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PARCERIÀoUEENTREsIoE'LEBRAMApREFEITUMo0i,uNIcÍPIoDEBRAGÀNçAPÂULI§TA'coM

AFINÂLIDADEDEPRoGRÂMADEGÊsTÂoCoíIIPARTILHADADoABRIGoIt'UNlclPÂLDEcÂEsE

GATOS, DO PROGRAiíA DE RE§GATE DE CÃES E GATOS EM SITUAçÃO OE RISCO E DE EDUCAÇÃO

ÂIÊIENTALRELACI0NAoAAoBEME§ÍÂRANllt,ALNoluuNlclploDEBRAGAI{çÀPÀULlsÍA

Pêlo presente instrumênto' de um lado a PreÍeitura do Município de Bragança Paulista'

EstadodêSãoPaulo'pêssoajurídicadedireitopúb|icointerno,com§edênaAvênidâAntônioPires

pimêntêl n.2015 - cêntro, inscritâ no cNpJ/MF sob o no 46.352.748/0001-65, rePrêsentada nê§te

ato pelo Prêfeitô, Dr. JESUS ADIB ABI CHEDID' portador do RG no 2'321'773-X SSP/SP e CPF no

013,900.158-15, doravante dênominâda CONCEDENÍE' e de outro tado a FAROS D'AJUDA *

Assoc|AçÃoDEPRoT§çÃoAoSANlMAls,entidâdedeclaradadeutilidâdepúblicaatravésda

Lei Municipal no 4121 de 26 de maÍço de 2'010' representada por sua Presidenle' Sra iiÁRclA

REGINA DAVANSO ANDRIANI, brasilêira' casâdâ' portador da cêdulâ dê identidadê RG no-

13.454.144-3SSP/SP,edocadâ§tronacionaldaspessoasfísicasCPFno03T'635758'47'

residenieedomiciliadaàRuaErnesloLoSardo,nolS2,BâirrodênominadoJardimcâlifórniâ,nêSte

Município dê Brâgânça Paulista' doravante PROPÔNENTE' rg§olvêm cêlebrar o TERSO DE

CoLABORÀçÃO que subsidiará às regras' no

2014 ê sues alterâçôes, na forma dãs cláusula§

da Lêi nÔ 13.019 de 31 dê julho dê

Av AntÔnio Pirês Pimentel, No 2015 - CentÍo - Sraganç?4lí§ta/SP - CEP:

Ter.: (11)4034-7100 L)



A SêNhOTA MÁRC|A REGINÀ DAVANSO ÀNDRIANI'

resoonsabilizará, de forma solidária' pela execução

;;ãá;; nà pai.etir, nos termos da Lei 13'019 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

'1.1, O prêsêntê Têmo de ColaboraçãÔ tem por OBJETO o PROGRA$A DE GESTÃO

COMPARTILHADA DO ABRIGO MUNICIPAL DE CÃES E GATOS' DO PROGRAHA DE

RESGÀTE DE CÃES E GATOS EN't SIÍUAçÃO DE RISCO E DE EDUCAçÂO IUEICNTIL

RELACIoNADA Ao BEM ESTAR ANliltAL NO ÍrluNlciPlo DÊ BRAGÀNçA PAULISÍA' cÔnforme

TermodêReferênciaePlânodêTrâbalhoquefazpartedoeditaldechâmãmentoacimadescrito,

2 .{ - Dirigente respon§ável pela PROPONENTE:

oresidente, RG n.o 13.454.í44'3 SSP/SP se

des atividades e cumprimento das mêtas

dê ,ulho dê 2014 e suas alteraçôes'

2.2 - Gêstor/Administrador responsável pela CONCEDENTE:

Ficâ o Sr. SecÍetário Municipal de Meio Ambiêntê' porlâdor do RG no 4O's46'175'2 e CPF no

304.041'558-12,responsávelpolâcompanhaÍeÍiscâlizaraêxêcuçãodâpâícêria,bemcomoemitir

parecor o paÍêcêr cônclu§ivo da prestação de contas'

