respectivos conselhos e contrato de trabalho;

■  í ~ o livre acesso dos agentes públicos
avaliação airs^^ ^ comissão de monitoramento é
de

íeTeíS ?.'S! ' - '°«í
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a crédito Ste rlrmo^dP^^F «^"Satorlamente, computadas

~ Restituir à Administração Pública os recur^oc;recebidos quando a prestação de contas for avaliada como irreoular
âlr ' lacKio, ?a» píe á

o caso de restituição integral dos recursos; ^

gerenciamento ad^rfistrativo % Sefrf' dt^^ecJrSs"':;^
ap Sal" aa^PiP aegggeg ;

4. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

estrita Trabalho deverá ser executado comsfnío veSado ^ pactuadas neste Termo de Fomento,
r,.'ihi- ^ ~ pagar, a qualquer título, servidor ou emoreoadnpublico com recursos vinculados à parceria; empregado

de metas ripsrip nnl ~ ° objeto, exceto no caso de ampliaçãode trabalholei^^dmSSrP^^ ^
recursos para «nall^iediv^íS^a Se^/^ SSí^eSf^''
Vigência da parceria^ ~ ^
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da parceria, salvo quan^o^o'' posterior à vigência
durante sua vigência; rador da despesa tiver ocorrido

correção monetária, inclusive '^referentes^^'^"
rsso -II; -

de orientação cnriai hÍL ~ educativo, informativo ou

Federal n.o 13.019/2014 as exigências do Art. 46 da Lei

sS™Ss =
=s:s;:s~~~7J="

çréPito conta

5_ DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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até 90 (noventa) cíã^a'^na''r??!?n em
l3.l\Zo\T° S^LÍrnS
Sistema Integrado df Tra^nlferLcias^^^íParaná, de acordo com asTnsíruções do tc?/PR

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7. DAS ALTERAÇÕES

FISCALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E
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A  u- ^ Administração Pública acompanhará a
r \ ^ Fomento através de seu(s)gestor(es), que tem por obrigação:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

Ho f=)-oc. o " ~ Informar ao seu superior hierárquico a existência
mVfc H comprometam ou possam comprometer as atividades ou
r^SLs hpm^rnl^ ^ irregularidades na gestão dos
nar^ «n providencias adotadas ou que serão adotadaspara sanar os problemas detectados;

™  . III - Emitir parecer conclusivo de análise daprestação de contas mensal e final, com base no relatório técnico de

13 ® avaliação de que trata o art. 59 da Lei Federal n.o

.  .. . ~ ^disponibilizar materiais e equipamentostecnoiogicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

r«rr,ic.o5 H »» ■. ^ execução, também, será acompanhada porComissão de Monitoramento e Avaliação, formada por ..
.  .. ^ Administração Pública emitirá relatório técnicode monitoraniento e avaliação da parceria e o submeterá à Comissão de

Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará
contarpe^roS:"'^^ obrigatoriedade de apresentação da prestação dé
av=.ii=,^3« relatório técnico de monitoramento eavaiiaçao da parceria, sem prejuízo de outros elementos, conterá;

estabelecidas- ^ ~ descrição sumária das atividades e metas
II - análise das atividades realizadas do

~  ̂ do benefício social obtido emdo objeto ate o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no piano de trabalho;

Administração Púbiiía; ~ efetivamente transferidos pela
H«cnoc:.o jy ~ dos documentos comprobatórios das
for rnmn °SC na prestação de contas, quando não
fermo de Fo"ínto.^ ^ resultados estabelecidos neste
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como^d^ e externo, no âmbito da fiscaíizrçTo^ p7evenbva Tem

.  . ^ ^ '^0 exercício de suas atribuições o oestor e os
da Comissão de Monitoramento e Avaliação poderão realizar

Visita in loco, da qual sera emitido relatório.

Públic, e pelos ó?,3"Te SSe;%"^"SS°„ "lí Jaterif sl5
c'Õ?rSnÍ„tó^' "= ""líoc, públlc

rpipvani-o o, ^ paralisação ou ocorrência de fato
P AHm V ~ ^ oxecução do plano de trabalhoa Administração Publica tem a prerrogativa de assumir ou transferir a

SnínuSí " ' "" """" ' «««'-

de Fomento, , Senh" «RuSítcISfAcr

9. DA RESCISÃO

.  ̂ í^acultado aos parceiros rescindir este Termo
(sessenta)"' dfas"" d°e"°Tníícedlnda!"%"lnd°o-rher'l^^^^^^^^^^ as
em'g°uTeSttVv1idr "

Plano de Trabalho aírõvalíor'"" °
p. ^ ~ f^etardamento injustificado na realização daexecução do objeto deste Termo de Fomento;

Termo de Fomento.™ " de cláusula constante deste
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10. DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES

10.1. O presente Termo de Fomento deverá ser
executado, fielmente, pelos parceiros, de acordo com as cláusulas
pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um peias
conseqüências de sua inexecução totai ou parcial.

Psia execução da parceria em desacordo com o
plano de trabaiho, a Administração poderá, garantida a prévia defesa
aplicar a OSC da sociedade civii as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária de participação em
chamamento publico e Impedimento de ceiebrar parceria ou contrato
com orgãos e entidades do Município de PLANALTO, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de
chamamento publico ou celebrar parceria ou contrato com órgão e
entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabihtaçao perante a própria autoridade que apiicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Organização da Sociedade Civii ressarcir a
administração^ púbiica pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso 11 desta Subcláusula.

DE CONFLITOS ^ SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
11.1. O foro da Comarca de CAPANEMA/PR é o eleito

pelos parceiros para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Termo de Fomento.

11.2. Antes de promover a ação judicial competente,
as partes, obrigatoriamente, farão tratativas para prévia tentativa de
solução administrativa. Referidas tratativas serão realizadas em reunião,
com a participação da Procuradoria Jurídica do Município, da qual será
lavrada ata, ou por meio de documentos expressos, sobre os quais se
manifestará a Procuradoria Jurídica do Município.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
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PLANALTO/PR. DE qE

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal de Planalto

JOANITA CRISTINA BANTLE

Presidente da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de PLANALTO - APAE

ANGELA REGINA GARCIA CANEPPA

Secretária Municipal de Saúde

CARLA FÁTIMA MOMBACH

Gestora Titular do

Termo de Fomento

Testemunhas;