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - OBRIGAçÕE§ §A CONCEDENTE:

a) Fornecer os rêcuBos Íinancêiros para execuçáo destê obiêt§;

b)PÍorrogãÍaparceriadeoficio,quandohouveratra§ônalib€raçãodo§recursosou

dos serviço§, limitada â pronogâção ao exatÔ período do atraso;

c) Acompanhar ê Íi§câlizãr e exêcuçâo da parceria;

d) lnformar ao seu superiÔr hiêÍárquico a existência de fatos quê compÍomêtam ou

possamcompromêterasatividadesoumêta§daparceriaedeindíciosdoinegularidadesnagê§tâo

dos recursos, bem como as providênciâs adotadas ou quê §erão adotadas para sanãr oÉ problemas

dêtectados;

a vigência do

dêsignâda;

e) Emitir relatório técnico de monitoramentÔ ê avalisçâo da parcaria' antos e durante

obieto e submêter a homologação dâ Comis§ão de Monitoramento ê Avaliâçáo

Í) Émitir parecer técnico conclusivo dê análise dâ êstaçâô dê contas final, com base

no relatôrio técnico de monitorâmeúo e avaliaçâo dê que tr âÍt. 59 da lei 13.019 dê 31 de julho

de 2014 e âlterâçõês;

- ^:-",:. ":- :- ;;;,*1;ffi;::'*::«,



PREFEITURA MUMCIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

h) Exigir da entidade parceirâ a prêstação de contas conforme determinâ a Lei

13.019 de 31 de julho de 2014 e altêÍâções, e dêmai§ exigências;

i) Rêâlizar pesquisa de satisfação das parcerias sempre que necessário'

SUBCLÁUSULA SEGUNDÂ. OBRIGAçOES DO PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto;

b) PrestÉr ínfôrmaçôes e esclarecimento§ gempre quê solicitâdo, desde que

necessário ao acompanhamento e controle da execução do objeio;

c) Mantêr reeureôs aplicãdos em cadernête de poupança quando os mesmos não

forem utilizâdos em prazo inferior a 30 (trinta) dias;

d) Efetuar os págamêntos somêntê por transferência direta na conia bancária de

titularidade dos fornecedore§ ê p.estâdorês de serviços (DOC, TED, Crédito), pessoa Íisica ou

.iurídica, inclusive dos empregados, vedado usar chêguês pâra quaisquer pagamentos;

e)Quandoâutorizado,pagardespesasemespócie,desdequedemonstradaa

impossibilidade Íísicâ de pagamênto mediantê trânsferência elêtrônicâ;

Í, Fazef a rêstituição dos rendimentos financeiros, excito se autorizado âplicâr no

objêto;

g) Fâzer a restiiuição do saldo residual dos Íecursos, inclusive com o§ rcndimentos

não utifizâdos, excito se autorizada r6programar;

h) Manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica citada neste

insirumento;

i) permitir livrê âcesso do Gestor, do responsável Côntrolê lntêrno, e dos mêmbros

da Comissâo dê Monitoramento e Avaliâçâo da PROPONENTE;

j) TransÍerir e permitir a CONCEDENTE a rêsponsabilidade pela execução do obieto,

no caso de paralisaÇão ou da deconência dê fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade:

k) sê rêsponsâbilizar exclusivamente pelo gerenciamêntÕ administrativo e flnanceiro

dôs recursos recêbidos. inclusive no que diz Íe$peito às despesas dê custeio, de invêstimonio e de

pêssoãl;

l) §e responsabilizar exclusivamênte pêlo pagâmênto dos ê cargo§ trâbâlhi§tâs,

previdenciários, Íiscais e comerciais relativos ao funcíonamento da instituição ê âo âdimplemênto do

Teimo de Colaboraçáo, manter â§ ce.tidóês negativas êm dia, náo se câÍâclêrizendo

rêsponsãbilidadê solidária ou subsidiária dâ Administrâção Pública pelos re3pectivos pagamerúos,

quãlquêr oneraçâo do objêto da parceriâ ou rêstriçáo à sua execuçâg

m) Apresentar, mênsâlmentê, até o dia 20 {vint môs ôubsêquênte, à Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, prêstação de contas mensal, grffalta eprêsentação de .relatório das

atividâdes e dâ aplicaçãô dos recursos íinanceiros r.."*UÚoíbú como dâ dêciâração quentitativ1

de atendimento nesse periodo, assinada pelo representante da PROPONE Nfe, @noaep )

Av Antônio Pires Pimenter, *" ,0,íJ,1?ii,;o*tffoTç" ÉâffiffiP - c *, ,ww+



PREFÊITURA MU}iIICIPAL DE BRAGANÇA PAULI§TA

especificoscontendorelatÓriodeexêcuçãofísicoÍinanceiro,acompanhadodecópiado§êxtretosda

conia bancária específica; relatório contêndo documêntação compÍobãtÔriâ dos pagâmento§

êfetuados com recursos repassados pelc Município por meio dê notas fiscais/faturâs ou

comprovantesdede§pêsaseasdevidasjustificativasdosgastos;comprovantêdereco|himentÔdo§

recursos nâo aplicados, quando houver BANCO DE DADOS DE REGISTRO DO§ ANIMAIS'

contendoadatadeêntrâdâesaídadoanimaldoCanil;RêColherumaviadetodo§oSÍormulários

deentrada,saídaedoaçõesdosanimaisjuntocomaprestaçãodêcontâs;Relatórioquantitativoe

qualitativodosanimaisquêderamentradanoAbÍigoMunicipal:Relatóriocontendoaquantidadede

cirurgiasdêêsterilizaçãoeimplantaçáodemicrochipsrealizadas'bêmcomodeanimaisre§gatâdos

e procedimentos Íealizados;

n) Apresentar de acordo com as ln§truçÓes no 02/2016 do TCUSP' em ãté 10 (dez)

diasúteisapóSoencêÍramentodecadaquedrime§tredoanocivil,relatôriosobreaexecuÇâode

teÍmo de colâboração no período apresentando comparalivo especíÍico das metas pÍopostas com

ogresultadosquantitativosequalitativoêalcançados'bemcomorespêctivaprêstâçáodêcontas;
o).Prêstar contas Íinal até 15 (quinzê) de janeiro do êxêrcício seguinte ao

rêcêbimentodosrecursos,nosmoldesdasinstruçóesespeciíicaseditadaspeloTribunaldêcontes

doEstadode§ãoPaulo'êcritériosdaLêino,13.o19dê3ldêjulhode2014eâlterâçÕês.Recolher

aoErárioMunicipâlo§êvêniuaissaldosremanescentâ§dosrêcursosrepassadosenâoâplicados

dêntrodopêriodÔâpÍazado,inclusiveo§proveniêntesdasaplicaçóesfinancEirasrealizadas'0

descumprimento do pÍazo ê§iipulâdo pâra a aprê§entaçáo da pre§tação dê contâs' a§§im como

pârâsêefetuarorecolhimênto,§eforoCa§o.acarrêtâráoimpêdimêntodereceberquaisqueroutros

recursos da CONCEDENTE;

p)Anêxarêentregarbalançopatrimonial,balancetêanaliticoanual-ademonstraçâo

de resultado do exêrcício e a demon§traçáo das origens e aplicação dos recursos da Entidade

parceira, segundo as normas contábei§ vigênte pârâ o terceiro setor;

q) Mântêr êm seus arquivos durânte o prazo dê 10 (dez) diâs' contado do dia útil

§ub§equênte âo da prestâção de conta§;

r) ldentiÍicar o número do documento da parceria e Ôrgão repassador no corpo dos

documentosoriginaisdâdêspêsa,e,emseguidaêxtrairópiâparaânexaràprestaçãodêconta§â

ser entrêgue no pÉzo á CoN0EDENTE, inclusive indicar o valoÍ pago parcialmente quando a

despesa parâ Gom Íecurso§ o obieto e de outras fontes;

s) Divulgar esta parceria ' êm §eu sítio na intêrnel' câ§o mantenha' e em locais

visíveis de *".""0", l*ni§ e do6 estabelêcimentos em que êxerça suas açôes, com â§ §eguinte§
.-á

informações: data da assinalura, identiÍicaçáo do instrumento O" ffi:"*t:"::"-' :1"]:t: ::
obieto da parceria, valor total da parceria' valores liberados )

Av. Antônio Pirê§ Pimentel, No 20í5 - cenlro-- e'agaÍça?FÍlsta/SP - cEP: I
Ter.:(1r)ao3a-2t00 ( )

pârceriai

da prêstâçáô de contas da



PRETEITURA MLINICIPAL DE BRACANÇA PÀULISTA

t) Aplicar integralmente os recursos Íinançeiros repassado§ pôlo Município

prestação de serviÇos obiêto destê Têrmo.

l:',,,., §tÁr,'§lJtâ orrÁRt*,r râiir]ü§§llis§§Í§ffiffi;?§§§ ;
4,í. A contratação de empregados para a êxecução do objeto no espaço

público, quando pagos integralmenie com recursos dÊsta pârceria deverá obedecer ao

princípio da legalidade, impessoalidâde ê dâ publicidâdê;

SUBCLÁUSULA ÚHICI . VINCULO TRABALHISTA

Não sê estabelecerá nenhum vínculo de naturêza trabaihista, de quaisquer

espécies, entre o CoNCEDENTE e o pessoal que â PROPONENTE utilizar para a realização

dos trabalhos ou atividades constântes destê instrumento.

5.1. O Vâlor total dâ parcêria é dE R$ 837"999,96 {oitocônto3 o trinte ê sot6

mil, novêcêntoa ê novôntã ô novg roais ê novonh e goig cgntevoe) â sêr libêrâdo êm

parcelas mensais.

suBcúusulA PRIII|§IRA - oA MOVTM§N1AçÃO OOS RECUR§O§

Os valores a repassâr, segundo o cronogíâma de desembolso, dêveráo sôr

depositados na.ontâ espêcífica da PROPONENTE, vinculada ao obj€to, na agência 0293 da

Caixa Econômica Federal, conta-corrente n.o 000001052-8, tipo 003.

6.1 - O referido objeto será executedo prevísâo orçâmêntáriâ na seguinte

forma:

SUBCLÁU§ULA PRIMEIRA . DO EiIPENI{O

A re{erida despesa coarêrá, por conta dâ funcionãl programática

02.17.18.542.0035.21.65 fonte de recursos da Secrelaria Municipâl de Msio Ambiente,

elemento de despesa 3.3.50.41.00 * Contribuiçôes - PÍotêçáo, Contli[e ê Desenvolvimênio

Ambientâ1.

SUBCúUSULA SEGUNDA . DOS TERI'IOS ADITIVOS

Av. Antônio Pirês Pimentet, No 2ols - Cenko - errg"nçal-A§ta/SP - CE
Tel.: ( 11) 4034-7100 \J



?REFEITI.JRA MTINICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

As partes reconhêcem quê ca§o haja nêcessidade de contingenciamenlo

orçamentário e a ocorrência de cancelamento de resios â pagar, exigivel ao cumprimentos

das metas segunda a dê Rêsponsabilidade Fiscal, o quantitativo dêste objeto poderá ser

reduzido âté a etapa que apresentê funcionalidade.

7.í,Aprestaçáodecontasdeveráserêfetuadadeformâparcialeintegral,na

seguinte forma:

Parcial: aié o décimo diâ úti! do mês §ubsequente âo rêcebimento do mês anterior:

parcial: até o décimo dia útil após o encerramento de câda quadrimestrê do ano civil; e

lntegral:até30(trinta)diasapósoencerramentodavigênciadestapêrceria,

;,1: : :.t r:'ri,l:ii.rgtrfur§ttl r!§t§§&P*:Wffi§§§§l*,É§§#.&Wj

8.í.Esteingtrumentoteminicionadatâdesuaassinaturaeencerrando.se

apóS12(doze)mesescontadosdesuaa§sinaturaepoderáserprorrogado,acritêrioda
PRoPONENTE ou da CoNCEDENTE, desde que autoÍizado, ê somênte quando ju§tificado

aslazõês,poriguaisesucessivosperlodo§'comvistasaobtênçáodepreçosecondiçôes

mais vantajosas para a adminiêtrãçâo, limitâda a 60 (sessentã) mese§'

SUBCLÁUSULA ÚNICI - DA PRORROGÂçÃO

A prorrogaçáo dar-se á de oficio com no mínimo 30 (trinta) dias de

antecedência, motivada pela PROPONENTE' protocolâdo junto âo Ôrgáo Gestor da

9,Í. A rescisão do ôbjelo podêíá §êr motivada pêlas partes'

§UBCLÁUSULA PRITâEIRA - DA RESC!§ÃO §EM ÔNUS

Qualquer dã3 pârtes tem faculdãde para rescindir ê§ta parceria' sem ônu§'

limitada â responsabilidade da êxecuçâo o objeto parcial, desde que comunicado ex-ofício

com no mínimo 60 (ses§enta) dias dê antacedência, quando das sê§uint' Ões;

CONCEDENTÊ,êstandosujeitaàanáliseeaprovação'Dêvendo§êrjustificadâ'

a) Acordado êntrô as partes, dêsdê que as êtapa§ e §6tae 
proporcionais ao

objeto, tenham sido plenamêntê realizâdes ê prêstando conias do rêpâssê;

b) Se houvêr alíâso§ nos rêpas§ês de pêríodo igualbu superior a 60 (

dias, e quê compromêtâm a execução do objeto"

Av. AntónÍo Pires Pimentel, No 2015 - Centro - el."g'ffi'tiuttlsP - CEP:

Tel.: (11)a03a-710q 
_J



PREFEITURÀ MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

SUBcLÁUSULA SEGUNDA. DA RESCISÃO COM ÔNU§

Ocorrendo descumprimento de quaisquer das cláusulas prêvistas nestê

instrumento, o mesmo poderá ser rescindido ex-oÍicio pela CONCEDÊNTE intênompido os

repasses para que êm 30 (trinta) dias seja apresentada a defesa e ainda nos casos êm quê e

PROPONENTE:

a) No curso desta parceria pÔssa ter sido declâÍada omissa de prê§tar contas

de parceria ântêriormêntê ÔelebÍada com uma das ttês esferas do governo' inclusive com a

administração indireia;

b) Indicar como dirigente, durante a vigência do Termo de Colaboração'

membrodoMinisterioPúblicoÔuagentepúblicodeórgãoouentidadêdaAdministraçâo

Pública de qualquer êefêra govêrnamental o rêspêctivo cônjuge ou companheiro' bem como

parente em linha reta, ôolatêrâl ou por âfinidade até o segundo grau;

c) Ter julgâda§ irregulares as prestaçóes de contas do§ últimos 05 (cinco) anos

pelaAdministraçáoPúblicadiíetaouindirêta'sejâFederâl'ÊstadualouMunicipal'nocur§o

desta parçeria;

d) Recêbe., durante a vigência dêstâ parcê â' puniçáo de suspensáo de

participâremlicitaçáoêimpedimêntodecontratarcomaAdministraçãoPúblicaeoutêrsido

declarada inidônea para licitar ou contrâtar com o Poder Públicol

e) Tênha €ntre seus dirigentes' pêss6âs cujâs Çonta§ rêlâtivas a parcerias

tenham sido julgadas irregular€s ou reiêitadas pelo Tribun:l ou Conselho de Contas de

qualquer esfera da Federação, e em decisâo irreconívol' nos últimos 08 (oíto) ano§;

f) Tenha entre seus dirigênles' pessoas julgada§ poí falta grave' inabilitada para

o exercicio dê cargo em comissão ou funçâo de conÍiança' anquanto duraÍ a inãbilitâção'

10.1. o êxiralo dÔ presente Têrmo de Colaboraçáo será publicado na impíônsa

oficial do Município, no pÍazo de 05 (cinco) diãs' cumpíindo o disposto no art 38 da Lêi n-o

1.019 de 31 de iulho de 2014 e alteraçôes

1í.í. Ficâ êlêÍto, como o único compête nte pay$$otuçáo dê questões

púderam resolver, o Foro
oriundas do pÍêsentê convênio, que amigâvêlmenie as pârtestrÍ-aÔ puoeram resotYet ' u rl

n^^u^ - o.{,./-upâr rlista/SP - CEP: ffi
Av. Antônio Piíes Pimentel, No 2015 - CentÍo - Braffiautista/SP - CEP:

Tel.: (11) a03a-710Q J



PREFEITLTRA MI.INICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

da Comarca de Bragança Paülistâ, Estado de Sáo Paulo' cÔm exprêssa renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiâdo que sêia ou venha a ser

,12'1' É, por êstârem dê acordo com ag cláusulas e condiÇÔes a.justadas, firma o prêsente

Têrmo dê Colaboração, na prê§ença das testemunhas abâixo' dando tudo por bom' firme e

valioso, para que produza os ê'eitos lêgais'

Bragança Paulistâ, 01 de março de 2019'

DR. s ADIB ÁÉl cHEDID

MUNICIPI BMGCNÇAPAULI§TA
CÔITRATANTE

CONTRATAÊA

t ye Sih. do. s{üoo
RGt ,ít {rco.3t:tx

Rc N.. sqffiffirx-
RG no. 4.§. â(.o,6i§e -Õ

Av. Antônao Pire§ Pimentê|, No 2015 - Centro - BtagânÇa Paulista/§P - CEP: 12914-900

Tel.: (11) 4034-7100
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PREFEITURA MIIJ'IICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA 
.

MUNICíPIO DE BRAGANçA PAULISTA

FARo§ D'AJUDI - assocllçÂo DÊ PRorEçÃo Aos AHliãAls
CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TERÍ{lo DE coLABORAçÃO N' (DE ORIGEM): trlo 002J20'19

OBJETO: PÂRCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURÀ DO iiUNICiPIO DÉ BRÀGANçÀ

PAULISTA,coMAFINÀLIDADEDEPRoGRÂMÀDEGEsTÃoCoI|PARTILHADADoABRIGo
iIIUNICIPAL DE CÃES E GATOS, DO PROGRÂMA DE RESGATE DE CÃES Ê GATO§ ÊTâ SMUAçÁO DE

R|scoEDEEDUcAçÃoAMBIENTÀLRELAGIoNADAAoBEMESTARANI]IIALNoll,UNlciPloDE

BRAGANçÀ PAULISTA

ADVOGADO(S):

Na qualidade dê contratante e contratado' íespectivâmentê' ::]:t-: :t':: i^"1]lÍ11"";

"i"nt", 
ol :";;;;t;;ento ao rnreuNAl DE coNrAS Do ESTADo' para fins de in§truÉo e

.iulgamên1o, damo-nos por CIENTES ê NOTIFICADOS paÍã acompanhâr iodos os âtos da trâmitação

processual, atê juigamênto Íinâl ê sua publicaçâo e' se for o caso ê de nÔ§so intêre§se' paÍa' nos prazos

ênâsformaslêgaÍSeÍegimentais,exercerodileitodadefesa.interporÍecursoseomaisquecouber'

Outrossim, êstamos CIENTES' doravânlê' de que todos os despachos e decisões que vierem a

sêr tomados, relâtivamente ao alüdido processo, seráo publicâdos no Diário oíicial do Estado' caderno

do Poder Legislâlivo, pârte do Tribunãl de Contas do Estado de São Paulo' de conÍormidâdô com Ô

artigo 90 dâ Lêi Complêmentar Esiadual n'709' de 14 de iânêko de 1993' precedidos de mensagem

eletrônica aos intere§sâdos'

CONTRATÀNTE

Nome ê cargo: DR, JE§U§ ADIB ABI CttÉDlD - Profêito

E-mail Pe§so

Assinâturâ:

CONTRATADA

Nomê ê cãrgo: MÁRclÀ DAVANSO A§IDRIANI - PR'E§IDENTE

E-mail

E-mail

Assinatura:

Bragança Paulisiâ, 01 dê março dê 2019'

{") Facultativo. tndicat quando iá constituído'

Av. AntÔnio PiÍes Prrnentel' No 2015 - CentÍo- ?'ffi
ref .: tfll +OSa-ZrO1f

_á

âutista/sP -cee'Pfu'

" Ç"\*-

E-mail institucional: chefia çabinete(Obraçanca'so 
gov'br


